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 چگونگی مفاهيم متضاد در ديوان عالمه دمحم اقبال الهوری. ١

 ١٣٩٧سال انتشار 
 چهارمين کنگره بين المللی فرهنگ و انديشه دينی :محل انتشار
 منصور مره يی - احمدرضا کيخای فرزانه :نويسندگان

 ٩ :تعداد صفحات
 

 :چکيده مقاله

مفاهيم متضاد و واژه های مخالف در ديوان اقبال الهوی که از آثار گرانقدر ادب فارسی و هنر شاعر شهير، عالمه دمحم اقبال 
ديوان از معانی گوناگون بويژه ضدهم منظوم که بيان کننده در . می باشد، به وضوح نمايان است.) ش .٦٥٢١(الهوری، متولد 

سخن به کمال مطرح گرديده ... ی دقيقه ای است، ييرامون مباحث متنوع ادبی، اخالقی، سياسی، اجتماعی، تربيتی، فرهنگی و
ها به فرد و جامعه می  شاعر با سرايش اشعار، ابيات و داستان با فحوای مخالف در پی تنبه و آگاهی بخشی در همه زمينه. است
 .و آموزنده و عالوه بر جنبه ی تذکار، نجات بخش و ضروری و احياگرند. مفاهيمی با ظاهر متضاد و درون مايه ای مثب. باشد

هدف مقاله وانمود صرف ابيات با مضمون متضاد نيست، بلکه تصريح، تحليل، وسعت بخشی و ايراد نکات مندرج در آنهاست تا 
  .ادراک و تبحر خويش جهت بهبود وضعيت فعلی، آتی و مسيوليت زندگی فردی و اجتماعی از آن حظ بگيرد هر فرد متناسب

 :ها کليدواژه

  ديوان، اقبال الهوری، متضاد، بالغ، شاعر، مفهوم، نکته
 

 نگاهی به کاربردهای زبانی جديد در اشعار فارسی اقبال الهوری .٢

 ١٣٩٧سال انتشار 
 ياتاولين کنفرانس ملی تحقيقات بنيادين در مطالعات زبان و ادب :محل انتشار

 موسی پيری :نويسنده
 ١٨ :تعداد صفحات

 

 :چکيده مقاله

رسی اقبال شاعر متفکر و فيلسوف پاکستان يکی از تاثيرگذارترين شاعران معاصر به شمار می آيد، اشعار او به زبان ادرو و فا
او گرچه با تتبع در ادبيات فارسی، زبان فارسی را آموخته . سرشار از مفاهيم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است

اقبال از جمله شاعران . است اما به تقليد صرف از يپشينيان نپرداخته بلکه با نبوغ خويش سبک خاصی در شعر ايجاد کرده است
وی از ساختارهای گوناگون زبانی و آشنايی . گی های شعری آنها کاربردهای زبانی جديد استچند زبانه است که يکی از ويژ

 زدايی در واژگان بهره برده است و توانسته تعداد زيادی واژه تازه با توجه به پيام اثر، زيباييی آفرينی و بيان مفاهيم تازه به انبوه
فارسی اقبال با روش توصيف کاربردی برای تبيين کاربردهای زبانی در  در اين پژوهش کليات اشعار. واژه های فارسی بيفزايد
  .شعر او کاويده شده است

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، کليات اشعار فارسی، کاربردهای زبانی، ترکيب، اشتقاق

 

 (ادی، همگرايیاستقالل، آز(تاملی براضالع مثلث فکری اقبال الهوری  .٣



 ١٣٩٧سال انتشار 
 کنفرانس بين المللی مطالعات زبان، ادبيات و فرهنگ :محل انتشار

 دمحم حاجی آبادی :نويسنده
 ١١ :تعداد صفحات

 

 :چکيده مقاله

عالمه دمحم اقبال الهوری، بی شک يکی از نابغه های دوران معاصر به شمار می آيد که عالوه بر خلق و آفرينش آثار و اشعاری 
اشعار و آثارش سرشار از مفاهيم . ابرای بيان افکار و احساسات ناب درونی خويش برگزيده استبه زبان اردو، زبان فارسی ر

وی از معدود شاعرانی است که تمام شايستگی های هنری خويش  .و مضامين واالی عرفانی، اخالقی، اجتماعی و فلسفی است 

به هر روی منظور اقبال از شعر . القی داشته استرا در خدمت به اسالم بکار بسته و از هربيت شعر خويش هدفی دينی و اخ
تنها بهبود و پيشرفت عالم انسانی و بيان جنبه های عرفانی و اجتماعی و دعوت به آموزه های اسالمی از جمله اتحاد اسالمی، 

ن بخوانند و در از سويی ديگر به مردم سفارش می کند که قرآ. آگاهی دادن مردم نسبت به ترفندهای دولت های استعمارگر است
در اين ميان نگارنده در اين پژوهش به شيوه تحليلی و توصيفی تالش کرده است . سايه ساراين کتاب هدايت راه زندگانی را بيابند

همان انديشه هايی که می تواند در . باامليت در زوايا و منظومه فکری اقبال به سه مقوله مهم آزادی، همگرايی و استقالل بپردازد
  . ی و آگاهی تمامی مردم و دميدن روح آزادی در ملل اسالمی نقشی ويژه داشته باشدبيدار

 :ها کليدواژه

  اقبال الهوری، شعر ،همگرايی، استقالل، آزادی
  
 

 شيوه های برقراری ارتباط اقبال الهوری در اشعارش با فرهنگ ايرانی و زبان فارسی .۴

 ١٣٩٧سال انتشار 
 کنفرانس بين المللی مطالعات زبان، ادبيات و فرهنگ :محل انتشار
 زرنوش مشتاق - دمحم پوراملشی :نويسندگان

 ١٢ :داد صفحاتتع
 

 :چکيده مقاله

گذر زمان و . يکی از مهمترين و اساسيترين زيرساختهای فرهنگ ايران، زبان و ادبيات آن است که قدمتی به بلندای قرنها دارد
وقوع مسايل سياسی و اجتماعی سبب شد تا زبان فارسی به خارج از مرزهای ايران رفته و کشورهای اطراف را نيز در بر 

پاکستان يکی از کشورهايی است که زبان . چين شاعران و نويسندگان زيادی از آن برای خلق آثارشان استفاده کنندهم. گيرد
اقبال الهوری، شاعر پاکستانی، يکی از کسانی است که . فارسی در آن راه يافت و با سرعت هر چه تمامتر روی به گسترش نهاد

در اين پژوهش سعی شده تا اشاراتی . ه و اشعار زيادی را به فارسی سروده استبه زبان و فرهنگ ايرانی بسيار عالقه مند بود
نتايج نشان ميدهد عالوه بر توجه فراوان وی به . که اقبال به ايران، فرهنگ ايرانی و زبان فارسی داشته است را بررسی کنيم

  .حتی مناسبتر از زبان مادری خويش يافته استانديشه، فرهنگ و ادب ايران، زبان پارسی را برای بيان افکار و انديشه هايش 

 :ها کليدواژه

  شيوه های ارتباط . فرهنگ ايرانی، زبان فارسی، اقبال الهوری
  
  
 

  بررسی ديدگاه اقبال الهوری نسبت به فلسفه ايرانی .۵

 



 ١٣٩۶سال انتشار 
 دومين کنگره بين المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی :محل انتشار
 صديقه زابلی - مرتضی عرفانی :نويسندگان

 ٨ :تتعداد صفحا

 :چکيده مقاله

اقبال الهوری، عالمه شرق، شاعر و فيلسوف و متفکر ،از چهره های برجسته و مشهور پاکستانی است که به ايران و ايرانی 
عالقه . توجه مخصوص داشته و يا بهتربگوييم شيفته ی آثار و افکار بزرگان ايرانی و مجذوب پديده ها ی فکری آنان بوده است 

در تحقيق حاضر برآن .ی دکتری خود را تحت عنوان سيرفلسفه درايران نگاشته است وی به حدی بوده است که ايشان رساله
شديم تا گذری کوتاه به بررسی فلسفه درايران ،اعم از دوره باستان و معاصر وتغيير و تحوالت آن و همچنين اشاره ای مختصر 

 اص اقبال بپردازيم به تاثير و نقش فالسفه و حکيمان بنام ايرانی در ادوار مذکور ، ازديدگاه خ

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری ،فلسفه،حکمت،فلسفه ايرانی 

 (واکاوی انديشه و نگاه عال مه محم د اقبال الهوری به موالنا جالل ال دين دمحم(آفتاب الهور  .۶

 ١٣٩۶سال انتشار 
 (نگاهی تازه به آثار موالنا(سومين همايش متن پژوهی ادبی  :محل انتشار

 دمحمحسن مقيسه :نويسنده
 ٢٩ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

دار شناخته شده، از پرداز و سياستم-عال مه محم د اقبال الهوری که در تاريخ معاصر به استاد دانشگاه، شاعر، مصلح، نظريه
ميان شاعران ايرانی به مولوی ارادت ويژه و فراوانيداشته؛ به طوری که در تمام دفاتر شعری و مکتوبات فلسفی و علمی خود، 

البته نگاه اقبال بهمولوی، فقط نگاه عاطفی و . چه به زبانفارسی و چه به اردو و انگليسی، از وی بهنيکی تمام نام برده است
در خصوص بهره گيری از نمادهای شعری وتوصيفی و استعاری نيست، نگاه اقبال به مولوی، نگاه به رهبری است  شاعرانه و

که می تواند دستانسان را بگيرد و او را به سوی نور و پاکی و تعالی راهنمايی کند؛ مولوی، شمس اقباالست و عال مه، مولوی 
و جابه جا ازديدگاه ها و اشعار وی در سخنان و مجموعه های شعرياش استفاده  را حکيم، انسانی خردمند و پيشرو و متعالی ديده

نويسندهدر اين مقاله کوشيده که تمامی نشانه ای سطحی و نمادين و نيز نشانه های فکريمولوی را که در عمق و . کرده است
  .ژرفای آثار اقبال الهوری ظاهر گشته واکاوی کند و با شواهد ومثالها نشان دهد

 :ها کليدواژه

  مولوی، اقبال الهوری، شعر، عرفان، زبان فارسی 

 بازپژوهی شخصيت ساالر شهيدان در شعر جواهری و اقبال الهوری .٧

 ١٣٩۶سال انتشار 
 نخستين همايش ادبيات مقاومت با محوريت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی :محل انتشار
 نذيراحمد سالمی - داوود زرين پور :نويسندگان

 ١ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

دمحم مهدی جواهری و عالمه دمحم اقبال الهوری دو اديب توانمند و سياستمدار زيرک عرب زبان و پارسی گو، درباره فاجعه اندوه 
جاودانی از خود به يادگار هجری و حادثه کربال سخن گفته و با جادوی کالم در ميدان ادب و عقيده آثار  ٦١بار عاشورای 

تحليلی آن دسته از صفاتی که هر يک از شاعران در برداشت  –در اين پژوهش سعی بر آن است با روش توصيفی . گذاشته اند
از نتايج .دريافت کرده اند بيان شود و زاويه ديد هر يک از اين دو شاعر تبيين گردد) ع(از شخصت امام پايداری و ساالر شهيدان

را در دو دسته خدادادی و اکتسابی گنجانده اند و ضمن تصريح به خاندان پاک ايشان ) ع(نکه جواهری و اقبال صفات امامبحث اي
در هر دو اثر رمز هدايت ) ع(خون امام حسين. سجايای اخالقی چون ظلم ستيزی، هدايت گری و اصالح گری را بيان کرده اند

 غلط را از ساحت قيام امام بزدايند و تصويری دقيق از واقعه کربال ارايه دهند و هر دو در تالشند باورهای . و توحيد است



 :ها کليدواژه

 ، صفات امام، دمحم مهدی جواهری، عالمه اقبال الهوری )ع(امام حسين

 بررسی کارکرد بالغی جمالت انشايی در کليات اقبال الهور .٨

 ١٣٩۶سال انتشار 
 سومين کنفرانس بين المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :محل انتشار
 زهرا اوصالی - بهار بهارخانه :نويسندگان

 ١٠ :تعداد صفحات
 

 :چکيده مقاله

. انشا در لغت به معنی ايجاد کردن است و در اصطالح، آوردن جمالت است به گونه ای که درآن احتمال صدق يا کذب نرود 
شرط درست بودن موضوع درخواست آن است که شی . انشا طلبی آن است که درآن چيزی خواسته شود و طلبی صورت پذيرد

انشا غير . رآن لحظه موجود نباشد و در صورتی که خالف اين موضوع باشد، طلب آن چيز بی معنی و مهمل باشدطلب شده د
اين جمالت بدان . طلبی؛ در اين نوع چيزی درخواست نمی شود، بلکه بيشتر بيان گر مدح و ذم نسبت به مقوله ای خاص است

در علم معانی تنها انشا طلبی است که . مورد توجه قرار نمی گيرند  جهت که در اصل قابل تاويل به جمالت خبری هستند، چندان
استفهام، تمنی، امر، نهی و ندا در اين مقاله : مورد بررسی قرار گرفته است و آن را به بخش های ذيل تقسيم بندی کرده اند

ل الهوری استخراج و در برخی کوشش شده که کارکردهای بالغی جمالت انشايی باتوجه به موارد گفته شده، در کليات اقبا
حاصل اين پژوهش نشان می دهد که الهور عالوه بر تبحر فوق العاده در .موارد توضيحی مختصر درباره هريک ذکر گردد 

  .آرايشهای بيانی، در معانی استادی مسلم و کم نظير است

 :ها کليدواژه

 الهوری، کليات اقبال الهوری، علوم بالغی، معانی،جمالت انشايی

 (با تاکيد بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل(پيوند انديشه های اقبال الهوری و آيت هللا خامنه ای  .٩

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 فاطمه اديبان :نويسنده
 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

شخصيت های مبارزه و متفکر جهان اسالم است که در زمان استثمار و استعمار کشورهای اسالمی تجربه اقبال الهوری از 
را داشته است و همين امر باعث شده است وی با نگاه دقيق به فيلسوفان،  - آلمان و انگلستان  - زندگی در کشورهای اروپايی

ی از راهکارهای سليس اقبال برای تشکيل جامعه ای آرمانی در جلوه هاي. داليل ضعف و انحطاط جامعه اسالمی را بررسی کند
فکر اقبال شعر اميد و حرکت است، اين حرکت به دنبال دگرگونی و تحول است که از خود فردی . شعر او به خوبی نمايان است

اکنون که چندين دهه از فوتبال تحقيق حاضر اين است که . آغاز می شود و تحول خود اجتماعی به خود اسالمی را خواستار است
مرگ اقبال می گذرد آيا انديشه های آرمان گرايان و مدنی اقبال از بين رهبران و سياست مداران جامعه اسالمی پنهان مانده است 

يا خير اين پژوهش دست دارد با توجه به نام گذاری سال ها که از سوی مقام معظم رهبری صورت می گيرد و بسامد اين 
، پيوند انديشه های آيت هللا خامنه ای به اقبال الهوری را مورد )رموز بيخودی(به ) اسرار خودی(مجموعه  مضامين در دو

مضمون اقتصاد مقاومتی، اقدام به عمل بازيافت نمونه در افکار اقبال، بيشترين بسامد را در پيوند اين دو . بررسی قرار دهد
  .انديشه دارد

 :ها کليدواژه

  ، اقبال الهوری، خودی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل آيت هللا خامنه ای

 مقايسه تحليلی جاويد نامه اقبال الهوری و کمدی الهی دانته .١٠



 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 سودابه فرهادی - ايوب اميدی :نويسندگان

 ٢۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

تجسم و ترسيم جهان برين و ارايه تصويری روشن از آن از ابتدايی ترين آغازينه های حيات انسان تا عصر حاضر، راهی برای 
معراج نامه يکی از مواردی . ی اوقات با تخيالت سازندگان آن ها نيز همراه بوده استرسيدن به معرفتی شهودی بود که البته گاه

است که به وسيله آن می توان چنين دنيايی را به تصوير کشيده بود از آنجا که عظمت و بزرگی واقعی معراج و سفر روحانی در 
نيز از اهميت خاصی برخوردار است و بسياری از آن ها بين مسلمانان و غيرمسلمانان اتفاقی عظيم است اين امر برای هنرمندان 

در دوره های مختلف با تکيه بر تخيل سعيد در به تصوير کشيدن اين واقعه روحانی داشته اند به همين دليل بررسی محتوايی 
می کوشد بر مبنای اين مقاله . معراج نامه ها به عنوان يک نوع ادبی و مقايسه تحليلی آن ها موضوعی مهم و درخور توجه است

. از کمدی الهی دانته بپردازد) در جاويد نامه(روش تحليل محتوا به بررسی قضيه همسان انديشی و تاثيرپذيری اقبال الهوری 
اعتقادی و اوضاع و  - نتايج پژوهش نشان می دهد عالوه بر زيبايی ادبی، زبان شاعرانه و تاويل گونه آثار مذکور ، مبانی دينی 

اجتماعی روز کار اين هنرمندان در محتوای معراج نامه هايشان تاثيرگذار بوده است و همين امر سبب ايجاد  - ی احوال سياس
روش انجام اين مقاله به صورت کتابخانه ای و مقايسه ای . شباهت هايی در انديشه تو شاعر به ويژه در نوع مالقات ها شده است

  .تحليلی است - 

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، جاويد نامه، دانته، کمدی الهی 

 (نسخه های درمان بخش برای بشر امروز(من کسوت انسانم پيراهن يزدانم  .١١

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 مژگان صادق پور مبارکه - مهرداد اکبری :نويسندگان

 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

توف آگاهانه . ليم آسمانی نشيت می گيرداقبال الهوری متفکری است آشنا با مبانی فکری غرب چه زيربنای تفکرات هشت از تعا
راه موفقيت اقوام شرق را در بازگشت به اصول دين دانسته و خود در اين راه با تمام وجود به نقش انديشه ها و افکارش در دو 

بسی فراتر اقبال اگرچه پايبند سنت است اما به روزترين شاعر روزگار خود بود که افق ديداش . حوزه ی نثر و نظم اقدام نمود
اقبال در ميان قديم و جديد در شرق و غرب در نوسان است، اقبال آميزه ای است از ور و درون دينی . از زمانه اش می نمود

انسان به فرد را مرکز وجود می گيرد که از اين بابت ديد او شرقی است ليکن او را در خدمت . موالنا و پارسايی ناصرخسرو 
اقبال انسان را از زوايای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در . بيند که نگاهی غربی می شوداجتماع سازمان يافته می 

بازسازی انديشه دينی عالمان تالش می کند اما در جهان بينی عارفانه اش به انسان نگاه جديدی را ارايه می دهد و برای انسان 
  .کامل ويژگی هايی را بر می شمرد

 :ها کليدواژه

 وری، شعر، انسان، عشق، زندگی، خود، جامعه اقبال اله

 تحليل استعاری مقوله فرنگ در کليات اقبال .١٢

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 دمحم حکيمی فر - دمحم بارانی :نويسندگان

 ١٠ :صفحات تعداد



 :چکيده مقاله

از سياست مداران، فيلسوفان و شاعران پارسی سرای ديار هندوستان ) هجری قمری ١٬٣١٨ -  ١٬٢٥٦(عالمه دمحم اقبال الهوری 
يکی . است که در مرزهای تفکر منتقدان و عالمان ادب فارسی جايگاه وااليی را به خود اختصاص داده است) پاکستان امروزی(

ی برجسته نظام فکری اقبال، نقد و ستيز با جوامع غربی است که در تقابل با جوامع شرقی قرار گرفته اند و از ويژگی ها
در پژوهش حاضر کوشش ما بر آن است که . موجبات الحاد مذهبی و فروپاشی اجتماعی و سياسی تمدن شرق را فراهم آوردند

فرنگ را در کليات اشعار وی به شيوه تحليل و توصيف زبان /می غرببر پايه نظريه استعاره مفهومی، استعاره ها و حوزه مفهو
ما برای تحصيل نتايج مطلوب، ويژگی های مورد تاکيد در استعاره ها و بررسی شده را در . شناسی مورد بررسی قرار دهيم

ن گذر به درک ديدگاه شاعر کنار هم قرار داديد که به مجموعه ای از الگوهای استعاری در باب مفهوم فرنگ دست يافتيم از اي
  .در باب مقوله غرب و فرنگ نايل آمديم

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، کليات اشعار، استعاره مفهومی، فرنگ، غرب

 زبان فارسی در ديار اقبال الهوری از دريچه عرفان و تصوف اسالمی .١٣

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 حسن بساک :نويسنده
 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

زبان فارسی ميراث مشترک و سرمايه فرهنگی گرانسنگ ملت ايران، افغانستان، تاجيکستان و پاکستان و شبه قاره به ساير 
در اين مقاله پيوند زبان و فرهنگ . امل حفظ وحدت فرهنگی آنان را می توان دين اسالم دانستکشورهايی است که مهم ترين ع

عالمه دمحم اقبال الهوری نويسنده، شاعر و . دينی ايران در شبه قاره از منظر عرفان و تصوف اسالمی مورد مطالعه قرار گرفت
. ی از چهره های شناخته شده زبان فارسی در جهان استمصلح موضوع که عرصه ادب ، فرهنگ و تمدن اسالمی پاکستان و يک

سخنان وی زبور عجم وفادار ماند به زبان فارسی است که پيام مهرورزی آن نه تنها ايران و شبه قاره بلکه اقصی نقاط جهان را 
لب عرفان اسالمی بيان اقبال با درايت و هوشمندی خود در اسرار خودی عرفان سنتی را با شيوه ای نو در قا. در نگرديده است

کرد تا به عنوان يک پديده حيات بخش برای انسان امروزی سودمند باشد و يا همين نگرش در ترويج زبان و اشاعه ادبيات و 
اقبال رشته مودت و عشق . فرهنگ فارسی کفشی تا اسباب همدلی و همفکری فارسی تا نان شبه قاره و ايران افغانستان فراهم آيد

های نسب در کمتر می ديد و با بال جبرييل خود در کنار اشعار اردو، افکار شيرين فارسی را برای جوانان عجم به را از رشته 
بی ترديد اقبال الهوری اساس وحدت قومی و فرهنگی را در هويت دينی ويديو و با رويکردی مبتنی بر ارزش . ارمغان می آورد

دنيای گسترده زبان فارسی گشوده است که چراغ راه دوستداران زبان فارسی های غربی عرفان و تصوف اسالمی، دريچه ای به 
  .در جهان امروزی است

 :ها کليدواژه

  اقبال الهوری، زبان فارسی، هويت دينی و فرهنگی اوباما عرفان و تصوف اسالمی، فارسی آموزی 

 آموزه های اجتماعی و اخالقی در سروده های اقبال الهوری .١۴

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 نظردمحم بهروز :نويسنده
 ١٢ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

ل های مختلف همچون فرهنگ انتظار و باور به ظهور انسانی واال در پايان هستی و در هم پيچيده شدن بساط ستم و پستی به شک
در اين زمينه شعرای ايرانی بويژه در . تار و پودی در انديشه ها و آموزه های اديان و اقوام و ملل مختلف جهان تنيده شده است

يکی از اين شاعران است که انتظار در اشعارش موج می  (١٣٨٧-١٣١٥)طاهره صفارزاده . قرن معاصر اشعاری سروده اند

ته با روحيه اميد و ترسيم آينده روشن، بی باکی از قدرت های جهانی و اعتراض در سايه انتظار و مقاومت و انتظاری آميخ .زند



صفارزاده شاعری را همچون عالمه اقبال الهوری مسند انسان سازی ... . پايداری، تاکيد بر تکاپو برای زمينه سازی ظهور و 
اجتماعی نگاه می کند؛ از همين رو در بيشتر شعرهای او توجه به  و اصالح گری می داند و به شاعر به عنوان يک مصلح

  .آموزه های اخالقی دينی بويژه فرهنگ انتظار مشهود است

 :ها کليدواژه

  مهدويت، انتظار، طاهره صفارزاده، پايداری 

 بررسی اشعار اقبال الهوری از نظر مسايل اخالقی و تربيتی .١۵

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 راضيه چنگيزی :نويسنده
 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

. فراوانی دارد دمحم اقبال الهوری يکی از انديشمندان و چهره های برجسته و ماندگار دنيای اسالم است که در جهان نيز مقبوليت
او در انديشه اين بود که . اشعار فارسی روخوانی مفاهيم و مضامين عميق و گسترده است که نشان از بين متفکر اقبال دارد
بدين جهت اشعار او حاوی . مسلمانان جهان را آگاه کند و بتواند با اين آگاهی آن ها را از زير يوغ استعمار و استبداد آزاد کند

اقبال يکی از فيلسوفان بزرگ اسالم است که منبع ذکرش . ی و تربيتی فراوان است که برگرفته از مکتب اسالم استمطالب اخالق
او معتقد است که روح قرآن با تعليمات يونانی سازگاری ندارد و بسياری از گرفتاری ها از اعتماد . از قرآن سرچشمه می گيرد

به همين . آن به امور دينی توجه دارد و فلسفه يونانی به امور نظری می پردازداز نظر وی روح قر. يونانی ها ناشی شده است
هرچند او شکوفايی تمدن اسالمی را در نتيجه جدال ممتد با . دليل دستاويز شدن به مکتب های يونانی چيزی جز خدا راهی ندارد

وحانی انسان به حيات دنيوی و اخروی او نيز در مکتب تربيتی اسالم جنبه های مختلف جسمانی و ر. انديشه يونانی می داند
بسياری از شاعران ادب فارسی که پرورش يافته اين مکتب هستند شعر را در خدمت اخالق و تربيت قرار . مورد عنايت است

نظر در اين پژوهش سعی می شود اشعار فارسی اقبال از اين م. از جمله اين شاعران عالمه دمحم اقبال الهوری است. داده اند
  .مورد بررسی و تحليل قرار گيرد

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، مسايل اخالقی و تربيتی، ادبيات تعليمی، مکتب اسالم

 

 هوریتحليل ويژگی های زبانی در مثنوی اسرار و رموز عالمه اقبال ال .١۶

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 عبدالعلی اويسی - دمحمرضا حيدری :نويسندگان

 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

م، يک فيلسوف و عاشق وطن دمحم اقبال الهوری شاعر پارسی سرای هند و پاکستان در اواخر سده سيزدهم و اوايل سده چهارده
بين جوشش درونی شعر را نوعی الهام می . است و نامش به عنوان آخرين سخن سرای منشور شبه قاره هند مطرح می باشد

هدف اقبال تنها خيال پردازی صرف نيست بلکه بوش . دانند و سعی دارد با هنر شعر و شاعری حقايق و ارزش ها را مجسم کند
اشعار اقبال را می توان از ديدگاه دستوری مورد زاکانی قرار . ای جهت رساندن پيام زندگی برگزيده استرا به عنوان وسيله 

من نقش کلمات در اجزای جمله بپردازد و سه مبحث واج ها، واژگان و معنا . دستور علمی است که می خواهد به بررسی. داد
تحقيق به اين منظور انجام خواهد شد که تا کنون کاری در اين  اين. که اساس زبان را تشکيل می دهند مدنظر قرار می دهد

زمينه توسط صاحب نظران انجام نگرفته است و می خواهد ويژگی های دستوری از قبيل انواع افعال، انواع را، وجوه افعال ، 
جموعه اشعار بررسی کند ترتيب اجزای جمله، ترکيب های تبعی، انواع اضافه، قواعد تخصيص، ادغام و اعضای شورا در اين م

و ميزان تاثيرپذيری شاعر از ويژگی های زبان در جهت بنيادين کردن اشعارش با اين خصايص را در اختيار مخاطبان قرار 
  .دهد و جنبه های سنتی اشعار اقبال الهوری را در مثنوی اسرار و رموز نشان دهد



 :ها کليدواژه

 ر زبان فارسی، ويژگی های زبانی اقبال الهوری، مثنوی اسرار و رموز، دستو

 گلشن راز جديد، شراری در ضمير اقبال .١٧

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 حکيمه دبيران :نويسنده
 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

اقبال الهوری بر اساس تعاليم انسان ساز اسالم و اشعار نغز او متاثر از شاعران و عارفان بزرگ فارسی  بنياد فکری عالمه
عنايت خاص او به اين . همچون سنايی و عطار و موالنا جالل الدين رومی و شيخ محمود شبستری صاحب گلشن راز است

آن نگاشته اند او را بر آن داشت تا مثنوی خود را با عنوان تعليمی که شهرت جهانی دارد و شوق بسياری بر  -منظومه عرفانی 
گلشن راز جديد برای نسل حاضر بسرايد و با ذوقی تحسين برانگيز برخی از سواالت امير حسينی هروی را متناسب با مشاهدات 

اين منظومه در باره آن  بازگشت به خودی يکی از بهترين مضامينی است که اقبال در. خود در زمان به زبانی ديگر بازگو کند
خوشبختانه اقبال با انتخاب عناوين گويايی برای کتاب هايش مانند احيای فکر دينی، جاويد نامه، اسرار خودی، . سخن می گويد

نفوذ بيخودی، پيام مشرق و پس چه بايد کرد ای اقوام شرق ، عقيده و انديشه خويش را در اشعارش بازتابی روشن داده است و 
. به اين مهم اشاره می کند پس از من شعر من خوانند و دريابند و می گويند جهانی را دگرگون کرد يک مرد خودآگاهی خود نيز

  .اين مقاله بر آن است تا به بررسی و تحليل ابيات گلشن راز جديد بر توصيه های اين مصلح جهانی بپردازد

 :ها کليدواژه

 محمود شبستری عالمه اقبال الهوری، گلشن راز جديد، شيخ 
 

 تحليل سير فلسفه ايرانی از منظر عالمه اقبال الهوری .١٨

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 مهرنور دمحمخان - حکيمه دسترنجی :نويسندگان

 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

 ٩٬٠٠٠عالمه اقبال الهوری فيلسوف، شاعر و انديشمند پاکستانی در ايران بيشتر به سبب پارسی گويی اش فرق دارد چرا که 
اما از آنجا که عالمه اقبال شعر را وسيله بيان انديشه هايش قرارداد . بيت از سروده های به زبان فارسی است ١٥٬٠٠٠بيت از 

از ديدگاه اين دسته از شاعران توانايی به اسارت شعر با توجه به ميزان توانايی آنان . از زمره شاعران متعهد محسوب می شود
همچنين جمهور اقبال شناسان اين باورند که انديشه های عالمه اقبال . شمند سنجيده می شوددر رساندن محتوای انديشه شاعر اندي

بنابراين تحقيق و شناخت نوع نگاه عالمه اقبال به انديشه های ايرانی . هم نشينی تنگاتنگی با انديشه ايرانی در فلسفه اسالمی دارد
يربنای فکری اين انديشمند با تکيه بر منابع و آثار اين از ضروريات تحقيق و فلسفه ايرانی اسالمی به مثابه راه يافتن به عمق و ز

اين مقاله با هدف تحليل ديدگاه عالمه اقبال از انديشه و فلسفه ايرانی در پنج بخش . در حوزه اقبال شناسی محسوب می گردد
ت کلی فلسفی ايرانيان و منابع مورد استفاده در بخش اول با عنوان مقدمه مروری بر ديدگاه اقبال به خصوصيا. تنظيم شده است 

او برای شناخت فلسفه ايرانی ذکر می شود و در بخش های بعدی به فلسفه ايرانی پيش از اسالم، فلسفه ايرانی اسالمی و تصوف 
و روش شناسی در نتيجه گيری تحليل . در پايان مقاله نيز نتيجه گيری آمده است. ايرانی از نظر عالمه اقبال پرداخت می شود

تحقيقات عالمه اقبال از فلسفه ايرانی از دين زردشتی تا فيلسوفان متاخر و تاثيرپذيری فلسفه ايرانی اسالمی از انديشه های ايران 
پيش از اسالم با تکيه بر روش تطبيقی و جايگاه انديشه های عرفانی و نيز مقايسه ای از نوع زنگ زده تطبيقی در درون تاريخ 

  .ايران و نيز در تطبيق با فلسفه در مغرب زمين آمده استفلسفه در 

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، فلسفه ايرانی اسالمی، انديشه ايرانی، اقبال شناسی 



 تطبيقی بينامتنيت قرآنی در اشعار اقبال الهوری و بدوی جبل - بررسی تحليلی  .١٩

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 مهرنگار حسين بر - دمحمتقی زند وکيلی :نويسندگان

 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

اصطالح بينامتنيت که به معنی شکل گيری معنای يک متن توسط موتور ديگر است از نيمه دوم قرن بيستم در عرصه ادبيات 
ادبيات کاربرد داشته است چرا که اصطالحاتی همچون  براساس اين تعريف برخی معتقدند که بينامتنيت از ديرباز در. ظاهر شد

در پژوهش حاضر بينامتنی قرآنی در اشعار فارسی اقبال . با مفهوم بينامتنی هم پوشانی دارند....اقتباس، تضمين، تلميح و
اين پژوهش  نتايج حاصل از .تطبيقی قرار گرفته است -الهوری شاعر فارسی سرا و بدی جبل شاعر عرب مورد بررسی تحليلی 

لفظی، من نمی، بازتاب شخصيت ها و داستان های قرآنی و (نشان می دهد که هر کدام از اين دو شاعر انواع مختلف بينا متنی 
را در اشعار خود به کار برده ام که مورد اخير در اشعار بدوی به کاررفته و ) واژگان قرآنی بدون اشاره به معنی و مفهوم قرآنی

اين پديده در . هر کدام از اين دو شاعر از بينامتنی با اهداف خاص در شعر خود بهره جسته اند. کاربردی ندارددر اشعار اقبال 
شعر هر دو شاعر آرايش لفظی ايجاد کرده و عالوه بر آن بشر آن ها معنويت بخشيده است نوبت اقبال از الفاظ و مفاهيم قرآنی به 

ن الفاظ و معانی را به صورت نماد در شعرش می آورد تا حقايق جامعه و زمانه خود اما بدوی اي. عنوان حجت استفاده می کند
  .را به تصوير بکشد

 :ها کليدواژه

 غفران، بينا متنی، اقبال الهوری، بدوی جبل 

 جلوه های انتقادی اشعار بيداد گرانه عالمه اقبال الهوری .٢٠

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 مرضيه قاسميان - دمحمتقی زند وکيلی :نويسندگان

 ١۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

هرچه شايبه جامعه نزديک تر و با مردم . ادبيات و مخصوصا شعر بازتابی از اوضاع سياسی، اجتماعی هر دوره تاريخی است
در ادبيات منظوم او نمود بيشتری بعصر خويش مانوس تر باشد، نقد و تحليل اوضاع سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن عصر و 

شلر انتقادی که در اين دوره شکل می . شعر انتقادی اقبال بيش از هر زمانی، زبان مردم و ترجمان احساسات آنان است. دارد 
ه اقبال بيشتر ب. گيرد و معايب و کمبودهای جامعه به حکومت در آن مطرح می شود آرمان ها و انتظارات مردم را بيان می دارد

در اين . مسايلی در حوزه انتقادهای اجتماعی و اخالقی و پس از آن به انتقاد از نابسامانی های سياسی عصر خود پرداخته است
يافته های اين پژوهش گويای آن . پرسيدی مضامين انتقادی در شعر اقبال مورد بررسی قرار گرفته است -مقاله با روش تحليلی 

او راه نجات مسلمانان را بازگشت به . را وسيله تربيت نسل مسلمان به انسان واقعی قرار می دهداست که عالمه اقبال شعر خود 
اسالم و خود واقعی انسان می داند و همچنين آموزش علوم و فنون غربی را جهت پيشرفت مسلمانان ضروری و پيروی از 

  .فرهنگ غرب را مذموم و ناپسند می شمارد

 :ها کليدواژه

 ، مضامين انتقادی، بيدادگری اقبال الهوری

 ل الهوری به چهار منبع فقه و اجتهاد در مذاهب اسالمیتحليل نوع نگاه اقبا .٢١

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 سميه اکبری - اميرحمزه ساالرزايی :نويسندگان

 ١٢ :تعداد صفحات



 :چکيده مقاله

الهوری که می پرسد آيا فقه اسالمی قابل تحول و تطور است پاسخ داد و اين جمله ايشان را  در مقاله پيش رود دغدغه اقبال
نقض کرده ايد که می گويد من می دانم چون دمای اسالم مدعی خاتميت مذاهب فقه اسالمی است و ولی هرگز نمی تواند منکر 

بع سوم فقه که اجماع است پيشنهاد يک مجمع قانون امکان نظری يک اجتهاد کامل باشند اقبال برای تقويت و فعال سازی من
های مختلف را می دهد و ظرفيتی بيش از آنچه عالمان سقط برای ايکوما قايلند بر آن باور دارد و من … گذاری توسط عالمان 

آن قايل است را  حاال که دليل عقل که خود وی اهميت خاصی برای. را قياس نام می برد) بعد از قرآن، سنت و اجماع(به چهارم 
در صورتی که در فقه شيعه اثنی بشری به عنوان يک مذهب جهانی اسالمی، دليل عقلی به . در شمار ادله اربعه قرار نمی دهد

جای قياس، منبع چهارم قرار می گيرد، شايسته بود که ايشان به عقل هم حداقل در نگاه اوليه به عنوان يکی از منابع فقهی مذهب 
استدالل (به نظر می رسد منظور ايشان از قياس معنای منطقی آن ملحوظ باشد در اين صورت عقل و قياس . ی کردشيعه اشاره م

ديدگاه ايشان به عنوان يک شاعر حکيم و : مدعای اين مقاله اين است که. دو اسم برای يک مسما خواهد بود (فقهی و منطقی

دست يافته پژوهش . های احيای فکر دينی در اسالم قابل مناقشه استحقوق شناس اسالمی در مقوله ثقه مصادر آن در کتاب 
عرفی که اقبال الهوری خارج از منابع چهارگانه معروف فقه به آن اهميت برجسته ای می دهد،  -استحسانات عصری :اينست که

  .اصالت فقه را به عنوان يک منظومه مستحکم و چهار تکانه های نامطلوب می کند

 :ها کليدواژه

  پويايی، اجتهاد، قياس، استحسان، اقبال الهوری، منابع فقه 

 (با تکيه بر بيتی به زبان اردو از وی(مزيت ممتاز زن از منظر اقبال الهوری  .٢٢

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 زهرا گلستان فرد - جميله افروشته - زايیاميرحمزه ساالر :نويسندگان

 ٩ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

بنيادی ترين رساند که . تجلی می کند) مادری، همسری، دختری به خواهری(چنان که می دانيم جنس زن عمدتا در چهار مقام 
جاری از فکر و هنر مادری زن، پردازش شاکله و شخصيت انسان در دوران بسيار مهم و سرنوشت ساز کودکی که با سر پنجه 

است مع ذلک چرا اقبال الهوری به عنوان يک حکيم و اسالم شناس، بيتی را که به ظاهر نافی اين مقام سامی زن می باشد 
يعنی نمود و شکوفايی خودی در مرد بدون شخص دوم و مستقال صورت می گيرد درحالی که شکوفايی اين امر ! سروده است 

مدعای ما اينست که با نگاه ابتدايی و خام بر می آيد که ميل صحرا در حرکت عمودی . مراه استدر صد توسط ديگران ه
سعودی مقرون به تعالی نکوهيده است اما با فراست درمی يابيم که برخالف معنای ظاهری، مراد وی ستايش زن می باشد آن هم 

ربيت و سازنده که کودکان کوچک امروز به مردان سترگ به حدی که تمام کننده اصالت زن و پر شدن نيمه خالی او را در ت
تجلی و : دست يافت پژوهش پيش رو اينست که. اين رويکرد وی را می توان به زيبايی از آن ساير آثار او دريافت. فردا می داند

لند مادری و در يک زن در قواره ب. شکوه انسانيت انسان در پرتو يک تربيت ما با اعمال رسالت مادری تحقق می يابد و پس
  .تشبيه بليغ، قلبی است که عالوه بر خون رسانی به خود تماميت پيکره انسان خود سالر تزريق می کند

 :ها کليدواژه

  زن، رسالت، اقبال الهوری، ستايش 

 ديدگاه اقبال در بيان و مهار زبان .٢٣

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 قاسم صافی :نويسنده
 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

نتقال افکار و عقايد و احساسات و نيازمندی ها و از اولويت های زندگی فردی و زبان وسيله ارتباط بين انسان ها و ابزار ا
بسياری از مردم سخنان خود را جز اعمال خويش . اجتماعی هر آدمی است که به ضرورت بايد با شيوه استفاده از آن آشنا باشد



با . ک ترين اعمال آدمی سخنان شوهر اوست نمی دانم و خود را در سخن گفتن آزاد می بينند در حالی که موثرترين و خطرنا
تاسف ما در شرايط و موقعيت زندگی می کنيم که اغلب به بيماری پر گويی و توجه نداشتن به آداب گفتار مبتالييم و در عمل، 

يت بر ارزش های ميراث معنوی از جمله خاموشی و نقد درست و بجا که الزمه عقل و تدبير مدن است مغفول مانده است و مدير
زبان و وقت يکی از پر ارزش پرمين نعمت های خداوند بر آدمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ميدان دادن به تمايالت 

عالمه دمحم اقبال از آن . در کالم، فزونی يافته و عمل خود آپاتيت و خودسازی به صحت در گفتار مورد غفلت واقع شده است
جهان و سخنوران و بزرگان پارسی گوی پاکستان و از سرآمدان فرهنگ مشترک ايران و شبه  شخصيت ها و فيلسوفان برجسته

قاره است که مطالعه عميق آثارش می تواند تغيير در نگرش و رفتار انسان های مستعد درمی آورد و ياد گرفته هاشان را به 
وم فضيلت سکوت و احراز مقام آن را که امنيت و در آثار خود از منازل مختلف، مفه. طوری کاربردی، اصالح و باال برد

فردی و اجتماعی به آدمی می بخشد مطرح کرده و در حوزه های اخالقی و تربيتی، مراتب از کاربرد زبان را به وجوه مختلف 
ی از آن را شواهد و نمونه هاي. و افکار و نظريات تعليمی خويش را در اين رابطه به تفصيل بيان کرده است. ناکامی نموده است

  .به اجمال در متن مقاله می خوانيد

 :ها کليدواژه

دمحم اقبال الهوری، زبان و ادب فارسی، آموزه های اخالقی و ترديدی، فضيلت سکوت و خاموشی، ميراث مشترک فرهنگی 
 ايران و شبه قاره

 جلوه های استطاعت انسان در شعر اقبال الهوری .٢۴

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 قاسم صحرايی :نويسنده
 ٩ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

تالش برای . يکی از بزرگ ترين انديشمندان و متفکران مصلح اسالمی است) م ١٬٩٣٨: فوت(عالمه دمحم اقبال الهوری 
ی و خودباوری به اتحاد مسلمانان و روی آوردن آن ها به فرهنگ خودی و کسب هويت و استقالل و نجات از چنگال خودشناس

او می کوشيد تا بيدادگری مسلمانان، دميدن روح مسيوليت پذيری در آن ها . استعمارگران در شعر او برجستگی ويژه ای دارد
در اين زمينه می توان . مانان در استعمارگران و استقالل يافتن آن ها بودزمينه ساز به دست می گردد که نتيجه آن غلبه مسل

استطاعت اصطالح کالمی و . پيوندی ميان اشعار اقبال و علم کالم اسالمی و جلوه هايی از استطاعت انسان را در شعر او يافت
مرتبط با اختيار انسان به کار می رود و  به معنای توانايی و قدرت انجام دادن کار ياسر از سوی انسان است و در حوزه های

تاکيد اقبال در ديدار کردن جامعه مسلمانان عصر خود در حرکت واداشتن آن ها برای  .معموال در مقابل جبر قرار می گيرد

انسان را به بيان ديگر رگه هايی از استطاعت . مبارزه با استعمار و اقداماتی نظير آن با نظريه استطاعت انسان همخوانی دارد
در اين مقاله با روش توصيفی . در شعر اقبال می توان يافت و بدين وسيله يکی ديگر از ابعاد شخصيت او آشکار می گردد

  .تحليلی، جلوه هايی از استطاعت انسان در شعر اقبال الهوری نشان داده می شود

 :ها کليدواژه

 انسان، استطاعت، کالم، اقبال الهوری 

 تعهد انسانی و اجتماعی در شعر اقبال الهوری .٢۵

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 دمحممعين صفاری :نويسنده
 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

ندگان از مسايل پيرامونی هم زمان با تحوالت اجتماعی و سياسی که در دوره معاصر می داد، برداشت و تلقی شاعران و نويس
اقبال الهوری متفکر و فيلسوف . دگرگون شد و بازتاب اين تحوالت در آثار ادبی نسبت به ادبيات کالسيک هم تغيير کرد

پاکستانی از شاعران متعهد اجتماعی است که شريف ترين احساسات انسانی، اسالمی و اجتماعی خود را در اشعارش با زبانی 
به نوعی بايد گفت که شعر اقبال الهوری به شدت رنج انسانی و اجتماعی دارد و همين . ه خواننده منتقل می کندساده و دل نشين ب



احساس انسانی اوست که خود را در کنار مردم قرار داده به طوری که هرگز زبان به مدح و ستايش حاکمان زمانه نيالوده و تن 
تحليلی برجسته ترين دغدغه های  - وهش حاضر بر آن است تا به روش توصيفی در همين راستا پژ. به ذلت و خواری نداده است

يافته های اساسی پژوهش نشان می دهد که . انسانی و اجتماعی اقبال الهوری را در اشعارش مورد تحليل و بررسی قرار دهد
نگی انديشه های دينی، از خود مفاهيمی همچون رعايت ادب و احترام ديگران، انديشه وحدت اسالمی، استعمار ستيزی، کم ر

بيگانگی و لزوم توجه به جايگاه زنان، شاخص ترين دغدغه های انسانی و اجتماعی هستند که در سروده های اقبال الهوری با 
در حقيقت اشعار اقبال الهوری، تالشی در راستای رسيدن به تقريب و هم گرايی بين . زبانی ساده و روان بازتاب داده شده است

  .هب اسالمی است و به بيان ديگر سروده های وی گام مهمی برای رسيدن به جامعه اسالمی موحد استمذا

 :ها کليدواژه

 شعر معاصر، وطن دوستی، وحدت اسالمی، اقبال الهوری 

 (با تکيه بر زبور عجم(بررسی هنجار گريزی در اشعار اقبال الهوری  .٢۶

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 سولماز مظفری - فريدون طهماسبی :نويسندگان

 ١٨ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

يکی از انحرافات از مولفه های زبان هنجار، انحراف از قواعد حاکم بر آن است که فرا هنجاری يا هنجار گريزی نام گرفته 
ر و هنجار گريزی از موضوعات مهم نقد ادبی نوين به حساب می آيد که از موثرترين روش های برجستگی زبان در شع. است

يکی از شاعرانی که از روش هنجار گريزی برای . نثر است و بسياری از شاعران و نويسندگان از اين فرايند بهره گرفته اند
در اين مقاله محدوده مطالعه دربرگيرنده انواع قالب های شعری . برجسته سازی شعر خود بهره گرفته است اقبال الهوری است

آماری اين نوشتار از طريق محاسبه رويداد هر مورد هنجار گريزی گردآوری شده و به  اطالعات. موجود در زبور عجم است
نحوی ( ٧٠٩٥( نتيجه بررسی داده ها نشان داد که ميزان تکرار هنجار گريزی واژگانی . صورت نموداری نمايش داده شده است

بر اين اساس اقبال الهوری از . ستا) ٢٥.٨٨٦(و معنايی (١.٥٧٦)سبکب ) ١٥.٧٦٨(زمانی ) ١٧.٣٤٥(آوايی ) ٤.٥٩٩(

تحوالت برجسته سازی کالمی از نوع عدول از هنجار در زبور عجم استفاده کرده و هنجار گريزی معنايی پر بسامد ترين شگرد 
  .هنری وی و مهم ترين ويژگی سبکيش در اين زمينه است

 :ها کليدواژه

  سبک، برجسته سازی، هنجار گريزی، اقبال الهوری، شعر، زبور عجم 

 د اقبال از حيدرآباد هندبازدي .٢٧

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 ينغالم معين الد - محمود عالم :نويسندگان

 ۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

پس از اين سفرها خارجی در کشورهای ديگر بود و . عالمه دمحم اقبال الهوری در طول زندگی خود سفرهای بسياری داشت
عالمه اقبال در طول .برخی ديگر داخلی در شهرهای مختلف هند بود که يکی از سفرهای داخلی وی، سفر به حيدرآباد دکن بود

ميالدی به مدت پنج روز بود که مهمان  ١٬٩١٠اولين سفر او به اين شهر در سال . بار به حيدرآباد سفر کردعمر خود دو
او در اين سفر در يک جلسه شعرخوانی شرکت کرد و از آرامگاه خاندان . مهاراجه کيشان پراساد نخست وزير نظام حيدرآباد شد

از آرامگاه قطب شاهيان بسيار تحت تاثير قرار گرفت تاآنجاکه شری به نام عالمه اقبال در بازديد . قطب شاهی نيز بازديد کرد
اقبال در اين . گورستان شاهی صعود کرد در آن از جاه، جالل، شکوه و فرهنگ گران بهای گذشته پادشاهان قطب شاهی ياد کرد

دومين سفر وی به . د گرددشعر از ظهور و سقوط قطب شاهيان تصويری به دست می دهد تا عبرتی برای خوانندگان خو
. در اين سفر در تاالر تاون هال که امروز ساختمان مجلس ايالتی است سخنرانی کرد. ميالدی بود ١٬٩٢٩حيدرآباد در سال 

به سبب سفر خود را به حيدرآباد برنامه ای برای دوستش . سخنرانی به پرده ها در کتاب بازسازی انديشه دينی در اسالم چاپ شد
سعی نويسنده در اين . متاسفانه اطالعات زيادی در خصوص سفرهای اقبال به حيدرآباد در دست نيست. م می نويسدعطيه بيگ



مقاله بر آن است که سفرهای عالمه اقبال الهوری را به اين شهر از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار دهد و در اين 
  .را مورد توجه قرار دهدبررسی مواردی که تاکنون به آن ها پرداخت نشده است 

 :ها کليدواژه

  اقبال الهوری، حيدرآباد، هند، قطب شاهيان 

 بررسی يکی از عوامل سبک ساز در شعر اقبال .٢٨

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 دمحمجواد عرفانی بيضايی :نويسنده
 ١١ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

در ايجاد سبک هر شاعر، عوامل متعددی . بررسی عوامل سبک ساز در آثار ادبی می پردازد سبک شناسی دانشی است که به
نگرش خاص يکی از . بيشتر اين عوامل ناشناخته است اما مجموعه آن ها را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد. وجود دارد

فرهنگ چه . ست که شاعر در آن زندگی می کندمهم ترين اين عوامل است که خود منبعث از فرهنگ مستولی بر جامعه ای ا
اين تصميم تا آنجاست که مثال شاعری که از جامعه اسالمی . خود شاعران بداند يا نداند و ايجاد سبک آن ها تاثير فراوان دارد

در چنين . برخاسته باشد حتی اگر خود اعتقادات اسالمی نداشته باشد باز هم تاکيد دارد که تحت تاثير فرهنگ اسالمی است
شرايطی کامال واضح است که شاعرانی که اعتقادات اسالمی قوی داشته باشند به طريق اولی سبک آثارشان تا چه حد متاثر از 

در اين ميان مهم ترين نمونه فرهنگ اسالمی يعنی قرآن کريم بيشترين تاثير را در ايجاد سبک شاعران . فرهنگ اسالمی است
از مونا ديان وحدت اسالمی و احيای فرهنگ خودی، شاعر شناخته شده ای است که بسيار تحت  اقبال الهوری. مسلمان دارد

بررسی آثار او نشان می دهد که بسامد باالی کاربرد آيات اشعارش در قالب . تاثير قرآن و آموزه های قرآنی قرار داشته است
  .ی های برجسته سبک فردی بسيار قوی او به شمار آيدتلميح، اقتباس، حل و تضمين موجب شده است که اين امر يکی از ويژگ

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، سبک، فرهنگ اسالمی، قرآن، آيات، تلقين، اقتباس، حل، تضمين

 الهوری انعکاس انسان آرمانی در انديشه اقبال .٢٩

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 يحيی بابانژاد - حامد فرجی :نويسندگان

 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

آب . بر اثر اصرار اسالمی تمامی جويباری ها به يک رودخانه می رسند و آن رودخانه نيز به دريا يکی انتهايی متصل می شود
در عرفان اسالمی که نمونه بی همتای تحليل ارتباط حق با خلق در آن . رودخانه انسان کامل است و آن دريا نيز حضرت حق

اين موحد است که نام خليفه . دو عنوان اصلی يعتی توحيد و موحد خالصه می شوندمطرح شده است تمامی موضوعات پيرامون 
عارفان اسالمی انسانی که ده سال حق می رسد را . الهی را شايسته شده است و تاج کرامت بر سر نهاد و صبغه الهی می گيرد

شناخت و تعريف اين انسان آرمانی . ددارای ويژگی ها و صفات برمی شمرد که آن خصوصيات حقيقت انسان کامل را می ساز
چرا که . از دريچه نگاه دانشمندی چون اقبال الهوری که يکی از بزرگ ترين انديشمندان جهان اسالم است حايز اهميت می باشد

ه است بلکه اقبال نه تنها با تفکرات ناب اسالمی آشنايی داشته و در تماس مستقيم با مهم ترين منبع معرفتی عارفان يعنی قرآن بود
او عارفی است جهان ديده که مغرب زمين را درک کرده و انديشه های فيلسوفان غربی را شناخته است و با اندوخته های بس 

اقبال صاحب نفوذی ناآرام است که پس از سال ها تحصيل مبانی انديشه های فلسفی آرام . گران به تامل در باب انسان می پردازد
ی اش را با توجه به اصول اسالمی تاکيد کرده است و اين نگرش اقبال به انسان که آن نيز هايی از تعاليم نيافته و انديشه آرمان

اسالمی انديشه های مدرن غربی است چيزی است که شايد بتوان گفت در دوران خودش بی نظير بوده است و ره پويان و روشن 
اقبال انسان کاملی را نگه دار . ان طريقی اند که اقبال بنا نهاده است فکران اسالمی در ارايه تعريفی از انسان همواره راه رو

اين مقاله در پی تحليل و تعريفی جامع از انسان آرمانی اقبال با . جهان دانسته و ظهور انسان کامل را شرط بقای طبيعت می داند
  .توجه به انديشه های او و عارفان اسالمی می باشد



 :ها کليدواژه

 نی، اقبال الهوری، حکمت متعاليه، مالصدراانسان آرما

 زمينه و زمانه طرح فلسفه خودی اقبال .٣٠

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 يونس اشرفی امين - مهدی فرحناکی مقدم :نويسندگان

 ٢٨ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

عناصر اصلی تصور اقبال الهوری اگرچه از جهاتی شباهت هايی با نظريات به اين تناسب دارد ولی اساس آن دريافت خود او 
وی پيش . خ انديشه و اوضاع جاری شرق و غرب استاز مسايل فکری و اجتماعی زمان و حاصل تامل در مطالعه خود در تاري

از آنکه متاثر از متفکران غربی باشد و تعاليم قرآنی به آرای حکما و عرفای مسلمان به ويژه مولوی در باب معرفت نفس و 
ران اين مکان در ذيل عناوين اوضاع سياسی و اجتماعی هند، ميراث فکری متفک. انسان شناسی دينی و عرفانی متکی است

  .مسلمان و نيز نياز فکری و فلسفی غرب در پی مطالعه زمينه های طرح فلسفه اقبال است

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، عصر اقبال، زمينه فلسفه خودی

 ماندال و ميل به تماميت در شعر اقبال .٣١

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 آناهيتا امينی - فرنگيس فرهود :نويسندگان

 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

از آنجايی که ناخودآگاه شاعر در زيرساخت های شری موثر است نمايندگان با در نظر داشتن نقد کهن الگويی اکتشاف 
اين پژوهش در پاسخ به اين سوال سامان يافته است که آيا اقبال در . الهوری می پردازند زيرساخت فکری عالمه دمحم اقبال

مخمس نوای وقت با فراخوانی آنيما ، در آرزوی دستيابی به کمال و تماميت ماندال يی است تطبيق روان پژوهی يونگ در ضمير 
ها، مخاطب را به جهان متن و روان شاعر نزديک می  خودآگاه و ناخودآگاه از طريق اشکال و نمادهای واژگانی، ادات، رنگ

  .شعر او با بيدار کردن ناخودآگاه، محرک نوشدگی و نوزايی و رسيدن به کمال و جاودانگی است. سازد

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، مخمس نوای وقت، کهن الگوی ماندال، نيما، تماميت و کمال 

 انسان آرمانی اقبال .٣٢

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 شريف حسين قاسمی :نويسنده
 ۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

شعرای فارسی در هر دوره و عصری متناسب با قدرت بالندگی و رشد فکری و فرهنگی جامعه خودشان در سازندگی بنای تمدن 
اين امتياز خاص شعر فارسی است . مال را در وجود انسان ها خاطرنشان ساخته اندجهانی سهمی بسزا داشت و مظاهر ارتقا و ک

يکی از شعرای فارسی گوی است که متعهد شد همين امتياز ) م ١٬٩٣٨م ( حضرت عالمه دمحم اقبال . که از لحاظ بقای آن است
اسرار خودی با استناد به غزل براده  شعر فارسی را به اوج خود رساند اقبال در آغاز کليات فارسی و مثنوی معروف خود



مثنوی خود می خواهد انسان را که مولوی نيز در جست وجوی او بود با احيای انديشه دينی و روح تازه ای که در منش و 
  .موضوع مقاله حاضر ترسيم چهره همين انسان آرمانی اقبال بر اساس اشعار اوست. تربيت مسلمانان می دميد به آنان نشان بدهد

 :ها کليدواژه

 انسان آرمانی، اقبال الهوری، اسرار خودی

 اقبالی، رشد فکری و نزاع قلمی .٣٣

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 دمحمرضا کيخا - فرشته کيخا :نويسندگان

 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

در دنيای کنونی رشد فکری اقبال در نهضت احيای اسالمی بر کسی پوشيده نيست لذا در اين پژوهش که به روش توصيفی و 
سو جنبشی که عليه انحطاط و تنزيل سياسی، اخالقی و دينی مسلمانان تحليلی نگاشته شده تالش نويسندگان غربی است که از يک 

به وجودآمد و از سوی ديگر نزاع قلمی که ميان اقبال و حاميان تصوف وجودی، صوفيان خانقاه نشينان سنتی ، خواستاران شعر 
يافته های اين پژوهش نشان . دهدوا پس گرايی و پيروان فلسفه پوسيده و فرسوده اشراق يونانی درگرفت را مورد بررسی قرار 

می دهد که تالش اقبال بر اين اصل استوار بود که دوگانگی فکری را از ميان بردارد و به بيان ساده تر سعی داشت که رابطه 
ی همچنين اقبال فقط در فضا. گسيخته حيات فکری مکان علوم و اسالم را دوباره پيوند دهد و تمدن و فرهنگ اسالمی را احيا کند

بلکه نگاه آينده نگر و دوربين او در تداوم تاريخ و فرهنگ اسالمی به صورت حقيقی . تخيل صوفيانه و يا فيلسوفانه معلق نبود
  .مرد مومن، يا انسان کامل يا مرد فردا پديدار گشت

 :ها کليدواژه

  نزاع قلمی، اقبال الهوری، رشد فکری 

 جستاری در اشعار اقبال الهوری از منظر هنجار گريزی .٣۴

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 دمحم امير مشهدی - ناسحاق ماندگاری که :نويسندگان

 ١٢ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

وش برای برجسته سازی زبان شعر هنجار گريزی يعنی شکستن هنجار منطقی و طبيعی کالم که به موجب آن شاعر از اين ر
فرماليسم ها برای آنکه به ادييت متن ادبی بپردازم و جز اين راهی که برای دستيابی به اين منظور انتخاب . خود بهره می برد

ر با کردم قراردادن خود متن در قانون نبوده و مطالعه بود و به عنوان ابزاری برای درک اثر هنری بودند که آن ها از اين ابزا
اين مقاله پژوهشی تحليلی توصيفی درباره زبان شعری اقبال بر اساس نظريه هنجاری . اصطالح هنجار گريزی ياد می کنند

بررسی به عمل آمده در اشعار اقبال بيانگر اين موضوع است که اقبال در اشعارش از انواع هنجار گريزی بهره . گريزی است
. را در دست ساخت است اما اين بهره گيری به صورت يکسان صورت نپذيرفته استبرده است و بدين طريق زبان شعر خود 

در ساختار شگرفی اقبال هنجار گريزی های واژگانی و معنايی نقشی اساسی دارد اين مقاله به نمونه هايی از انواع هنجار 
  .گريزی در شعر اقبال پرداخته است

 :ها کليدواژه

  شعر فارسی، اقبال الهوری، برجسته سازی، فرماليسم، هنجار گريزی 

 دمحم اقبال الهوری در آثار انديشمندان جهان عرب .٣۵

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار



 بتول محسنی راد :نويسنده
 ٨ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

مهمی در حلقه وصل بين  عالمه دمحم اقبال الهوری نامدار و سرآمد احيای انديشه های سياسی و اجتماعی در جهان اسالم، نقش
اين فيلسوف و متفکر شبه قاره هند و پاکستان به خاطر آرا و انديشه های ارزشمند اش . ادبيات عربی و ادبيات او بود ايستاده بود

اعتقاد به خودباوری و . در وحدت مسلمانان و به عنوان نخستين منادی آن وحدت اسالمی جايگاه خاصی در زبان عربی باز نمود
خود در شکل فلسفی، صدای آزادی و مبارزه و جهاد، و ايجاد تحولی تازه در جهان اسالم از موضوعاتی است که بزرگان  درک

فلسفه ای که ديد که در . در آثار آنان اقبال ستاره ای از آسمان درخشان عرفان و فلسفه است. جهان عرب را به خود مجذوب کرد
از آنان را برانگيخت و جهان تازه ای را برای مسلمانان باز کرده بود در اين مقاله  قالب شعر نمايان شد و قلب های بسياری

تالش بر آن است که جايگاه اتقان و اشعار و آثار نويسندگان جهان عرب مانند دمحم حسين هيکل، عبدالوهاب العزام، دمحم عبدالغنی 
انی واالی او که تحولی تازه در جهان اسالم ايجاد نمود سخن حسن و ديگر انديشمندان بررسی شود و از فلسفه اقبال و تذوق مع

  .به ميان آورده شود

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، ادبيات عربی 

 ذهن و زبان اقبال .٣۶

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 فاطمه محسنی :نويسنده
 ١۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

زبان به عنوان يک دستگاه ارتباطی، ابزار شکل . بيان انديشه، احساس و حقيقت زيبايی زبان است مهم ترين ابزار آدمی برای
منطقی محسوب می شود و زمان اندکی با استفاده از اصول زيبايی شناسی می تواند مفاهيم ذهنی مشترک ميان انسان ها را تجسم 

او چگونه و به چه شيوه ای . مفاهيم و انديشه های جديد پرداخت اقبال الهوری در عصری نو به بيان. بخشيده و روزآمد نمايد 
زبان و انديشه را به هم پيوندزد و چه نوآوری در اين زمينه داشته برای پاسخ به اين پرسش ها ضروری است که از امکانات 

عرفتی و تجربيات شخصی اقبال مواريث خانوادگی، منابع م. زبانی به هنر خالق اقبال در ترسيم ذهن و زبان ادبی پرده برداشت
به انضمام استفاده مناسب از واژگان، بهره جستن از اصل تداعی معانی و تخيل با وجود تجربه شاعرانه به تنوع زبان از ممتاز 

  .ترين ابزارهای زبانی و انديشگانی اقبال است

 :ها کليدواژه

 ذهن و انديشه ، زبان ادبی، زيباشناسی، اقبال الهوری 

 بازتاب فرهنگ عامه در اشعار فارسی اقبال الهوری .٣٧

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 فاطمه فرهودی پور - معصومه دمحمنژاد :نويسندگان

 ١۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

اديبان از باورهای مردم به عنوان يکی از درون مايه های آثار خويش بهره برده اند تا به اثر خود رنگ ملی ببخشد و فرهنگ و 
 ١٬٩٣٨(دمحم اقبال الهوری  .ذشتگان به آيندگان منتقل کندسنت های جامعه را در پيچ و خم حوادث از گزند فراموشی حفظ و از گ

اقبال توجه به فرهنگ مردم می داند و می توان از . شاعر و متفکر بزرگ مسلمان شبه قاره هند و پاکستان است) م ١٬٨٧٧ - 
تحليلی بر  - صيفی در اين مقاله با استفاده از روش تو. البه الی آزارش اصطالحات عاميانه، آداب و رسوم مردم را يافت

نتايج به دست آمده . کتابخانه ای سعی شده است فولکلور و ابعاد مختلف ادبيات عاميانه در ديوان اقبال الهوری نشان داده شود
بيانگر آنست که اقبال آشنايی با فرهنگ عامه دارد و از آداب و رسوم مردم، اساطير، باورها و پندارهای عاميانه بهره برده است 



در اين نوشتار پس از ارايه توضيحاتی از . اين اشعار گنجينه ای از ادبيات عاميانه را در دل خود محفوظ داشته است و صدف
  .فرهنگ عامه، پيشينه اين مقوله بازبينی و انواع فرهنگ عامه در اشعار فارسی اقبال الهوری بررسی شده است

 :ها کليدواژه

 باورها، آداب و رسوم  ايمان دمحم اقبال الهوری، فرهنگ عامه،

 )در منظومه فکری دمحم اقبال الهوری(جايگاه نهضت حسينی در بيداری شبه قاره هند  .٣٨

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 زهرا رحيمی پور - فريدون هراتی - دمحمامير مشهدی :نويسندگان

 ١۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

. ه قاره از هندوستان و پاکستان شکل گرفتنخستين آرمان های رهايی بخش مسلمانان از سلطه استعمار غربی دادگر آن در شب
از جمله اين .مسلما اين حرکت را تحت تاثير عالمان و انديشمندان آن اثر بود که سلطه غيرخودی را بر خود نمی تابيدند

ايی و در منظومه فکری اقبال روند ره. انديشمندان دمحم اقبال الهوری بود که نقش بسزايی را در روند بيماری شبه قاره داشت
از نظر او نهضت حسينی دارای اصول و اهداف اين بود که در صد و . می باشد) ع به( آزادی خواهی تحت تاثير نهضت حسين 

اين پژوهش با روش تحليلی و توصيفی در پی تشريح جايگاه نهضت حسينی در منظومه فکری دمحم . قيام او را تشکيل می داد
ی شبه قاره می باشدنکته از نظر اقبال قيام حسينی وصول به اهداف خويش از جمله اشتغال، اقبال و تاثير آن بر روند بيدارخواه

او با . را دنبال می کند که اين اصول منظومه فکری اقبال را نيز شکل می داد....، مبارزه با استبداد و(بازالتی(حريت اسالمی 
ا و جنبش های آزادی خواهان را در شبه قاره هند و به تاثير از اين اصول تالش در جهت بيداری مردم و موجبات حرکت ه

  .طور کلی در جهان اسالم فراهم نمود

 :ها کليدواژه

  شبه قاره هند، دمحم اقبال الهوری، نهضت حسينی، بيدادگری 

 نگاه موالنا و اقبال به وحدت وجود .٣٩

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 پروين دخت مشهور :نويسنده
 ١۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

آن و صاحب نظر سرشناس وحدت وجود يکی از مباحث مهم و جنجال برانگيز در عرفان اسالمی است که محی الدين عربی 
موالنا به اقبال الهوری نيز با نگرشی متفاوت که مستهلک شدن و نفی محض را درفنای . عرفان اسالمی بنيان گذار آن می باشد

فی هللا رد می کنند و برای هر موجودی هستی پانل می باشد به ويژه اقبال الهوری که به تقويت خودی می پردازد به اين مکتب 
در اين مقاله با استناد به نوشته ها و اشعار اين دو، ديدگاه آن ها نسبت به وحدت وجود مورد بررسی قرار گرفته . ه اندروی آورد

  .است

 :ها کليدواژه

 موالنا، اقبال الهوری، وحدت وجود 

 بيداری شرق از نگاه دمحم اقبال .۴٠

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 ميرزا مال احمد :نويسنده
 ٨ :تعداد صفحات



 :چکيده مقاله

نه تنها شبه قاره شرق است بلکه در  ٢٠اقبال از زمره بزرگ ترين شاعران و دانشمندان و متفکران و سياست شناسانه قرن  دمحم
خدمت عالمه اقبال به خصوص در بيداری مردم شرق، هدايت و راهنمايی مردم . ادب و فرهنگ جهانی نيز جايگاه خاص دارد
توف او با آثار فراوان ادبی و فلسفی خطابه و مقاله های خود که به . بزرگ است جديد به مبارزه بهر آزادی و استقالل خيلی 

زبان های اردو و فارسی به انگليسی تاليف شده اند، وضع ناگوار مرطوب جفاکش را به قلم داده راه مبارزه آنان را روشن نموده 
  .همين موضوع در اين مقاله مورد بحث خواهد بود. است

 :ها کليدواژه

  اقبال الهوری، بيداری مردم شرق دمحم

 تبيين انديشه های فلسفی اقبال الهوری با تکيه بر مبانی نظری وی آرمان شهر او .۴١

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 فرشته ناصری :نويسنده
 ٨ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

ادبيات فارسی در بردارنده نام نويسندگان و شاعران متعددی است که هر يک از سيستم های گوناگون گستره جغرافيايی زبان و 
داد سخن رانده و نقش مهمی را در بيان افکار و انديشه ....مبانی حماسی، عرفانی، غنايی و تعليمی و :انحا با يک عدد بی نظير

وازه عرصه عرفان و فلسفه اقبال الهوری به عنوان يکی از بزرگ در اين ميان شاعر پرآ. های درونی خويش ايفا نموده اند
ترين شاعران دنيای اسالم با برخورداری از افکار و انديشه های فلسفی و اجتماعی فرهنگ اسالمی، سهم خوبی را در بيان 

من بيان مباحثی در از اين رو در پژوهش حاضر بر آن شديم که ض. مبانی خداشناسی و خودشناسی به خود اختصاص داده است
راستای سفسطه، عرفان و عناصر و مضامين يک شهر آرمانی و مبانی نظری هر يک به بيان مولفه های درونی شعر اقبال 

بر اين اساس ضرورت اصلی پژوهش در مقاله حاضر . الهوری به عنوان يکی از شاخص ترين شاعران دنيای اسالم بپردازيم
بنابراين مسيله اصلی در پژوهش حاضر  .الهوری با تکيه بر مبانی نظری وی در آرمان شهر استنبيين انديشه های فلسفی اقبال 

آن است که دريابيم که اين در بيان انديشه های درونی سخن خويش از چه تمهيداتی بهره جسته و کالم او تا چه حد توانسته با 
ه های يک آرمان شهر حقيقی توفيق يابد و مرزها را بهره گيری از روابط و مناسبات کالمی مطلوب در جهت توصيف شاخص

بر اين اساس در پژوهش حاضر پس از يک مباحث مقدماتی پيرامون موضوع مورد نظر، به بيان مباحثی در .در نوردد
  .خصوص ويژگی های آرمانی شهر مطلوب اقبال الهوری که شالوده اصلی اين پژوهش بر آن بنا گرديده خواهيم پرداخت

 :ها ژهکليدوا

 اقبال الهوری، آرمان شهر، خودشناسی، خداشناسی، عرفان، فلسفه، ادبيات فارسی

 ميخانه حافظ و اقبال، از پرهيز تا اقبال .۴٢

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 ليال گلوی - مهرداد نصرتی :نويسندگان

 ١۴ :تعداد صفحات

 :هچکيده مقال

اقبال الهوری انديشمند و استعمار ستيز اهل سيالکوت که با شعر خود مهم ترين پايه گذار پاکستان اقتصادی کشور جهت 
شاعری توانا و صريح البيان بود که در اسرار خودی و رموز بيخودی خويش به جهت تحيج و  .مسلمانان هند شناخته می شود

يک در دو اثر مزبور جدی ترين . تالش می کند از شعر خويش بهره می جويدتحريک مسلمانان در پرهيز از عقب ماندگی 
چالش پيش روی مسلمانان برای جبران عقب افتادگی و بازگشت به روزهای پيش روی در عرصه های مختلف را در عوامل 

ه می کوشد تا از طريق خرده متعددی از جمله افکار تخديری و صوفيانه می بيند با هشدار نسبت به اين مولفه های واپس گرايان
گيری بر اشعاری مثل شعر حافظ که در آن ها از ميخانه و می پرستی به مثابه مشوق آن ها تخديرها و در نتيجه عقب ماندگی ها 

در اين تحقيق که جز مطالعات تکاپوی ميان انديشه و شعر اقبال الهوری با حافظ . ياد می کند مسلمانان را به تحرک وادارد



زی است تالش شده است تا نشان داده شود که اوال اين مخالفت ها تنها محصول نگرش موقعيتی اقبال بوده و ثانيا در همان شيرا
روز نيز وی به تبعيت از سنت شعر فارسی خود از اصطالحات مثل باده، شراب،ميخانه، سرخوشی و برای بيان انديشه های 

فته های اين تحقيق که بر مبنای داده های کتابخانه ای خصوصا اشعار خود اقبال که از جمله يا. مبارزاتی اش استفاده کرده است
از دو دفتر مذکور از ديوان وی استخراج شده و با شيوه تحليل و توصيف و مقايسه استفاده کرده ايم ، آن است که مخالفت ها تنها 

  .صله چندانی با هم ندارندجنبه ظاهری دارد حال آنکه در بسياری از انديشه ها اين دو شاعر فا

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، حافظ، شراب، مستی 

 اقبال ، صوفيه و صوف پوشی .۴٣

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 منصور نيک پناه :نويسنده
 ١٠ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

بيداری : ه فرد از قبيلاقبال الهوری شاعر نامبردار فارسی زبان شبه قاره هند است چه شعرش به واسطه ويژگی های منحصر ب
اما شعر جامع االطراف اقبال به سبب داشتن صبغه های عرفانی و . قابل بررسی است....اسالمی، به فردگرايی، غرب ستيزی، 

اقبال عارف است يا منتقد عرفا انسان را می پسندد يا در پی آن می باشد با بررسی شعر به .درويش مسلکی قابل بررسی است
نگاهی که ناشی از عمق آن گاهی شاعر است به مراتب و . ه نقادانه و اصالح گر او به صوفيه و عرفا می گرديمزبان متوجه نگا

با عنايت به حضور هميشگی شاعر در حوادث اجتماعی و حساسيت او در برابر آنچه در جامعه اسالمی . اصطالحات اين طبقه
ب گوشه نشينی و انزوا طلبی علما می رود و نتايجی که بر اثر اين می شود و در عين حال تجاربی که در ممالک مختلف در با

نويسنده در اين مقاله برآنند تا نوع نگاه . خلوت گزينی نظر مسلمانان می شود سبب شده ديدگاه خاص در مورد صوفيه داشته باشد
  .شاعر را به صاحبان اين مسلک و در عين حال ميزان آگاهی او را از نظر بگذرانيم

 :ها دواژهکلي

 اقبال الهوری، عرفان و تصوف، اصطالحات عرفانی، عرفا 

  (عج( نگاه اميدوار اقبال به عنايت ايمه و ظهور حضرت مهدی  .۴۴

 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار

 منصور نيک پناه :نويسنده
 ٨ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

شيعه و اقبال الهوری به عنوان شاعری که سلسله جنبان انديشه تقريبی بين مسلمانان جهان بخصوص مزاح تاثيرگذاری همچون 
در جامعه امروزی که گروهی از مدعيان جهان اسالم رشته . سنی می توان سرمشقی برای انديشمندان و شاعران مسلمان است

تکفبری بر دست گرفته اند و کشتن مسلمان ديگر را بر خود موهبتی تصور می نمايند بهترين توصيه رجوع به کالم بزرگانی 
در اين بين اقبال عليرغم تمايالت مذهبی خاص خود به عقيده مذاهب اسالمی . دآبادی استهمچون اکباتان و سيد جمال الدين اس

با بررسی شعر اقبال الهوری کمال محبت و عنايت او را به ايمه هدی و  .احترام می گذارد و در پی ابراز عقايد آن ها می باشد
در اين مقاله . شوق او را به ظواهر حضرت شاهديم و انتظار سرتا پا) عج ( در عين حال عنايت ويژه اش به حضرت مهدی 

  .نويسنده بر آن است تا صبغه پررنگ شعر خود را در عنايت به ايمه معصوم و منجی آخرالزمان بررسی نمايند

 :ها کليدواژه

 ( س( ، حضرت فاطمه )عج ( اقبال الهوری، حضرت مهدی 

 ن، محور شعر و انديشه اقبالقرآ .۴۵



 ١٣٩۶سال انتشار 
 همايش بين المللی اقبال و دنيای ما :محل انتشار
 علی اکبر بزی - یعبدهللا واثق عباس :نويسندگان

 ١٢ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

ای ديرينه يکی از دغدغه ه. اقبال الهوری از انديشمندان بزرگ جهان اسالم و ستاره درخشان شعر و ادب شبه قاره هند است
شاعران و نويسندگان متعهد در سراسر جهان اسالم، بازگشت به گذشته پرافتخار و بازسازی فرهنگ و تمدن اسالمی در سايه 

اقبال از جمله شاعرانی است که آثار ادبی به يک به دو زبان اردو و فارسی سرشار از پيام های . تفکری وحدت آفرين است
هدف . ان يک متفکر برجسته و مسلمان، قرآن را کتاب هدايت و نجات ملت اسالم می داندوی به عنو .حيات بخش قرآن است

التزام به طوری که به فرهنگ الاله االهللا، توجه . اصلی اين پژوهش بررسی معانی قرآنی در انديشه و شعر اقبال الهوری است
آموزه های قرآن به عنوان آيين جاودانی و منشور و  و عمل به سيره پيام آور آخرين کتاب آسمانی، شناخت عميق به تعاليم و

نتايج اين تحقيق به روشنی بيان گر اين معناست . حياتی دين مبين اسالم مهم ترين مبانی انديشه اقبال الهوری را تشکيل می دهند
و تصاوير بی نظير از  که آيات قرآن در سراسر آثار اقبال بازتاب يافته و وجود تحقيقات قرآنی به اشارات وحيانی فراوان

شخصيت پيامبر مکرم اسالم و ديگر انبيای الهی در شعر اقبال جال و غنای دينی و معنوی خاصی بدان بخشيده است به گونه ای 
  .که می توان قرآن را محور اصلی شعر و انديشه اقبال الهوری دانست

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، قرآن کريم، اسالم، تلميح و اقتباس

 زمان و زبان عالمه دمحم اقبال الهوری .۴۶

 ١٣٩۵سال انتشار 
 کنفرانس جهانی مديريت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم :محل انتشار
 حميد عابديها - پرستو کالهدوزها :نويسندگان

 ٢۴ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

م در شهر سيالکوت پنجاب  ١٨٧٧نوامبر  ٩/ هـ ١٢٩٤نوامبر  ١٢٩٤ذيقعده  ٣سر دمحم اقبال الهوری، يا عالمه اقبال در 
مستقل را برای وی شاعر، فيلسوف، سياستمدار و متفکر مسلمان هندی ای بود که ايده يک کشور . هندوستان ديده به جهان گشود

اقبال در عرصه . اولين بار در ميان مسلمانان کشورش مطرح کرد و در نهايت نيز نظريه او منجر به ايجاد کشور پاکستان گرديد
او شيفته زبان و . خوانده می شد» شاعر ملی«ی شعر و ادب در شبه قاره هند از نوادر به شمار می رفت و به طور رسمی 

ان فارسی را برای بيان آراء و افکار اسالمی خود برگزيد و به تدريج از يک شاعر وطنی به شاعری ادبيات فارسی بود و زب
جهانی مبدل شد تا جايی که به اعتقاد بسياری از متفکران، وی يکی از نخستين مناديان وحدت اسالمی به شمار می  - اسالمی

اهی توده ها و دميدن روح آزادی در ملل اسالمی و بيدار ساختن عالمه اقبال که سروده های خود را در خدمت بيداری و آگ. رود
آنان از خواب گران قرار داده بود، امروز نيز به عنوان يکی از ايدئولوگهای مهم جهان اسالم شناخته می شود؛ به گونه ای که 

ژه کشورهای منطقه خاورميانه انديشه های آزادی خواهانه اش در ايجاد جريانهای مهم سياسی و فرهنگی کشورهای اسالمی بوي
اين نوشتار بر آن است تا ضمن معرفی کامل زندگی و زمانه اقبال الهوری به برخی ابعاد . از اهميت زيادی برخوردار است

  .فکری او چون احيای تفکر دينی و رنسانس اسالمی نيز بپردازد

 :ها کليدواژه

 ، شعر اجتماعی، فلسفه دينی دمحم اقبال الهوری، هندوستان، رنسانس اسالمی، آزادی

درآمدی توصيفی تحليلی بر منابع معراج در سرودهی جاويدنامه دمحماقبال الهوری نقد و بررسی ديدگاههای  .۴٧
 دمحمالسعيد جمااللدين

 ١٣٩۵سال انتشار 
 کنگره بين المللی زبان و ادبيات :ل انتشارمح

 نسرين پرش ور - تورج زينی وند :نويسندگان
 ٢۶ :تعداد صفحات



 :چکيده مقاله

عالمه اقبال الهوری، چهره برجستهی عرفان اسالمی، در طی آثار خود همواره با نگاهی ژرف به آموزههای دينی توجه که 
وی با نگرشی باطنی به بيان موضوعات عرفانی پرداخته و در اثر جاودان خودانديشههای . نشان پختگی جاويدنامه کرده است

در عصر خود و راه پر فراز و نشيبی که هر انسانی در راه رسيدن به حقيقت و  وی ميباشد، ضمن تجزيه و تحليل انسان موجود
توصيفی به ارايه مولفههای اخالقی، عرفانی و دينی انسانميپردازد، بهگونهای که - سعادت پيش روی خود دارد، با روشی تحليلی

دارای وحدتموضوعی چشمگيری در جهت  اين اثر بزرگ را از نظر اهميت، کمدی الهی شرق دانستهاند که تمام موضوعات آن
اين پژوهش توصيفی تحليلی به معرفی و تبيين ديدگاههای . رسيدن به يک هدف اصلی يعنی هدايت و رستگاری انسان ميباشد

دمحمالسعيد جمااللدين در خصوص منابع و مصادر شرقی غربی اثر جاويدنامه که از منابع مناسب جهت بررسيهای تطبيقی به 
 آيد، ميپردازد شمار می 

 :ها کليدواژه

  اقبال الهوری، جاويدنامه، عرفان، ادبيات تطبيقی، دمحمالسعيد جمااللدين ، منابع شرقی و غربی جاويدنامه 

 نگاهی به تاثير پذيری حافظ از شاعران متقدم و تاثير گذاری او بر شاعران متاخر .۴٨

 ١٣٩۵سال انتشار 
 کنگره بين المللی زبان و ادبيات :محل انتشار
 دمحم اسفندياری مهنی - علی پوردريايی - سهراب سعيدی :نويسندگان

 ٨ :تعداد صفحات
 

 زدايی در ديوان اقبال الهوری آشنايی .۴٩

 ١٣٩۵سال انتشار 
 بيات فارسی معاصرهمايش اد :محل انتشار
 اسحاق ماندگاری - دمحم امير مشهدی :نويسندگان

 ١٢ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

به نظر شکلوفسکی هنر، ادراک حسی ما را دوباره  .آشنايی زدايی يکی از مفاهيم مطرح در نظريه فرماليست های روس است

هنر عادت هايمان را . ظاهر ماندگار واقعيت را دگرگون ميکند سامان ميدهد و در اين مسير قاعده های آشنا و ساختارهای به
اقبال . از اين جهت جهان و به تبع آن هنر ميبايست دوباره کشف شود. تغيير ميدهد و هر چيز آشنا را به چشم ما بيگانه ميگند

اقبال با . آن پرداخته است الهوری از جمله شاعرانی است که با زبانی کهن با جهان جديد برخورد کرده و به کشف و شناخت
توجهبه زمينه و زمانه ظهورش برای بيان تفکرات و احساسات خود ناچار بوده است که از زبان هنجارين فارسی فاصله بگيرد 

  .اين مقاله به گوشههايی از اين آشنايی زدايی در شعر اقبال پرداخته است. که اين مسيله باعث آشنايی زدايی در شعر او شده است

 :ها ليدواژهک

 فرماليسم، آشنايی زدايی، اقبال الهوری، هنجارگريزی 

 مقايسه تطبيقی مفهوم بيداری اسالمی در نگاه روشنفکران دينی و علمای حوزوی .۵٠

 ١٣٩۴سال انتشار 
 همايش ملی علوم انسانی اسالمیاولين  :محل انتشار

 زهرا قاسمی :نويسنده
 ١۶ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

نهضت . اصلی ترين آرمان اوستروشنگری و بيداری ملل مسلمان به واقع . سيدجمال مؤذن و پيشگام بيداری اسالمی است
بيدارگری در جهان اسالم که سيدجمال آگاهانه و از روی شناخت و تجربه، سنگ بنای آن را بنا نهاد؛ حياتی ترين گام در زمان 

وی به منظور بيداری جهان اسالم، درمان هايی از جمله مجهز شدن به علوم و فنون جديد و مبارزه با . وی محسوب می شود



در همه حال بر بيداری و آگاهی امت اسالمی تأکيد داشته و دو عنصر ) ره(امام خمينی. ی مستبدان را عنوان می نمايدخودکامگ
با ) ره(موضوع بيداری اسالمی در نگاه امام. تحجر و جزم انديشی؛ و خودباختگی آفت بيداری اسالمی از نگاه ايشان است

ايشان نهضت ها و جنبش های . اسالمی، مهم ترين هدف شهيد مطهری می باشدبيداری . موضوع صدور انقالب نيز مالزمه دارد
شکل گرفته در جهان اسالم را در يک تحليل و بررسی اجمالی به دو دسته اصالحی و ارتجاعی تقسيم؛ و افزون بر واژه بيداری 

، )نهضت سربداران (سه دسته اجتماعی وی نهضت های بيدارگر اسالمی را در قالب. از تعبير حيات اسالمی نيز استفاده می کند
اقبال الهوری . تفکيک می کند) نهضت اسالمی ايران و نهضت سيدجمال(فکری -و اجتماعی) حرکت امام غزالی(نهضت فکری

وی از فريبندگی و وحشی گری دنيای غرب و استعمار داد . از انديشمندان ديگری است که دارای تفکرات بيدارگرايانه است
اقبال بيداری را در قالب اشعارش بيان می کند و اين اشعار . مسلمانان را به بيداری و مقابله با آنها تشويق می کند سخن دارد و

اين نوشتار بر آن است تا به بررسی مفهوم بيداری اسالمی در . دل های خفته و وجدان های متفرق مسلمين را بيدار می سازد
  .منظومه فکری اين روشنفکران بپردازد

 :ها کليدواژه

 ، شهيد مطهری، اقبال الهوری)ره(بيداری اسالمی، سيدجمال اسدآبادی، امام خمينی

 ؛ سرود وحدت اقبال الهوری»رموز بيخودی«مثنوی  .۵١

 ١٣٩۴سال انتشار 
 دومين کنگره بين المللی تفکر و پژوهش دينی :محل انتشار
 ليال دمحمی - مهدی فرحناکی مقدم :نويسندگان

 ٢١ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

در اين دوره ی ضعف و رکود ملل . بيستم است دمحماقبال الهوری، شاعر، مصلح و يکی از برجسته ترين متفکران مسلمان قرن
نقش بسزايی در تجديد حيات و تقويت روحيه ی ايشان » خودی و بيخودی«مسلمان، نوشته ها و آثار منظوم او در قالب فلسفه ی 

ست رفتن از ديدگاه او عقب ماندگی ملل مسلمان در همه ی ابعاد علمی و فرهنگی و سياسی و اقتصادی معلول از د. داشته است
خودی عبارت از درک شخصيت و خودانديشی و بازگشت به خويشتن . هويت خودی و از دست رفتن ارزش های دينی است

از آنجا که رشد و کمال خودی جز در سايه ی ارتباط با ديگر . است که يک نهضت عميق خوديابی و خودسازی را می طلبد
بيخودی در اينجا به معنای يکی شدن فرد با . يابی در جمع به بيخودی برسدخودی ها ميسر نمی گردد، الزم است فرد پس از خود
از آنجا که جامعه نيز به مثابه ی يک خودی است، جنبه های فردی و  .جامعه و خود را در جمع و جمع را در خود ديدن است

است که توحيد اساس وحدت جامعه و  بيخودی اقبال مبتنی بر دو اصل توحيد و رسالت دمحمی. اجتماعی توأمان مورد تأکيد است
اين جامعه نهايت زمانی و مکانی ندارد و به هيچ حد و مرز جغرافيايی محدود  .رسالت مبنای نظريه ی آزادی و برابری است

. مرکز آن کعبه و قانون آن مبتنی بر شريعت و احکام قرآنی است و غايت آن تحقق مقام نيابت الهی انسان می باشد. نمی شود
اين مقال در پی طرح و تبيين انديشه . دی و بيخودی آغاز و انجام مسير رشد و تعالی است و تمامی ابعاد حيات را در برداردخو

  .به عنوان سرود وحدت امت اسالمی است» رموز بيخودی«ی اقبال در مثنوی 

 :ها کليدواژه

 اقبال الهوری، وحدت اسالمی، خودی، بيخودی، امت اسالمی

 بررسی تطبيقی انديشه های عرفانی هرمان هسه و اقبال الهوری با تکيه بر مقولهابليس .۵٢

 ١٣٩۴سال انتشار 
 همايش بين المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی :محل انتشار
 سکينه ابراهيمی خوسفی - حميد جعفری قريه علی :نويسندگان

 ٢٨ :تعداد صفحات

 :چکيده مقاله

در ميان نويسندگان ، مؤلفان و شعرا کسانی هستند که در آثارشان به عرفان توجه کرده و محتويات تأليفات آنان مشحون از رگه 
از جمله آنها اقبال الهوری و هرمان هسه هستند که در اين پژوهش با توجه به مناطق جغرافيايی . و انديشه های عرفانی است ها 

در آثار عرفانی به طور معمول به موضوع شيطان و جايگاه او نگاه ويژه ای .متفاوت، انديشه های عرفانی آنان بررسی می شود 



متفکر ياد شده تقريباً نگاه يکسانی به مقوله شيطان دارند، در اين پژوهش، با بررسی نظريات  با توجه به اين که دو. شده است 
هدف از اين جستار نشان .عرفا در خصوص شيطان به مقايسه تطبيقی نظريات اقبال الهوری و هرمان هسه پرداخته می شود 

حاصل پژوهش نشان می دهد که از نظر هر دو  . دادن وجوه اشتراک و افتراق نظريات دو نويسنده در خصوص شيطان است

نويسنده، شيطان نيرويی مستقل در جهان است و بر پايه اين بينش، شيطان جلوه و ظهور چهره خداوند است که يادآور نظريه 
 های گنوستی است، ولی در نظر اقبال الهوری، تجسم شيطان يه عنوان يک سياست باز است که بر امتيازات محرز و بی چون

  .و چرای خود بر آدمی پای می فشرد و شوربختی خود را به سرنوشت و تقدير گره می زند

 :ها کليدواژه

 عرفان ، شيطان ، اقبال الهوری ، هرمان هسه 
 


