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  بایسنغر ۀسوم نام ۀشمار  برای فراخوان مقاله

 

های پژوهشگران گرامی در محورهای زیر و در چارچوب اهداف در سومین گام خود پذیرای مقاالت و یادداشت» نامۀ بایسنغر«

به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر و وضعیت اجتماعی هرات،  ،ین شماره نیز همچون دو شمارۀ پیش از خوداین مجله است. ا

 غرجستان، اسفزار، چشت، جام، خواف، بادغیس خواهد پرداخت. 

 

 ادبیات -1

  (نظم فارسی) ادبی هایو جریان هامکتب بررسی )الف

 و ازرقی هروی(سلجوقی  دورۀ، دورۀ غزنوی (عسجدی، عبدالواسع جبلی و ...)بررسی آثار و معرفی سبک شعری سرایشگران 

 و حسینی ساداتامیر، الدین صائن، رکنهروی ربیعی پوشنگی، سیفی سعدالدین هروی، امامی هروی،( آل کرت دورۀ، )…

، عبدالله بیانی، واعظ کاشفی، حسین شیر نوایی، بنایی هروی، آصفی هرویعبدالرحمن جامی، میرعلی(تیموری  ۀور، د)…

خان شاملو، بهشتی، ناظم، چ، فصیحی، حسنوحیدر کلهاللی جغتایی، (صفوی  ۀدور، )…و الدین واعظ، معمایی، معین

میرزا رضا عبدالله شهاب ترشیزی، میر ابوسعید اوبهی، ورۀ سدوزایی (د، )... ابوطالب برنابادی و ارشد برنابادی،واله،  درویش

میرزا محمدابراهیم محمدیوسف ریاضی، دورۀ معاصر ( ،، و ...)ی کرخی، سیداحاذقجنیدالله ، یاسالم کرخصوفی برنابادی، 

مال االمانی، خود، بیدار بیتعبدالمجید بیالدین سلجوقی، جاللی، سراجالدین جاللخان، سیدمیرخان، سیدگلگوهری، 

 میر ابوسعید اوبهی، م حیدر میر گازرگاه، نورالدین مفلس،میر عبدالمجید غمگین، میر غال ابوبکر تسلیم، عبدالرحمن عاشق،

بۀ هروی، بی   بی کشور حاذقه، محمدابراهیم رجایی، میر عبدالعلی شایق و ...)حاجی اسماعیل سیاه ،محجو

                                                                                                                                                                                                                                                                

   فارسی) نثر(بررسی متون  ب)

یخ ادبیها و تذکره  -    توار

عبدالرحمن  االنس دولتشاه سمرقندی، نفحات ه الشعرا، تذکرخواجه عبدالله انصاری الصوفیه طبقاتبررسی سبکی آثاری چون 

 ی، رشحات عین الحیاتشاهالشعرای جهانگیر ، مجمعگازرگاهی العشاق ، مجالسشیر نواییمیر علی النفایس ، مجالسجامی

، الدین محمود واصفیزین الوقایع بدایع فخری هروی، بالحبی تحفه و بالعجای جواهر ،نلسالطیا ، روضهفخرالدین علی صفی

الله خلیلی، آثار هرات خلیل تذکرۀ افضل از افضل پیرمستی هروی، ،، تذکرۀ محمدرضا برنابادیمیرزا صفویاز سام تحفۀ سامی

خان صارمی، هرات در عهد ملکیار از محمدوزیر اخی کرخی، تذکرۀ نسوان قاضی محمدصدیق کابلی، میکده از احمدقلی
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اند از محمدظاهر رستمی، ها هنوز ایستادهشعرای معاصر هرات و سخنسرایان هرات در قرن چهاردهم از محمدعلم غواص، کاج

 و...هاءالدین بهاء تیموری، تذکرۀ زرنگار از ب

  نگاریفرهنگ -

، لغات زبان الفتیان بن حسام هروی ریاض فرهنگ علی صفی، االحباب اوبهی، تحفههایی چون نامهبررسی سبکی لغت 

  ... و اسیر هروی حیدرغالم گفتاری هرات محمدآصف فکرت، انبنچۀ گپ

  انشاء و ترسل -

االنشاء مخزن ،نامۀ محمد بن علیالدین علی یزدی، همایونت شرفآاهل، منش یوسففرائد غیاثی بررسی و معرفی آثاری چون  

الدین اسفزاری، نامۀ نامی معین منشآتنشاء موالنا حسین هروی، االواعظ کاشفی، منشاءاالنشاء عبدالواسع باخرزی، جوامع

  ... و نامۀ عبدالله مرواریداالنشاء محمود گاوان، شرفالدین خواندمیر، ریاضغیاث

آثار های دستوری، واژگانی، نحوی، بالغی و ...) شناسی (جنبهبررسی سبکشامل  های ادبیها و سیرهتفسیر  -

های نویافته تفسیر خواجه عبدالله انصاری مفسرانی خواجه عبدالله انصاری (بخشی از تفسیری کهن به پارسی و نسخه

 الدین واعظواعظ کاشفی، معیندر نجف اشرف و ترکیه، ابوالفضل رشیدالدین میبدی (کشف االسرار و عده االبرار)، 

درج ای دستوری، واژگانی، نحوی، بالغی و ...) آثاری چون هشناسی (جنبهبررسی سبکشامل  نویسیو ...آثار سیره

الدین واعظ شیرازی، شواهد النبوه عبدالرحمن جامی، روضه الدرر و درج الغرر فی بیان میالد خیر البشر اصیل

  ... الدین مسکین والدین عطاءالحسینی، معارج النبوه معیناالحباب جمال

  

 فرهنگ عامه  )ج

 ویگویش هر  -

الزراعه  ارشاد طبقات الصوفیه، کشف االسرار، االبنیه عن الحقایق االدویه، زمانی گویش هروی در آثاری چون طبقاتدر مطالعۀ

  های اجتماعی خاصزمانی گویش هروی در مناطق مختلف جغرافیایی هرات و یا در میان مشاغل و گروهمطالعۀ همو 

  درزمانیشناسی مردم -

  ادوار تاریخی مختلف مطالعۀ رفتار و آداب مردم هرات در

  زمانی شناسی هممردم -

های جشنسوری، نوروز، برات، فطر، قربان، سوگواری، طلب باران، ها (عروسی، ختنهها و آئینجشن ها،مطالعۀ آداب، سنت

موی و های عاشقانه مانند سیاه(داستان هاها، افسانهالالیی، مشاغل و باورهای عامیانۀ هرات در عصر حاضر و ...) دهقانی

های های حفر کاریز و قنات، داستانهای بقاع مشایخ، داستانهای صوفیانه منسوب به مشایخ تصوف، دیوارنوشتهجاللی، داستان

  ... و ها،ا، لغات عامیانه، بازیهالمثلها، ضرب، دوبیتیهای حماسی و قهرمانان ملی و ...) مذهبی و دینی، داستان

 شناسی و تصحیح متن در هراتنسخه  )د

، محمدآصف فکرت، محمدانور نّیر، عبدالرئوف فکری سلجوقی رضا مایل،غالم بررسی کارنامۀ مصححان (علی اصغر بشیر،

های شاهان و خانه)، معرفی نسخ و اسناد کتابت شده در هرات یا موجود در این شهر، بررسی کارکردها کتابنجیب مایل
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شیر نوایی، فریدون هرات (شاهرخ، بایسنغرمیرزا، سلطان ابوسعید، ابوالقاسم بابر، سلطان حسین بایقرا، امیرعلیشاهزادگان 

میرزا، حسین میرزا، بدیع الزمان میرزا، حسین خان شاملو، حسن خان شاملو، عباسقلی خان شاملو، شاه محمود سدوزایی، 

  خطی (شخصی و دولتی)، و ...های نسخ خانهکامران سدوزایی و ..)، معرفی کتاب

 

  تصوف -2

، و ...) ها، خلوتینقشبندیه، مالمتیه زینیه، یه،(چشتیه، قادریه، سهرورد های تصوفتاریخ تصوف در هرات، جریان

 ،و ...) م رسالۀ مزارات هرات، حصۀ سو(مقصداالقبال سلطانیه و مرصد االمال خاقانیه، وسیله الشفاعات نویسیمزارات

 الدین خوافی، عبدالرحمن جامی، و ...)،خواجه عبدالله انصاری، زینخواجه ابوالولید آزادانی، نویسی (امام رضا، موقوفات

، و...) موالنا کالن زیارتگاهی علی، صوفی اسالم کرخی،(خواجه عبدالله انصاری، عبدالرحمن جامی، مالگندم نویسیمقامات

الدین خوافی، بهاءالدین عمر زین سادات،امیر حسینی  سلطان مودود چشتی، انصاری، خواجه عبداللهبررسی آثار و آراء 

، خلیفه علی، صوفی اسالم کرخی، مال گندم، سعدالدین کاشغریبهدادینی اسالدین قّو ، عبدالرحمن جامی، زینگیجغاره

  ... و عبدالصمد سودایی

 

یخ  -3  تار

یخ اجتماعی )الف    تار

آئین  ،تاریخ زنان هرات تاریخ خوراک و اغذیه، ،پوشش و لباس در هرات ساکن در هرات، تاریخ و طوایف تاریخ اقوامبررسی 

 و ... ،در هرات فتوت و عیاری

 

یخ سیاسی ب)   تار

اعراب، دورۀ فتح هرات به دست دورۀ هخامنشیان، هجوم اسکندر به هرات، دورۀ ساسانیان، هرات در  بررسی تاریخ سیاسی

یان، غوریان، آل کرت، تیموریان، صفویان، شیبانیان، سدوزاییان، دورۀ معاصر، حاکمان هرات،  طاهریان، سامانیان، غزنو

های تاریخ در روایت ، بررسی جعل و تحریف در تاریخ هراتهاو انقالب هاورزی، خیزشحوادث سیاسی، هراتیان و سیاست

 ... و حکومتی 

 

یخی ج)  و روستاها رودهری، هرات جغرافیای تار

 

یخ د)   نگاریتار

التواریخ حافظ ابرو،  الدین سلمان هروی، زبدهالحسن تاجنامۀ هرات، شمستاریخشناسی معرفی، بررسی، مقایسه و سبک

الصفای میرخواند،  الدین اسفزاری، روضهالجنات معین السعدین عبدالرزاق سمرقندی، مجمل فصیح خوافی، روضات مطلع
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طهماسب صفوی امیر محمود بن و شاه اسماعیلدر روزگار شاه خواندمیر، فتوحات شاهی امینی هروی، ایرانالسیر  حبیب

  …و  الوقایع ریاضی هروی خواندمیر هروی، عین

 

 و فن هنر -4

بررسی و تحقیق در معماری  ،…) و الدین شیرازی، مهندس جالل، غیاثالدین شیرازیقوامبررسی کارنامۀ ( معماری الف)

تو، قلعۀ اسکلجه، ها (قلعۀ شمیران، قلعۀ نرهقلعه، …) سبز برامان و ، مدرسۀغیاثیه، نظامیه، مساجد و مدارس (گازرگاه، مصال

ها، بندها، ها، کانالها، گرمابهانبارها، یخدانها، آبها، آسیابهای آبی (پلسازهمنار جام،  ها و مزارات،)، خانقاهقلعۀ خیسار

 …)ها وبخشآب

 

، بهزاد الدینکمال باباحاجی، قلم،میرک، محمد سیاهبررسی آثار و شگردهای هنری معرفی آثار نویافته، ( نگارگری ب)

 از مکاتب هنری ماقبل و مابعد ثیرپذیری هنر نگارگری هراتأو ت ثیرگذاریأ، ت…)و  میرزارضا مصور،

 

میرعلی هروی، جعفر بایسنغری، سلطانعلی مشهدی، الدین بایسنغر، غیاثشناسی خط معرفی آثار و شیوه( نویسیخوش ج)

 میر عبدالرحمن حسینی، ،محمد گواشانیخواجه محمود شهابی سیاوشانی، دوستمحمد خندان، محمد نور، سلطانسلطان

شیخ محمدعلی عطار، پیرزاد  شیخ محمدرضا خراسانی،محمدعمرخان بردرانی، ، ، مالمحمدحسین سلجوقینجفعلی سلمان

 …)و هروی 

 

 محمد دلدوز،، شاهدرویش علی چنگیعبدالرحمن جامی، بنایی هروی، مقایسه و بررسی آثار دانشمندانی چون ( موسیقی د)

 )، تصحیح آثار تازه در موسیقی…و 

 

  گری و ...)، تجلید، صورت، کتابتتذهیبکاغذسازی، ( پردازینسخه ر)

 

  س)
ّ
 ها، ظروف و ...)های بنا، لوح مزار، حوض(کتیبه اکیحک

 

 (تیموری، صفوی، مروی، و ...) بافیفرش ص)

 

 رنگ و ...)ق، هفت(معّر  سازیکاشی ط)

 

 …)و  های آبی، معرفی سازههای تقسیم آب(تاریخ آبرسانی در هرات، رساله آبیاری و آبرسانی ع)
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 و ... )نظرگاه،  مراد، آباد، زبیده،آرا، نعمتهانجعدنانی، آذاری، سفید، زاغان،  هایباغ و جایابی معرفی( آراییباغ ف)

 

 هنرهای دیگری چون سیر بررسی و 
ّ

گیری و تیراندازی فنون کشتیبافی، دباغی و گری، مسگری، ابریشمگری، ریخته، شیشهلیکال

  در هرات. ...و 

 

  یپژوهو نهادهای هرات داخلی و خارجی پژوهانبررسی کارنامۀ هرات -5

 کریستینا نوله کریمی، الدین راشدی، مولوی محمدشفیع،حسام پاتر، نسالر ،ماهندرا راجه مارگارت میلز، ماریا سابلتنی، شیوان 

اصغر فکری سلجوقی، رضا مایل هروی، علیعبدالرئوف منشی عبدالکریم احراری، محمدابراهیم رجایی، عارف نوشاهی، 

 محسن صابر هروی، محمدانور نّیر، الدین صدیقی،جاللعبدالحی حبیبی، محمدعلم غواص، بشیر، محمدآصف فکرت، 

المللی و نهادهایی چون انجمن ادبی هرات، پروژۀ بین … و اسیر هرویمحمداسلم افضلی، ، نجیب مایل هروی مسعود رجایی،

 های اکادمی علوم افغانستان و ...شناسی و موزیمهرات ریاست کوشانی، باستانآبدات تاریخی 

  

  های مختلف به فارسیششم: ترجمه از زبان

  گانۀ باالهایی در محورهای پنجترجمۀ فارسی مقاالت و یادداشت

  

  :مقاالت باید

یسندگان، روشمند و حاوی نکات تازه باشد. -   دستاورد پژوهش خود نویسنده یا نو

  نشده باشد و به مجلۀ دیگری نیز ارسال نشده باشد.  چاپ اینپیش از -

  تر نباشد. ) و ده هزار واژه بیش14(اندازۀ خط  A4برگ  20از -

 نامۀ تنظیم مقاالت که در ابتدای دو شمارۀ قبلی نامۀ بایسنغر منتشر شده، تهیه شود. بر اساس شیوه-

   

گست  6خورشیدی /  1400مرداد / اسد  15خود را تا  یهایادداشت و توانند مقاالتمیوهشگران گرامی پژ میالدی  2021آ

به  و از طریق تلگرام sindokht.tamanna@baysunghur.orgو  info@baysunghur.orgها این نشانیبه 

 اعالم خواهد شد. آگست  23 /نتیجۀ داوری مقاالت در اول شهریور / سنبله  ارسال کنند. 0093700246606 شمارۀ

 

الله افضلیدکتر خلیل  

 سردبیر نامۀ بایسنغر


