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<پرونده:  دربارۀ»مرتضیفرهادی«واندیشههایش؛ 10
< مرتضی فرهادی؛ اهِل کرمان و ایران؛ امین شول سیرجانی؛ 12

< سال شماِر زندگی مرتضی فرهادی؛ ۱۴
< دل بستۀ همیشه به ایران؛ هادی خانیکی؛ ۱۶

< ُپرسش، سرمایۀ اصلی اوست؛ سیدمحمد بهشتی؛ ۱۸
< گفت وگو با دکتر  »محمدحسین پاپلی یزدی« دربارۀ آرای دکتر  »مرتضی فرهادی«؛ 

نجاِت توسعه از ُبن بست؛ محسن آزموده؛ ۲۲
< توصیفگرِ  دقیِق جامعۀ ایرانی؛ جبار رحمانی؛ ۳۰

< در رثای کارورزی، در جست وجوی یارخواهی؛ مانی کالنی؛ ۳۴
< نگاهی به رویکرد تحلیلی »مرتضی فرهادی« در جامعه شناسی ایران؛ پیونِد نظریه و 

میدان؛ میثم مهدیار؛ ۳۶
< تقّدم میدان بر نظریه؛ نگاهی بسیار کوتاه به پروژۀ مرتضی فرهادی؛ سورن مصطفایی؛ ۴۲

< مروری بر کتاِب »صنعت بر فراز سّنت یا در برابر آن؟«؛ فرهادی و دغدغۀ توسعۀ پایدار 
ایران؛ مرتضی سالمی قمصری؛ ۴۶

< دربارۀ کتاِب »انسان شناسی یاریگری«؛ راِه تنهای مرا بنگر!؛ مجتبی احمدی؛ ۶۰
< گفت وگو با »مرتضی فرهادی«، مردم شناس؛ از فرهنِگ کار دور افتادیم و پخته خوار 

شدیم؛ امین شول سیرجانی؛ ۶۲
طایفۀ  گلیمینه های  نگارهای  و  نقش  از  نقشی  مازنجیل؛  مقاله؛  یک  از  گزیده ای   >

کورکی؛ مرتضی فرهادی؛ ۷۵
< کوتاه دربارۀ »مرتضی فرهادی«؛ دلسوِز  »کهکین ها«ست؛ محمدعلی آزادی خواه؛ ۸۸

< نگاهی به شعرهای فرهادی؛ برف، پاره های کفِن کیست که می بارد؛ بیژن ادبی؛ ۹۰
< شعرخوانی؛ سوگند- حق نظر- بوجه؛ مرتضی فرهادی؛ ۹۸

< حاشیه ای بر چند عکس قدیمی؛ دیداِر آشنا؛ حمید نیک نفس؛ ۱۰۴
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<پرونده؛»هممیهناِنوطِنفارسی«؛فصلی به احتراِم مهاجراِن افغانستانی؛ ۱۲۵
< هم سرنوشتی با گویش وراِن ُدرِّ َدری؛ ما و هم وطناِن افغانستانی تبارمان؛ بیژن ادبی؛ ۱۲۸

< غریبه دیده نمی شود؛ جستاری دربارۀ غریبگِی غریبه؛ محمدجواد علی زاده؛ ۱۳۲
< نادر فالح از تجربۀ بازی در نقِش یک مهاجر افغان نوشته؛ در خانۀ همسایه؛ ؛ ۱۳۶

< گفت وگو با »سیامک زندرضوی«، جامعه شناس، دربارۀ مصائب مهاجران افغانستانی 
در ایران؛ منافِع برخی در »بیگانه« ماندِن مهاجران است؛ بیژن ادبی؛ ۱۴۰

< حامد سعادت از تجربۀ ساختِن فیلمی دربارۀ مهاجراِن افغانستانی نوشته؛ ۱۵۴
< الالجان، به خانه شویم؛ چند کلمه از سفر به هرات و کابل؛ حامد عسکری؛ ۱۵۸

و  بودن  مهاجر  تجربۀ  دربارۀ  افغانستانی،  شاعر  کاظمی«،  »محمدکاظم  با  گفت وگو   >
شعرهایش برای مهاجران؛ این سان برای ما و تو »میهن« درست شد؛ مجتبی احمدی؛ ۱۶۲

< محمدرضا ذوالعلی از تجربۀ نوشتِن رمانی دربارۀ مهاجراِن افغانستانی نوشته؛ ۱۷۶
< روایِت یک جواِن افغان از فراز و فروِد زندگی در ایران؛ بسم الله خّرمی؛ ۱۸۰

< روایت؛ آن طرِف سیم های خاردار؛ فائزه آژ؛ ۱۹۲
< گفت وگو با »محمدتقی دامردان«، هنرمند افغانستانِی ساکن کرمان؛ بیژن ادبی؛ ۱۹۸
< یادی از زنده یاد »احمد شاه مسعود« و اشاره ای به چند کتاب دربارۀ افغانستان؛ ۲۰۸

< گفت و گو با »علی شفیعی«، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمان؛ 
به بی راهه رفته ایم؛ ۲۱۲

< نگاهی به رماِن »اوراد نیمروز« اثر »منصور علیمرادی«؛ حامد حسینی پناه کرمانی؛ ۱۱۰
< دو نظر دربارۀ  کتاِب »فرشتۀ صلح یا فتانه اصفهانی« ؛ مهدی گنجوی؛ ۱۱۴

< داستان خوانی؛ توالِت فرهنگی؛ اکبر خدادادی؛ ۱۱۸
< با نویسندگان؛ یک کتاب صوتی، یک فیلم مستند، یک رمان نوجوان؛ ۱۲۴


