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< پروندۀ ویژه:  دربارۀ »َترکان خاتون«؛من آن زنم که همه کاِر من نکوکاری است؛ 12
< بازنشر متنی از مجلۀ »یغما«؛ ترکان خاتون؛ محمدابراهیم باستانی پاریزی؛14

< َترکان خاتوِن کرمان در آینۀ متون تاریخی؛ کنیزکی بود خورشیدپیكر از تخمۀ سالطیِن 
قراختای؛ مریم میرشمسی؛22

فرمانروا شد؛  برده ای که  ایران؛  در  »ترکان خاتون«  فراموش شدۀ  بازخوانی حكومت   >
فاطمه علی اصغر؛30

< میان ما و »ترکان خاتون« چه نسبتی برقرار است؟؛ انقطاع از تاریخ اجتماعی؛ امین 
شول سیرجانی؛ 42

ترکان خاتون  از  را  فرهنگ دوستی  قراختاییان؛  دربارۀ  روستا«  »جمشید  با  گفت وگو   >
بیاموزیم؛ سیدعلی میرافضلی؛46

< دربارۀ قبۀ سبز و مجموعۀ عصمتیه، یادگاِر قراختاییان و »ترکان خاتون«؛ رازهای زیِر 
گنبد کبود؛ مریم فدایی   قطبی؛64

< دربارۀ آنچه از »قبۀ سبز« مانده؛ پیچِک زغره و کاشی های معّرق؛ مجتبی مهدوی؛ 72
< تاریخ  کتیبۀ قبۀ سبز کرمان؛ محمدحسین اسالم پناه؛74

علیرضا  ترکان خاتون؛  ناِم  به  هنری  اثر  یک  وقِف  قراختایی؛  ربعۀ  یا  قرآن  دربارۀ   >
هاشمی نژاد؛80

زنم...؛  آن  من  »ترکان خاتون«؛  دختِر  »پادشاه خاتون«  اشعاِر  ویژگی های  در  تأملی   >
سیدعلی میرافضلی؛96

< راه ها و محصوالت تجاری کرمان در عهد حكومت بانوی قراختایی؛ توسعۀ اقتصادی به 
سبِک ترکان خاتون؛ جمشید روستا؛102

< طرح مشترِک استانداری، میراث فرهنگی، شهرداری و دانشگاه آزاد به بار نشست؛ 
اجرای موفِق پروژۀ فراموشِی قبۀ سبز؛ اسما پورزنگی آبادی؛118
< دو داستان از یک کتاِب تازه؛ پا قّپه سبز؛ محمد قاسمی؛128

فرهنگ
از 135
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تاریخ
از 011
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< پرونده:  دربارۀ »محمدحسین اسالم پناه«؛ میراث داِر نادره کار؛136
< سال شمار زندگِی محمدحسین اسالم پناه؛138

< فهرسِت آثار  محمدحسین اسالم پناه؛ به کوشِش علی بازرگان هرندی؛140
دریا؛  پیرمرِد  غافلیم؛  آن ها  از  که  سرمایه هایی  و  اسالم پناه«  »محمدحسین  دربارۀ   >

مهدی محبی کرمانی؛146
فرهنگی  میراث  حامالن  فهرسِت  در  اسالم پناه«  »محمدحسین  ناِم  درج  دربارۀ   >

ناملموس؛ پاسداشِت گنجینۀ زندۀ بشری؛ محمد جهانشاهی؛152
سحاب  آن  صاعقۀ  چراغ  کرمانی؛  کهنه صّحاِف  اسالم پناه«،  »محمدحسین  دربارۀ   >

روشن باد؛ اکبر ایرانی؛156
است؛  گرمی  و  روشنی  مردان،  کاِر  اسالم پناه«؛  آزمودۀ  »محمدحسین  خان  زندگِی   >

محمدعلی فردوسی؛160
برای گفت وگو؛  با »محمدحسین اسالم پناه«، صحاف کهنه کار؛ حجره ای  گفت وگو   >

حمیدرضا محمدی؛164
و  سّنت  غریِب   معجون  اسالم پناه«؛  »محمدحسین  بودِن   ُپرمهر  و  ُپرشور  پاس  به   >

مدرنیته؛ حسن نیک بخت؛172
کتیبه؛  و  کتاب  درگِه  در  سفرهایش؛  از  روایاتی  با  اسالم پناه«  »محمدحسین  برای   >

سیدجواد میرهاشمی؛166
< بازنشِر یک گفت وگو با »محمدحسین اسالم پناه«؛ آن هویِت اصیل دارد جایش را به 

ساختمان های ُفكلی می دهد؛ مجتبی احمدی؛180
< گزیده ای از عكس های محمدحسین اسالم پناه؛190

< دربارۀ »راقم کرمانی«، سخنور و هنرمندی ناشناخته از دیار کرمان؛ بلبل اندر خروش 
و من خاموش؛ حسین مسّرت؛197


