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 175 -توماس  سارجنت،

 175، 174، 124 –ساموئلسون، پل 

 132 -سایتو، کوهی 
 78 -یو، رنه  سدی

 82 -سعیدی، ناصر 

 317، 316  -سعیدی کیا، مهرزاد 

 74 -سقراط 

 104، 97 –سلمانی، یونس 



، 240، 239، 237، 9 –سِن، آمارتیا کومـار  

241 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 

 216 -سندرز، برنی 

 56 -سیمون  سن

 294 -پوراصغر  سنگاچین، فرزام

 55 -سوئیزی، پل 

 23 - سیف، شایان

 166، 165 –فرد  سینگر، زیگفرید

 ش
ــاس   ــل، لوکـ ، 129، 128، 12، 8 –شانسـ

131 ،140 ،141 ،143 ،144 ،145 

 279، 278 –شواب، کالوس 

ــد  شــوایکارت، ، 125، 120، 119 –دیوی

126 

، 282، 266 –شـــومپیتر، ژوزف فجـــوزف  
290 ،299 ،300 ،316 

 ص
 316، 102، 82، 80 –صابری، مسعود 

 237 - بهروز صادقی،

 104، 97 –حسین  صادقی،

 23 -صحافی، ابراهیم 

 23 - صحافی، شالله
 317، 124 –صدری، محمود 

 125 -عبدالرحمن صدریه، 

 169 - حامد صدیقی،

 204، 178 –سعید  صمدی،

 ط
 102 -فرد، علی  طاهری

 78، 77 ،76 ،36 –جواد  طباطبایی،

 76، 75، 33، 31 –محمد  طبیبیان،

 316، 291، 125 –آرش  طهماسبی،

 غ -ع 
 82، 76  -عبدالرحمن  عالم،

 84 -زاده، محمود   عبداهلل

ــم ــو، دارون  عجـ ، 260، 251، 250  -اوغلـ

261 ،262 ،263 ،265 ،266 ،291 ،292 ،

293 

 23 -مهدیه  عسکریان،

، 76، 75، 74 –معینـی   علمداری، جهانگیر

79 

 104، 76 –علیا، مسعود 

، 65، 47، 37، 28، 23  -نژاد، موسـی   غنی

75 ،77 ،79 ،84 ،213 ،236 ،305 ،316 ،
317 ،318 ،327 ،328 

 ق -ف  
 316، 298، 124 –بالمی  جان فاستر،

 316-فریدون  ،فاطمی

 205، 178 - ذکریا زاده، فرج

 102 -زهرا  زاده، فرضی

 78، 77، 76، 43 –محمدعلی  فروغی،
 260 -توماس  فریدمن،

 247 -حسن  فشارکی،

 291، 250 –فوکویاما، فرانسیس 

 237، 232، 231 –ریموند  فیسمن،

 237 -قبادی، فرخ 

 291 -رحمن  قهرمانپور،
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 291، 84، 24 –اصالن  قودجانی،

 323 - ی سودابه قیصری،

 ک
، 330، 329، 12، 11  -فریتیـوف   کاپرا،

331 ،332 ،333 ،334 ،336 ،337 ،

338 ،339 

 74 -چالز  فردریک کاپلسون،

، 71، 70، 69، 68، 67 –جیمــز  کاپوراســو،

72 ،84 ،167 

 166 -رابرت  کارتر،

 291، 80 -عباس کاردان،

 333 -مانوئل  کاستلز،

 23 -کاظم  کاشفی،

 293، 267 –مایکل  کاکس،

 146 -شات، پل  کاک
، 64، 44، 43، 42، 41 – امانوئـل  کانـت، 

286 

 179 -مانوئل  کانتوال،

      179 - یوشی کایا،

 113 -کارل  کائوتسکی،

 146، 119 –آلین  کترل،

 307 -ری  کرزویل،

 222 -کرن 

ــرِن، ــو  کِ ، 132، 131، 129، 128 –برون

133 ،167 

 210 -آنا  کروگر،

 81 -فیلیپ  کَسل،

 169، 148 –استیو  کالرک،

 291، 80 –سعید  کالهی،

، 131، 129، 128، 12، 8 –نائومی  کالین،

148 ،149 ،150 ،170 ،214 ،215 ،216 ،

236 

 78، 41، 40 –کلسکو، جورج 

 93 -دیوید  کمپ،

، 43، 34، 31، 30 –نـیکالس   کوپرنیک،

62 ،63 
 146 - دیوید کوتز،

 126، 118 –کوز، رونالد 

 177 -سیمون  کوزنتس،

 125 –کوالئی، الهه 

 45 -باتیست  ژان کولبر،

، 302، 168، 135، 81  –جرالــد  کــوهن،

304 ،316 ،317 

 132 -جوئل  کوول،

، 174، 146، 66، 64 –مینـارد   جـان  کینز،

175 

 گ
 269 -گاردنر، روی 

 237، 231 –کنت  جان گالبرایت،

 63، 35، 34، 31 –گالیلئو  گالیله،

، 84، 83، 65 –پاتریـک   جیمـز  گانینگ،

108 ،123 ،167 ،216 ،218 ،220 ،

221 ،224 ،225 ،236 ،237 

 313 -ویلیام  گایر،

، 61، 60، 59، 58، 57  -آنتونیـو   گرامشی،

62 ،64 ،82 



 63، 35، 33 –هوگو  گروتیوس،

ــروینگن، ــان  گ ، 253، 250، 84، 23 -ج

255 ،291 

 125، 118 –میخائیل  گورباچف،

 113 -هاینری   هرمان گوسن،

 332 -ادوارد  گولداشمیت،

 331، 81، 56 –گیدنز، آنتونی 

 ل
، 130، 12، 8، 7 –بــوز   آلــیس  الرکــین،

128 ،129 ،131 ،138 ،139 ،151 ،161 ،

162 ،168 ،181 

 54 -فرنیناند  السال،

، 39، 38، 37، 36، 35  – الک، جـــان

42 ،43 ،44 ،46 ،47 ،48 ،49 ،63 ،

64، 66 ،77 
 126، 125، 119 –جیمز  اللر،

 147، 120، 116، 115 –النگه، اسکار 

 146 -دیوید  الیبمن،

 330 -ماکس  لئون لدرمن،

 174، 120، 115 –لرنر، آبا 

، 61، 60، 57، 56  –والدیمیر ایلـی    لنین،

64 ،81 ،123 

 63، 30، 29  -لوتر، مارتین 

   174  –رابرت  لوکاس،

،  129، 128،  82، 7  -لـــووی، میشـــل 

131 ،132 ،135 ،137 

ــوین، ، 72، 71، 70، 69، 68، 67 -دیویــد  لِ

84 ،167 

 123، 108 –چالز  لیندبلوم،

 م
ــا، ــو مـ ، 184، 183، 102، 90 ،89 ،8 - یـ

186 ،192 ،193 ،194 ،205 ،206 

 330 –هومبرتو  ماتورانو،

 182، 174 –آلفرد  مارشال،

، 54، 53، 52، 51، 50  –مارکس، کارل 

55 ،56 ،57 ،59 ،65 ،77 ،78 ،80 ،81 ،

82 ،84 ،86 ،87 ،88 ،96 ،102 ،104 ،

109 ،110 ،111 ،112 ،119 ،123 ،

124 ،132 ،133، 134، 135، 137، 

302 ،305 ،316 

 126 -حیدر  ماسالی،

ــاولی، ــو  ماکی ، 77، 74، 62، 29  -نیکول

78 ،80 
 307، 302، 300، 299 –توماس  مالتوس،

 164 - مایکل مان،

 152 -پَتریک  مایکلز،

 74 - .ک.د متروپولسکی،

 317، 316 – محمود متوسلی،

 82 -جالل  سید مجتبوی،

 292، 291 –مجیدزاده، رضا 

 292 - الدین جمال سید زنوزی، محسنی

 123 -حسین  محمدی،

، 84، 82، 81، 80، 79 –حسـن   مرتضوی،

102 ،104 ،123 

 99 -آنگال  مرکل،

 55 -جان  مرینگتون،
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 74 -م.  مسعودی

 318 -مهشید  معیری،

 82 -جوزف  کارتی، مک

، 75، 74، 48، 47، 27  –جـــان  مکللنـــد،

76 ،79 

 102، 91  -عباس  ملکی،

 125 -مندل، ارنست 

 102 -مهاجرانی، میرسعید 
 77 -اکبر  علی مهتدی،

، 24، 18، 17 –گریگـوری   منکیو، نیکالس

175 ،176 ،204 

 196 -گرنجر  مورگان،

 74، 26 –آندره  موروا،

 326، 59 –بنیتو  موسولینی،

 205، 178 –اهلل  نعمت موسوی، سید

 237 - هما سیده جمشیدی، مؤذن

، 231، 225، 222  –سـی   دنـیس  مولر،

237 

 92 -ماریو  مولینا،

، 46، 44، 39، 38  -دُ  شارل مونتسکیو،

63 ،77 
 237، 124، 103 –مهاجر، محبوبه 

ــدری، ــد  می ، 291، 265، 84، 24 –احم

293 

 293، 292، 291 –محسن  میردامادی،

، 115، 114، 113 –میزس، لودویگ فـون  

286 ،303 ،305 ،306 ،309 ،310 ،317 

 300، 299 –جیمز  میل،

، 129، 128، 12، 8 –میالنـــووی ، برانکـــو 

131 ،144، 145 ،169 

 82 -عباس  میالنی،

 120 -دیمیتریس  میلوناکیس،

 174 -هیمن  مینسکی،

 ن
 53 -ناپلئون 

 204 -اکبر  علی میدانی، ناجی

 148 -کوین  نانس،

 205، 178 –نیازی، ندا 

 74 -عبداهلل  نصری،

، 293، 291 –حسـین   محمـد  پـور،  نعیمی

293 

 170، 23  -توحید  نودل،

ــور ، ، 102، 89، 88 –داگــالس ســی  ن
201 ،250 ،260 ،263 ،265 ،266 ،

275 ،277 ،291 ،292 ،301 

، 175، 97، 12، 8 –ویلیــام  نوردهــاوس،

186 ،188 ،196 ،197 ،198 ،199 ،

200 ،206 

، 243، 241، 240 –کـراون   مارتـا  نوسبام،

247 

 247، 237 –نائینی، سعید  نوری

 78 -امیر  سید نیاکویی،

، 63، 39، 38 –  اسـحاق  یـا ف آیزاک نیوتن،

331 

 هـ
 331، 69 –یورگن  هابرماس،



، 38، 35، 33، 32، 31  –تومــاس  هـابز، 

42 ،46 ،48 ،63 ،75 ،259 

، 304، 250، 125 –جفــری   هاجســن،

305 ،349 ،291 ،316 

، 146، 131، 129، 128 –هــاروی، دیویــد 

147 ،148 ،169 

 24، 20 –هازلیت، هانری 

 146 -روبن  هانل،
 196 - مایکل هانمن،

، 146 ،125، 124  -فــردری   هایــک،

309 ،310 ،311 ،312 ،318 

 115 -ادوراد  هایمان،

 207، 201 –هارولد  هاتلینگ،

، 320، 319، 11  –نـو    یـووال  هراری،

321 ،322 ،323 

 64، 52 – فریدری  ویلهلم گئورگ هگل،

 81، 55 –هنری  هلر،

 124 -رودلف  هلفردینگ،

 237 - حمید هوشمندی،

 124 -جی  رندال هولکام،

 204، 175، 174 –کوین  هوور،
 174 -جان  هیکس،

 55 –رادنی  هیلتون،

 80، 52 –هیودیس، پیتر 

، 65، 63، 43، 41، 40، 39 -دیویـد   هیوم،

220 ،256 ،257 ،258 ،259 ،268 ،278 

 و
 86 -جیمز  وات،

 169، 148 –آلیس  واترز،

 330 -فرانچسکو  والرا،

 116 -لئون  والراس،

، 263، 260، 250  -جـوزف   جـان  والیس،

265 ،266 ،291 ،292 

 269 - جیمز واکر،

 126، 118 –نینگ  وانگ،

 330 -پیتر  وایت،
 120 - .ای توماس وایسکوف،

 313 -جورج  باخ، وایفن

 312، 231، 114  –ماکس  وبر،

 250 -تورستن  وبلن،

 125 -هوشنگ  وزیری،

 78 -مایکل  وست،

 123، 111 –پِرآکه  وسترلوند،

 81، 79، 55 – سینز وود، الن میک

 132, اتو فریدر وولف،

 210 -ناوت  ویکسل،

 26 -فاتح  ویلیام

 80، 76، 50 –اندرو  وینسنت،

ــاری وینگاســـت، ، 263، 260، 250 -آر  بـ
265 ،266 ،291 ،292 

 ی
    204، 178  –ناصر  یارمحمدیان،

 179 -کییچی  یوکوبوری،
 



 
 آ  

، 291، 151، 128، 125  -شهر  آرمان

316 

 148، 8 –شهرگرایی  آرمان

 

 ا
 333  -واشنگتن  اجماع

 229، 211  -استقراض 

، 12، 11، 8  -اصـلی   جریـان  اقتصاد

21 ،88 ،96 ،97 ،104 ،173 ،175 ،

186 ،188 ،204 ،303 ،304 ،308 

، 128، 12، 7  -م اکوسوسیالیســـــــ

132 ،133 ،134 ،135 ،167 

ــر ، 129، 67، 66، 65  -اقتصــادی  ام

130 ،131 ،140 ،175 

، 70، 68، 67، 66، 64  -سیاسـی   امر

72 ،73 ،129 ،130 ،140 ،175 ،

326 ،327 

 311، 217، 179  -پاک  های انرژی

 191، 180، 179، 8 –کایا  همانی این

 ب
 215، 214  - فانرژی  بادی

 ،114 ،113، 19، 12  -محـور   برنامه

115، 119، 137، 145، 189 

 148، 144، 19، 13  -سپاری  برون

 86، 59، 58، 55، 52  -بورژوازی 

 پ
، 212، 132، 76، 71، 32 -پارلمان 

310 ،311 ، 

 306، 303 –پراگزولوژی 

 111، 61، 58، 54، 52  -پرولتاریا 

 ت
، 267، 266، 12، 10  -خالق  تخریب
268 ،282 ،290 ،307 ،293 

 322، 221، 214  -تعرفه 

، 180، 149  -داخلـی   ناخالص تولید

191 ،225 ،226 

، 306، 287، 214  -تولیدکننـــدگان 

322 

 ج
، 52، 47 37، 20  -مــدنی  ی جامعــه

، 77، 65، 64، 63ف 61، 60، 59، 57

264 ،334 

 خ
 ,213 ,181 ,163 ,90  -خورشیدی 

220, 223, 307, 308, 313, 324, 

325, 338, 339 

 د
، 191، 179، 177، 8  -سرانه  درآمد

192 

 جلد اول موضوعیی نمایه
 



ــک  ، 72، 69، 62، 60، 57  -دمکراتی

120 ،215 ،242 ،311 

ــی  ، 233، 120، 61، 57  -دمکراســ

311 

، 212، 117، 111، 9  -ساالران  دیوان

223 ،226 ،231 ،234 ،257 

 235، 211، 56  -ساالری  دیوان

 ر
، 218، 216، 214  -دهندگان  رأی

224 ،225 

، 301، 146، 10 –شناسی  روش

305 ،316 ،317 

 ز
، 180، 153، 90 ،87  -ســنگ  زغــال

182 ،224 

 س
ــبک ــدگی  س ، 139، 18، 17، 8  -زن

140 ،151 

، 80، 79، 55، 54  -داری  ســــرمایه 

81 ،109 ،118 ،119 ،120 ،126 ،

132 ،134 ،141 ،148 ،150 ،169 

 ,154 ,153  -فسـیلی   هـای  سوخت

159, 323, 324, 325 

 310، 145 – بازار های سوسیالیست

، 146 – مشـارکتی  هـای  سوسیالیست

310 

ــازار  سوسیالیســـم ، 113، 11، 7 –بـ

114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،

120 ،121 ،125 ،126 ،131 ،137 

، 145، 8 –سوسیالیســم مشــارکتی   

146 ،310 

 ش
 GNI-  241 شاخص 

 241  -زندگی  به امید شاخص

  204  -کربن ترکیبات انتشار شاخص

 241  -تحصیالت  شاخص

  203  -تالش  شاخص

  240  -انسانی  ی توسعه شاخص

  22  -رفاه  شاخص

  -انــرژی  وری ه بهــر و شــدت شــاخص

205 
 269  -ارزیابی  های شاخص

  116  -اقتصادی  های شاخص

، 191، 181، 180  -انــرژی   شــدت 

192 

ــربن  شـــدت ، 191، 181، 180  -کـ

192 ،200 

 ف
 159، 22، 13  -فلرینگ 

 55، 54، 44 –فئودالیسم 

 ک
، 59، 58، 57، 55، 52 –کاپیتالیسـم  

81 ،266 ،326 
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، 119، 57، 56، 55، 52  -کمونیسم 

137 

 149 -کینزگرایان 

 175، 174، 133 –کینزی 

 گ
، 311، 224، 214 –فشـار   های گروه

312 ،317 

 ل
، 69، 68 – ، لیبرالی، لیبرالیسملیبرال
72 ،146 ،147 ،148 ،320 ،333 

 م
، 64، 61، 60، 59، 21 –مارکسیســم 

111 ،112 ،123 ،132 ،304 ،308 

ــت ، 117، 111، 54 –دولتــی  مالکی

148 ،258 

، 211 84، 76 ،53 ،24  –مجلــــس 
224 ،291 

 95، 64، 35 –مدرنیته 

، 44 –مرکانتالیســتی ، مرکانتالیســم

45 ،49 ،65 ،78 137 

، 220، 41، 40، 39 –مشاعات  ،مشاع

256 ،257 ،268 

، 146، 124، 22، 10 –اتری   مکتب

297 ،301 ،303 ،304 ،305 ،310 ،

316 

 62، 26 –مگناکارتا 

 ن
ــم  ، 320، 319، 22، 11 –ناسیونالیس

322 

 62، 35، 28، 27 –نومینالیسم 

، 72، 69، 68، 12، 9 –نئوکالســـیک 

174 ،175 ،188 ،197 ،198 ،201 ،

204 ،303 ،304 ،305 

ــم  ، 146، 131، 12، 8 –نئولیبرالیسـ

147 ،148 ،169 ،333 

 و
 63 -وستفالی 

 ی
 28 –یونیورسالیسم 

 

 

 

 
 



 

 

C 
Climategate   8 ،164 ،172  

COP    99 ،100 ،101 ،105 ،122 ،159 ،160 ،164 ،170 ،171 ،253  

G 
GDP -  203 ،225 ،226 ،230  

I 
IEA  -  203 ،205 ،208  

IPCC  -  7 ،98 ،104 ،105 ،122 ،154، 160 ،164 ،165 ،166 ،171 ،172 

184 ،194 ،206 ،207 ،253 ،270               

N 
NIPCC - 8 ،165 ،166 ،172   

O 
OECD -  203 ،208  

U 
UNEP – 98 ،104 ،122  

UNFCCC -     99 ،104 ،171 ،203 ،253    

W 
WMO -  98 ،122    

 
 

 

 

 

 

 

 جلد اول های اختصاصی نشانهی نمایه
 


