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 196، 184  –امینی، مجید 
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 156، 85 –بنتام، جرمی 
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 پ
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 98 -نیکالس گراد  پیرسون،

 157 -پیکت، گِلِن 

 دومجلد  اسامیی نمایه
 



ــاس   ــی، توم ، 79، 76، 71، 70، 61 –پیکت
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 ج
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   د
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 23 –دلیر، فاطمه 

 23 –دهقان، عباس 

 150 - هارولد ،دمستس

 97 - دمیانوویچ
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ــو ــارد، م ، 147، 69، 71، 45  –رای روتب
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 156  -، هنری روهان

 197، 137 –رهنما، سعید 

، 183، 56، 33، 28 –گیل  مک ری، جیمز

187 

 182 -ریتزر، جورج 
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 ژ  -ز 
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 س
 93، 52 –ساموئلسون، پل 

 195  -سعیدی کیا، مهرزاد 
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185 ،194 ،204 
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 23 - سیف، شایان

 ش
، 80، 79، 76، 70، 61  –شانسل، لوکـاس  

109 ،153 
، 110، 82، 81، 40 –دیویـد   شوایکارت،

122 ،185 ،190 
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 ص
 195  –صابری، مسعود 
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ــدالرحمن  ، 190، 185، 184 –صــدریه، عب

192 

 ط

 198، 196، 195 –آرش  طهماسبی،

 

 غ -ع 
 199  -عبدالرحمن  عالم،

، 75، 54، 53، 44، 43  -اوغلو، دارون  عجم

91 ،100 ،101 ،102 ،124 ،185 ،187 ،

189 ،192، 193، 194 
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، 151، 113، 46، 23  -نــژاد، موســی  غنــی
171 ،181 ،186 ،187 ،191 ،199 ،200 ،

201 ،204 

 ق -ف  
ــدمن، ــاس  فریـ ، 199، 158، 157  –تومـ

200 

 97، 47 – فریدمن، میلتون

 193 –قبادی، فرخ 
، 186، 51، 49، 48 –قدوسـی، حامــد  

187 

 198، 24  –اصالن  قودجانی،

 ک
ــاپرا، ــوف  کـ ، 140، 139، 138  -فریتیـ

141 ،142 ،153 ،154 ،155 ،197 

 199، 198 -عباس کاردان،
 23 -کاظم  کاشفی،

، 122، 114، 113، 111  –شات، پـل   کاک

145 ،194 ،196 

 98، 95 – لئونید ،کانتوروویچ



 151 - تومازو ،کامپانال

، 122، 114، 113، 111 –آلـــین  کتـــرل،

145 ،194 ،196 

 59 –برونو  کِرِن،

 201، 171، 107 – رابینسون ،کروزئه

 188 -فیلیپ  کَسل،

 199، 198 –سعید  کالهی،

، 128، 127، 126، 33 –نـائومی   کالین،
129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،

135 ،136 ،137 ،152 ،153 ،154 ،

184 ،196 ،197 

 193، 192، 183، 97، 89 –تونی  ،کلیف

 53 –کلیلک، تونی 

 156  -کنت، آگوست 

 85، 84 –دُ  بونو کندیاک، اتین

 194، 122، 111 – دیوید کوتز،

 191، 190، 87 –کوالئی، الهه 

 185، 44 –هژبر  کیانی، کامبیز

 183 ،27 ،26 - .ام کیلی، استیوارت

 109، 52  – مینارد جان کینز،

 گ
 187 –پاتریک  جیمز گانینگ،

 198 ،148 ،143 ،24 -جان  گروینگن،

ــاچف، ــل  گورب ، 88، 42، 38، 36  –میخائی

91 ،96 ،184 ،185 ،190 ،192 

 85  –هاینری   هرمان گوسن،

 80 -گیتس، بیل  

 188، 59  –گیدنز، آنتونی 

 ل
ــین، ــیس الرک ــوز  آل ، 76، 74، 73، 72 –ب
153 ،154 ،166 ،167 ،189 

 59  –الک، جان 

 190، 185، 122  –جیمز  اللر،

 122، 98  –النگه، اسکار 

 194، 122، 113، 111  -دیوید  الیبمن،

 122، 98 –لرنر، آبا 

 98، 96 –لئونتیف، واسیلی 

 95، 52، 51  –والدیمیر ایلیچ  لنین،

 54 - آرتور ویلیام سر لوئیس،

 186، 49  –رابرت  لوکاس،

 116، 59  –لووی، میشل 

 98، 92 –گرگورویچ  لیبرمن، اوسی

 75  -مارتین  لیپست، سیمور

 م
 187 ،183 ،56 ،33 ،28 – یو ما،

 186 –آلفرد  مارشال،

، 86، 84، 83، 51، 38  –مارکس، کارل 

92 ،93 ،112 ،117 ،118 ،119 ،145 ،

146 ،149 ،150 ،151 ،192 ،193 ،195 

 190، 183  –حیدر  ماسالی،
 196، 193، 122، 119 – محمد ،مالجو

 194 –مجیدزاده، رضا 

 186، 184 –حسین  محمدی،

 195، 192، 191 –حسن  مرتضوی،

 91، 86 –مندل، ارنست 
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، 24، 18، 17 –گریگـوری   منکیو، نیکالس

50 ،52 ،90 ،167 ،168 ،169 ،171 ،

187 ،201 

 85 -منگر، کارل 

 151 - مور، توماس

 134 - پاتریسیا مولینا،

 147 -دو  گوستاومولیناری، 

 59  -دُ  شارل مونتسکیو،
 198، 187، 54، 24  –احمد  ،میدری

 185 –محسن  میردامادی،

، 98، 85، 45  –میــزس، لودویــگ فــون 

108 ،110 ،114 ،144 ،146 ،154 ،

191 ،194 

، 80، 76، 71، 61 –میالنـــوویچ، برانکـــو   

109 ،153 

 ن
 185 –حسین  محمد پور، نعیمی

 53 - نکرومه، قوام

 186، 48 –نلسون، ای  

 23  -توحید  نودل،

، 100، 54، 44 –داگــالس ســی  نــور ،

101 ،102 ،124 ،194 

 134، 109، 70، 61 –ویلیام  نوردهاوس،

 195، 117  –نائینی، سعید  نوری

 هـ
ــن، ــری  هاجس ، 115، 114، 113  –جف

143 ،144 ،145 ،146 ،149 ،195 ،

196 ،198 ،199 

 186، 47  –هاروی، جان 

، 116، 115، 114 –هـــاروی، دیویــــد  

117 ،118 ،119 ،122 ،123 ،125 ،

147 ،153 ،186 

ــانری  ــت، ه  71، 70، 69، 24، 20  –هازلی

72 ،188 ،189 

 159  - هالمارک، آدریان

 68، 61  - ادوارد جیمز ،هانسن
 194، 122، 111 –روبن  هانل،

ــک، ــردری   هایـ ، 112، 111، 98  -فـ

145 ،146 ،149 ،154 

 195، 134، 118  –نوح  یووال هراری،

 198، 147  -هوپ، هرمان 

 191، 85 –جی  رندال ،هولکام

 192 –هیودیس، پیتر 

 - اندرو ،هیوود

 و
 101 -جیمز  وات،

 85  –لئون  والراس،

 199، 149 – امانوئل ،والرشتاین

ــیس، ــان وال  ،100 ،54 ،44  -جــوزف  ج

101، 102، 124، 194 

 188، 63، 62 - ورنون، کاترین

 191، 123 –هوشنگ  وزیری،

 184، 122، 35  –پِرآکه  وسترلوند،

 ،101 ،100 ،54 ،44 -آر  بـاری  وینگاست،

102، 124، 194 



 
 ا  - آ

، 136  –شـهرگرایی   شـهر، آرمـان   آرمان

137 ،138 ،143 ،145 ،149 ،150 ،

151 

 138  -واشنگتن  اجماع

 166  -استقراض 

، 45، 44، 21  -اصـلی   جریان اقتصاد

48 ،50 ،52 ،54 ،56 ،57 ،90 ،

108 ،109 ،153 ،171 

، 81، 59، 58  -م اکوسوسیالیســـــــ

103 ،106 ،116 ،142 

 154  -سیاسی  امر

 157، 56  -پاک  های انرژی
 43، 38، 37 –کایا  همانی این

 ب
 133  - )انرژی( بادی

، 64، 60، 40، 38، 19  -محور  برنامه

81 ،82 ،83 ،86 ،89 ،90 ،95 ،97 ،

، 110، 102ف 101، 100، 99، 98

111 ،114 ،115 ،117 ،119 ،123 ،
126 ،148 

 177، 172، 19  -سپاری  برون

 149  -بورژوازی 

 پ
 157 -پارلمان 

 82  -پرولتاریا 

 ت
 101، 99، 43  -خالق  تخریب

 157، 153،156  -تعرفه 

 130، 72  -داخلی  ناخالص تولید

ــدگان  ، 87، 64، 39، 38  -تولیدکننـ

103 ،133 ،134 ،139 ،142 ،159 ،

160 

 ج
 60، 20  -مدنی  ی جامعه

 خ
، 78، 77، 43  -( انـرژی )خورشـیدی  

107 ،133 ،140 ،150 ،156 ،157 

 د
 142، 132، 43، 37  -سرانه  درآمد

 75  -دمکراتیک 

 127، 82، 58، 40  -دمکراسی 

ــوان ــاالران  دی ، 96، 82، 69، 64  -س

97 ،102 ،108 ،109 ،110 

ــوان ، 68، 67، 64، 62  -ســاالری  دی

69 ،70 ،82 ،86 ،90 ،93 ،94 ،99 

 ر
 136، 132  -دهندگان  رأی

، 49، 48، 45، 44  –شناســی  روش

117 ،138 ،186 ،187 ،191 ،

195 ،201 

 دومجلد  موضوعیی نمایه
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 ز
ــال ، 136، 125، 56، 55  -ســنگ  زغ
179 ،188 

 س
 154، 18، 17  -زندگی  سبک

ــرمایه ، 127، 126، 88  -داری  ســــ

137 ،183 ،192 ،193 ،197 ،198 

، 136، 78، 70  -فسیلی  های سوخت

155 ،180 
 103، 40 – بازار های سوسیالیست

، 103  – مشـارکتی  های سوسیالیست

113  

، 44، 41، 40، 38 –بازار  سوسیالیسم

98 ،110 ،111 ،116 ،126 ،185 ،

190 

، 111، 110 –سوسیالیسم مشارکتی 

112 ،113 ،194 

 ش
  22  -رفاه  شاخص

  93  -اقتصادی  های شاخص

 74، 43، 38، 37  -انرژی  شدت

 37  -کربن  شدت

 ف
ــگ  ، 135، 134، 123، 22  -فلرینــ

172 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 

 ک

، 127، 124، 114، 40 –کاپیتالیسم 

150 

 151  -کمونیسم 

 109 –کینزی 

 گ
 132، 55 –فشار  های گروه

 ل
، 116  – ، لیبرالـی، لیبرالیسـم  لیبرال

128 ،142 ،146 ،151 

 م
ــم  ، 88، 36، 35، 21 –مارکسیســــ

125 ،211 ،184 

، 188، 123، 122، 24  –مجلــــس 

198 

 149 – مشاع

، 44، 22  – ها ، اتریشیاتری  مکتب
45 ،48 ،49 ،50 ،51 ،59 ،68 ،72 ،

90 ،103 ،109 ،111 ،116 ،117 ،

143 ،144 ،145 ،149 ،151 ،154 ،

164 ،171 ،186 ،191 ،195 

 ن
 134، 22 –ناسیونالیسم 

 143، 134، 57، 47  –نئوکالسیک 
 ، نئولیبرالیست نئولیبرالیسم، نئولیبرال

–  115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،

122 ،125 ،138 ،142 ،147 ،195 ،

196 ،198 



 

C 
COP   72  

G 
GDP -  73 ،130 ،189 ،203  

I 
IEA  -  185 ،203   

O 
OECD -   164 ،200  

U 
UNFCCC -     200    

   

 

 دومجلد  های اختصاصی نشانهی نمایه
 


