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نمایة سال 1396 دوفصلنامة تاریخنامة انقالب

محمد جمالو
دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی)س( و انقالب اسالمی

mo.jamal1369@gmail.com

نمایة عنوان ها
امام خمینی)ره( و برساختن انقالب اسالمی ایران )آزمون یک فرضیه( 2: 9	38	 
بازشناسی ادبیات انقالب اسالمی ایران 2: 39	57	 
تأثیر انقالب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به روایت انقالبیون ایرانی 2: 59	85	 
تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحوالت انقالب اسالمی 1: 173	200	 
تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقالب اسالمی ایران 2: 87	114	 
تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی )نمونۀ موردی: 	 

میدان شهداِی مشهد( 2: 115	135
چگونگی گسترش نهضت اسالمی در شهرستان نائین )1340	1357( 2: 137	154	 
درآمدی بر روش شناسی تدوین در تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ایران 1: 9	29	 
دغدغۀ جریان های سیاسی در موضوع »جمهوریت« و »اسالمیت« نظام در فرآیند 	 

تصویب قانون اساسی ج. ا. ایران )1358( 1: 29	60
صلح 	  سپاهیان  موردی  )مطالعۀ  پهلوی  دورۀ  ایران  در  آمریکا  عمومی  دیپلماسی 

1341	1355ش( 1: 61	83
فعالیت های انقالبی بازاریان طی ماه های دی و بهمن 1357 1: 85	113	 
کاپیتوالسیون و نقض حاکمیت ملی نگاهی تطبیقی بر رویکرد سیاسی امیرکبیر، 	 

مصدق و امام خمینی 2: 155	180
کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه )1946	2011( 1: 115	143	 
مسئلۀ عدالت آموزشی در دهۀ نخست دورۀ جمهوری اسالمی 1: 145	171	 
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نمایة نویسندگان
ابوعلی، طاهره 1: 173	200	 
آذری خاکستر، غالمرضا 2: 115	135	 
آریاِن راد، امین 1: 145	171	 
بصیرت منش، حمید 2: 59	85	 
بیگدلو، رضا 1: 61	83	 
پنگ، جین 2: 87	114	 
حاضری، علی محمد 1: 145	171	 
حسن آبادی، ابوالفضل 1: 9	29	 
حسن زاده، اسماعیل 1: 173	200	 
خانی، امین 2: 59	85	 
درویشی سه تالنی، فرهاد 1: 115	143	 
سمیعی، محمد 2: 87	114	 
شاهدی، مظفر 1: 29	60	 
صابری، شیدا 2: 155	180	 
طالبان، محّمدرضا 2: 9	38	 
فیاضی، حامد 1: 115	143	 
قربانی حسینعلی 2: 137	154	 
قزل ایاق، ایمان حسین 1: 85	113	 
گل محمدی، احمد 2: 39	57	 
مرسلی، ثریا 1: 61	83	 

نمایة موضوعی
آموزش خصوصی 1: 145	171	 
آموزش دولتی 1: 145	171	 
آموزش رایگان 1: 145	171	 
اتحاد برای پیشرفت 1: 61	83	 
استانداردهای تدوین 1: 9	28	 
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اسالم گرایان 1: 29	60	 
اسالمیت 1: 29	60	 
امام خمینی 2: 9	38؛ 2: 155	180	 
امیرکبیر 2: 155	180	 
انقالب اسالمی 1: 9	28؛ 1: 173	200	 
انقالب اسالمی ایران 2: 9	38؛ 2: 39	57؛ 2: 87	114؛ 2: 115	135؛ 2: 137	154	 
انقالب الجزایر 2: 59	85	 
انقالب سیستمی 2: 9	38	 
انقالبیون نائین 2: 137	154	 
ایاالت متحدۀ آمریکا 1: 61	83	 
ایران 1: 115	143	 
بازاریان 1: 85	113	 
بهبهان 1: 173	200	 
پهلوی 1: 145	171	 
تاریخ شفاهی 1: 9	28	 
تبیین روان شناختی	جامعه شناختی 2: 39	57	 
تبیین سازمانی 2: 39	57	 
تبیین عقالنی 2: 39	57	 
تبیین فرهنگی	گفتمانی 2: 39	57	 
تبیین کارکردگرایانه 2: 39	57	 
تبیین مارکسیستی 2: 39	57	 
تهدیدهای مشترک 1: 115	143	 
جریان التقاطی 1: 29	60	 
جریان چپ 1: 29	60	 
جمهوری اسالمی 1: 145	171	 
جمهوریت 1: 29	60	 
جنبش های اسالمی 2: 59	85	 
حاکمیت ملی 2: 155	180	 
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دولت پهلوی 1: 61	83	 
دیپلماسی عمومی 1: 61	83	 
دیدگاه چینی 2: 87	114	 
روابط ایران و چین 2: 87	114	 
روابط راهبردی 1: 115	143	 
روحانیون 1: 173	200	 
روحانیون تبعیدی 2: 137	154	 
سازه انگاری 1: 115	143	 
سپاه صلح 1: 61	83	 
سوریه 1: 115	143	 
عدالت آموزشی 1: 145	171	 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1: 29	60	 
قضاوت ارزش ایدئولوژی 2: 87	114	 
کاپیتوالسیون در ایران 2: 155	180	 
کمیتۀ استقبال از امام 1: 85	113	 
کمیتۀ تنظیم اعتصابات 1: 85	113	 
گروه های مخالف رژیم پهلوی 2: 59	85	 
گفتمان غربی 2: 87	114	 
مبارزان مسلمان 2: 59	85	 
مدرسۀ رفاه 1: 85	113	 
مراکز تاریخ شفاهی 1: 9	28	 
مشهد 2: 115	135	 
مصدق 2: 155	180	 
ملی گرایان لیبرال 1: 29	60	 
مهندسی اجتماعی جزئی 2: 9	38	 
مهندسی اجتماعی کل گرایانه 2: 9	38	 
مواضع سیاسی 1: 173	200	 
مؤلفه های تدوین 1: 9	28	 
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میدان شاه 2: 115	135	 
میدان شهدا 2: 115	135	 
نائین 2: 137	154	 
نوفل لوشاتو 1: 85	113	 
هویت 2: 115	135	 


