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فهرست منابع و مراجع
بوردیو ،پییر؛ تمایز – نقد اجتماعی ،برگردان حسن چاوشیان ،چاپ  ،1397نشر ثالث
رالز ،جـان؛ نرریـۀ عـدالـت ،برگردان مکمـد کمـای ســروریـان و مرت،ــی بکرانی ،چـاپ ،1390
انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رالز ،جان؛ لیبرالیسم سیاسی ،برگردان موسی اکرمی ،چاپ  ،1397نشر ثالث
سِن ،کومارآمارتیا؛ اندیشۀ عدالت ،برگردان احمد عزیزی ،چاپ  ،1394نشر نی
دورکین ،رانلد (رونالد) ؛درآمدی بر نرریۀ عدالت ،برگردان ســید مکمد حســین میرمکمدی،
چاپ  ،1394شرکت انتشارات علمی فرهنگی
هرسـت ،چالز؛ نابرابری اجتماعی – انواع ،علل و پیامدها ،برگردان علی شـکوری ،چاپ ،1398
انتشارات دانشگاه تهران
اسـتیگلیتز ،جوف ای؛؛ بهای نابرابری ،برگردان مکمدراـا فرفین و یکتا اشـرفی ،چاپ ،1394
انتشارات دانشگاه عالمۀ طباطبایی
گوررو ،آنا لئون ،مسـائل اجتماعی – جلد سوم – ریشههای نابرابری ،برگردان امیر خرمی ،چاپ
 ،1398انتشارات اندیشۀ احسان
گروه نویســنـدگـان ،لیبرالیســم و مســئلـۀ عـدالـت ،گروه مترجمـان ،گزینح و ویرایح مکمـد
مالعباسی ،چاپ  ،1395نشر ترجمان
گروه نویسندگان ،اقتصاد و عدالت اجتماعی ،چاپ  ،1394نشر نی
میل ،جان استوارت؛ فایدهگرایی ،برگردان مرت،ی مردیها ،چاپ  ،1399نشر نی
نوسـبام ،مارتا؛ سـِ ن ،کومارآمارتیا؛ کیفیت فندگی ،برگردان حسـن فشـارکی ،چاپ  ،1397نشـر
شیرافه
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