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 فهرست منابع و مراجع 
 ، نشر ثالث1397نقد اجتماعی، برگردان حسن چاوشیان، چاپ  –یر؛ تمایز بوردیو، پی

اپ   ــی بکرانی، ـچ ان و مرت، ــرورـی ای س د کـم ت، برگردان مکـم داـل ۀ ـع ان؛ نررـی ،  1390رالز، ـج

 انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 ، نشر ثالث1397لیبرالیسم سیاسی، برگردان موسی اکرمی، چاپ رالز، جان؛ 

 ، نشر نی1394سِن، کومارآمارتیا؛ اندیشۀ عدالت، برگردان احمد عزیزی، چاپ 

دورکین، رانلد )رونالد( ؛درآمدی بر نرریۀ عدالت، برگردان ســید مکمد حســین میرمکمدی،  

 ، شرکت انتشارات علمی فرهنگی1394چاپ  

ت، چالز؛ ناب کوری، چاپ    –رابری اجتماعی هرـس ، 1398انواع، علل و پیامدها، برگردان علی ـش

 انتشارات دانشگاه تهران

رفی، چاپ   ا فرفین و یکتا اـش تیگلیتز، جوف  ای؛؛ بهای نابرابری، برگردان مکمدرـا ، 1394اـس

 انتشارات دانشگاه عالمۀ طباطبایی

نابرابری، برگردان امیر خرمی، چاپ  های ریشه –جلد سوم  –گوررو، آنا لئون، مـسائل اجتماعی 

 ، انتشارات اندیشۀ احسان1398

ــئـلۀ ـعداـلت، گروه مترجـمان، گزینح و ویرایح مکـمد   ــم و مس ـــندـگان، لیبرالیس گروه نویس

 ، نشر ترجمان 1395مالعباسی، چاپ 

 ، نشر نی1394گروه نویسندگان، اقتصاد و عدالت اجتماعی، چاپ  

 ، نشر نی1399گرایی، برگردان مرت،ی مردیها، چاپ میل، جان استوارت؛ فایده

ارکی، چاپ   ن فـش ن، کومارآمارتیا؛ کیفیت فندگی، برگردان حـس بام، مارتا؛ سـِ ر 1397نوـس ، نـش

 شیرافه
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، نشــر 1395دولتی، دولت، آرمانشــهر، برگردان مکســن رن بر، چاپ اوی  نوفیک، رابرت؛ بی

 مرکز

 ، نشر نی1397ان حمید ع،دانلو، چاپ  ای دربارۀ حکومت، برگردالک، جان، رساله

اد، برگردان فرهاد نوع ، نـشر 1396پرـست و حـسین فالحی، چاپ  منگر، کاری؛ اـصوی علم اقتـص

 آماره

 
 Rothbard, N. Rothbard, (2000), Egalitarianism as a revolt against nature, 
Second edition 
https://mises.org/library/egalitarianism-revolt-against-nature-and-other-
essays 
California’s homelessness crisis — and possible solutions — explained, BY 
MATT LEVIN AND JACKIE BOTTS DECEMBER 31, 2019, 
https://calmatters.org/explainers/californias-homelessness-crisis-explained/ 
California Population, http://www.populationu.com/us/california-population 
Employment and Earnings Among NYC Homeless Adults, Aug 13, 2018: 
https://nlihc.org/resource/employment-and-earnings-among-nyc-homeless-
adults 
Young and Homeless: Exploring the Education, Life Experiences and 
Aspirations of Homeless Youth, Tina Byrom and Sheine Peart, London,  
Trentham Books,  2017, pp.  188, ISBN 978185856804 
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy003 
Homeless Salary in California: 
https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Homeless-Salary--in-California 
Map: Here's how much each country spends on food: 
https://www.vox.com/2014/7/6/5874499/map-heres-how-much-every-
country-spends-on-food 
 

https://mises.org/library/egalitarianism-revolt-against-nature-and-other-essays
https://mises.org/library/egalitarianism-revolt-against-nature-and-other-essays
https://calmatters.org/explainers/californias-homelessness-crisis-explained/
http://www.populationu.com/us/california-population
https://nlihc.org/resource/employment-and-earnings-among-nyc-homeless-adults
https://nlihc.org/resource/employment-and-earnings-among-nyc-homeless-adults
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy003
https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Homeless-Salary--in-California
https://www.vox.com/2014/7/6/5874499/map-heres-how-much-every-country-spends-on-food
https://www.vox.com/2014/7/6/5874499/map-heres-how-much-every-country-spends-on-food

