
 بی عدالتی یعنی
فقر و نابرابری

عدالت پژوهی و عدالت خواهی در مدرسه علوم اقتصادی و 
)LSE( سیاسی لندن

مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن )LSE( در 
سال 1895 و در شهر لندن انگلیس بنیان نهاده شد. 
این دانشگاه در سال 2015 رتبه دوم دانشگاه های برتر 
جهان را )رتبه بندی QS( در حوزه علوم اجتماعی )رتبه 
کل حوزه ها( به خود اختصاص داده بود. 16  35 در 
تن از برندگان جایزه نوبل از اعضای هیئت علمی این 
که  دانشگاه یا فارغ التحصیالن آن بودند. این دانشگاه 
به آن به اختصار مدرسه اقتصاد لندن یا LSE نیز اطالق 
می شود، به لحاظ ساختار اداری از اجزای اصلی دانشگاه 

فدرال لندن محسوب می شود.

1- تاریخ دانشگاه
در سال 1884 میالدی هواداران جنبش سوسیالیستی 
گرد هم آمدند.  فابینیسم در ذیل سازمان جامعه فابین 
جامعه فابین یک سازمان سوسیالیست انگلیسی بود که 
تالش داشت سوسیالیسم را نه از طریق انقالب بلکه از 
طریق تالش تدریجی و دموکراتیک پیش برد. جامعه فابین 
در سال 1900 و پس از تشکیل حزب کارگر به آن پیوست 
اما موجودیت خود را به شکل یک تشکل روشنفکر و اتاق 
کارگر حفظ کرد. پیش از پیوستن به  فکر در درون حزب 
حزب کارگر یکی از مهم ترین اقدامات جامعه فابین تأسیس 
مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن با شعار »برای 

بهبود جامعه« در سال 1895 بود. بنیان گذاران مدرسه 
گراهام  علوم اقتصاد شامل سیدنی وب، بئاتریس وب، 
واالس و جرج برنارد شاو همگی از اعضای جامعه فابین 
کارگر، مدرسه  بودند. با پیوستن جامعه فابین به حزب 
اقتصاد نیز به لحاظ اداری به دانشگاه فدرال لندن پیوست 

)البته استقالل خود را حفظ کرد(.
یش هایک ازجمله اساتید مطرح مدرسه علوم  فردر
اقتصاد در طول دهه های 30 و 40 قرن بیستم بود. در 
همین دوران مناظره معروف علمی در حوزه اقتصاد 
کمبریج در باب اقتصاد درمی گیرد. ادوین  بین LSE و 
کانن استاد اقتصاد LSE و آلفرد مارشال استاد اقتصاد 
سیاسی دانشگاه کمبریج درباره بسترهای اصلی اقتصاد 
کردند. در این اختالف  استدالل های متفاوتی را طرح 
یش هایک نماینده های  دانشگاهی، لیونل رابینز و فردر
کینز نماینده برجسته  LSE و جــان مینارد  برجسته 
کمبریج بودند. دیدگاه های رابینز و هایک در مکتب 
کید بر تجارت آزاد و مخالفت با  اتریشی اقتصاد )با تا

مداخله دولت( جای می گرفتند.
در طول جنگ جهانی دوم LSE از لندن موقتًا به شهر 
 LSE کمبریج نقل مکان کرد. از ابتدای قرن بیست و یکم
نفوذ گسترده ای در سیاست، تجارت و مباحث حقوقی 
جامعه انگلیس دارد. این نفوذ از طریق پارلمان، قوه 
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مجریه و بانک مرکزی انگلیس اعمال می شود. برخی 
از اساتید و فارغ التحصیالن LSE پست های نمایندگی 
ی و حضور در هیئت دولــت را در  مجلس، فرماندار
اختیار دارند. ازجمله موارد نفوذ و حضور در مباحث 
کارت اجباری شهروندان  جاری انگلیس، پروژه آی دی 
بود. دانشگاه از طریق پژوهش در رابطه با هزینه های این 
طرح و تالش برای تغییر افکار عمومی به مخالفت با این 

پروژه دولت برخاست.
کتابخانه علوم اجتماعی و  LSE دارای بــزرگ تــریــن 
کتابخانه اصلی آن داری 4  سیاسی در جهان است. 
کتاب چاپی، 60 هزار مجله آنالین و 29  میلیون جلد 
کتابخانه دیجیتالی(  کتاب الکترونیک )جدا از  هزار 
است. هرروز حدود 7 هزار و پانصد دانشجو، محقق 
و استاد دانشگاه به مجموعه دانشگاه رجوع می کنند. 
کاربر خارج از دانشگاه را نیز  مجموعه دانشگاه 12 هزار 
پوشش می دهد. دانشجویان LSE همچنین می توانند 
کالج های دانشگاه فدرال لندن و نیز  کتابخانه های  از 

کنند. کتابخانه مجلس اعیان استفاده 
درآمد این دانشگاه در سال 2014 مبلغی معادل 279 
میلیون پوند و مخارج آن معادل 261 میلیون پوند انگلیس 
بود. منابع اصلی درآمد دانشگاه شامل 153 میلیون پوند 
از شهریه، 24.4 میلیون پوند از کمک های مالی شورای 
سرمایه گذاری، 27 میلیون پوند از کمک هزینه های پژوهشی 

و 5.8 میلیون پوند از طریق اهدا و سرمایه گذاری بود.

2- دپارتمان ها، شعبات و مؤسسات پژوهشی
در حال حاضر 26 دپارتمان آموزشی و موسسه پژوهشی 
در LSE وجود دارد: دپارتمان های حسابداری، رسانه و 
ارتباطات، مردم شناسی، روش شناسی، تاریخ اقتصادی، 
فلسفه و منطق، اقتصاد، روانشناسی و علوم رفتاری، 

مالیه، سیاست گذاری اجتماعی، جغرافیا و محیط زیست، 
یخ  جامعه شناسی، دولت، آمار، توسعه بین الملل، تار
بین الملل، روابط بین الملل، حقوق، مدیریت، ریاضیات 
و مؤسسات اروپا، جنسیت، نابرابری بین المللی، مصالح 
کارآفرینی اجتماعی مارشال  عمومی، بشردوستی و 
به همراه مرکز آموزش زبان این 26 مجموعه را تشکیل 
که رشته  می دهند. LSE تنها دانشگاه انگلیس است 
کرده است. روابط  یخ اقتصادی را دایر  کارشناسی تار
بین الملل نیز در این دانشگاه جدا از دپارتمان دولت 
یس می شود. در حال حاضر 140  و به صورت مجزا تدر
کارشناسی ارشد و 35 رشته-گرایش  رشته-گرایش در 
یس می شود. تا سال  در دوره دکتری در این دانشگاه تدر
2007 مدارک دانشگاهی به طور مشترک از سوی دانشگاه 
فدرال لندن و LSE صادر می شد اما از سال 2008 به بعد 
LSE مستقاًل اقدام به اعطای مدرک دانشگاهی نمود. 
برخالف بسیاری از دانشگاه های انگلیس، LSE نظام 
کرده است. الزم به ذکر است  سه ترمی خود را حفظ 
برخالف بقیه دانشگاه ها، LSE مراسم اعطای ساالنه 
یخ خود تنها 10  ی ندارد و در طول تار دکترای افتخار
ی  ی )مانند اعطای دکــتــرای افتخار دکــتــرای افتخار

کرده است. اقتصاد به نلسون ماندال( اعطا 
 LSE اندیشکده ها و اتاق فکرهای متعددی از سوی
تأسیس شده اســت. ازجمله آن هــا مــی تــوان بــه مرکز 
تجزیه وتحلیل محرومیت اجتماعی، مرکز تغییرات 
اقتصادی و سیاسی، مرکز اقتصاد کالن، گروه بازهای مالی 
)تأسیس شده توسط رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس(، 
گرانتام و  یست  موسسه تغییرات آب و هوایی و محیط ز
کرد. موسسه مصالح  موسسه مصالح بین الملل اشاره 
بین الملل شامل هفت مرکز مطالعات منطقه ای آفریقا، 
کارائیب،  یای  آسیای شرقی، آمریکای التین و حوزه در
خاورمیانه، جنوب آسیا و ایاالت متحده است. در یک 
گرفته از سوی دانشگاه پنسیلوانیا،  نظرسنجی صورت 
LSE دومین دانشگاه برتر در زمینه اتاق فکر شناخته 
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گسترده ای در  از ابتدای قرن بیست و یکم LSE نفوذ 
سیاست، تجارت و مباحث حقوقی جامعه انگلیس 
دارد. این نفوذ از طریق پارلمان، قوه مجریه و بانک 

مرکزی انگلیس اعمال می شود.



شد. مقام نخست به دانشگاه هــاروارد و مرکز بلفر آن 
اختصاص داشت. در سال 2015 نیز مرکز زنان، صلح 
یلیام هیگ راه اندازی  و امنیت توسط آنجلیا جولی و و
یس آنجلیا جولی در این مرکز به عنوان استاد  شد. تدر

مدعو، اعتراض دانشجویان را برانگیخت.
که در آن ها  LSE برنامه سخنرانی های عمومی نیز دارد 
عامه مردم می توانند شرکت کنند. ازجمله سخنرانان این 
گوردون براون،  کوفی عنان، تونی بلر،  برنامه می توان به 
کلینتون، میلتون  کامرون، نوام چامسکی، بیل  دیوید 
فریدمن، معمر قذافی، لی هسین لونگ، آنجلینا جولی، 
کوین  کروگمن، دیمیتری مــدودف، ماریو مونتی،  پل 
گرهارد شرودر، لوئیز ایناسیو لوال دا  کس،  راد، جفری سا
سیلوا، آنگ سان سوچی، آمارتیا سن، جورج سوروس و 
کرد. یلیامز، نلسون ماندال و مارگارت تاچر اشاره  روآن و
کادمی  ازجمله شعبات بین المللی LSE می توان به آ
علم، فناوری و حمل ونقل دریایی عرب در مصر، DEI در 
کستان، روتز کالج اینترنشنال  یونان، کالج آلتا ویستا در پا
کستان، موسسه  کالج الهور در پا کستان، دانشگاه  در پا
کالج استنزفیلد در سنگاپور،  مدیریت در سنگاپور، 
کلمبو در سریالنکا، راسل اسکیوآر  موسسه سلطنتی 
کالج در هند، مدرسه تجارت استنزفیلد  اینترنشنال 
در هند، مدرسه تجارت و مالیه هند در هند، دانشگاه 
بیلگی استانبول در ترکیه، موسسه بین المللی تکنولوژی و 
مدیریت در دبی و دانشگاه اقیانوس آرام در پرو اشاره کرد.

3- نحوه پذیرش دانشجو
ورود به LSE بسیار رقابتی است. در سال 2014 از میان 17 
هزار متقاضی دوره کارشناسی تنها هزار و پانصد متقاضی 
پذیرش شدند. برای دوره کارشناسی ارشد نیز تنها حدود 
5 الی 7 درصد متقاضیان )بسته به رشته موردتقاضا( 
پذیرش می شوند. در سال 2014 تعداد 9 هزار و شش صد 
دانشجوی تمام وقت و حدود 700 دانشجوی پاره وقت در 
LSE مشغول به تحصیل بوده اند. LSE از حدود 155 کشور 

پذیرش داشته است. 30 درصد دانشجویان از انگلیس، 
10 درصد از آمریکای شمالی، 21 درصد از اروپا، 32 درصد 
از آسیا، 2 درصد از آفریقا، 1 درصد از استرالیا و 2 درصد 
از آمریکای جنوبی بودند. هویت 2 درصد از دانشجویان 
بیان نشده است. حدود 60 درصد دانشجویان در دوره 
کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. نسبت 
زنان به مردان نیز در بین دانشجویان 51 درصد مرد و 49 
 LSE درصد زن را نشان می دهد. تعداد کارکنان تمام وقت
کمتر از 2 هزار نفر و تعداد کارکنان پاره وقت آن  یک هزار و 
کارکنان LSE از سایر  چهارصد نفر است. 44 درصد از 

کشورها جذب شده اند.
کنون نیز 160 هزار نفر )بیش از 190 ملیت متفاوت(  تا
از LSE در جهان فارغ التحصیل شده اند. این تعداد 
37 تن از رهبران حال حاضر و سابق جهان، 31 عضو 
مجلس عوام انگلیس و 42 نفر از اعضای مجلس اعیان 

انگلیس را هم شامل می شود.
برخی از اساتید LSE دغدغه عدالت داشته اند، از جمله 
یش فون هایک، جیمز ادوارد  این اساتید می توان فردر

مید، برایان بری و آمارتیا سن را نام برد.

4- در باب عدالت
کالس های متعددی در باب عدالت  در این دانشگاه 
برگزار می شود. از جمله این کالس ها می توان به کالس های 
»اختالفات معاصر درباره عدالت«، »عدالت جهانی« و 
کمیت، حقوق و عدالت: مسائلی در نظریه سیاسی  »حا
کالس ها نیز مرتبط با  کرد. برخی از  بین الملل« اشاره 
موضوع عدالت هستند؛ مانند کالس های »سیاست های 
یع مجدد«، »معضالت برابری«، »نابرابری  نابرابری و توز
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ورود به LSE بسیار رقابتی است. در سال 2014 از 
کارشناسی تنها هزار و  میان 17 هزار متقاضی دوره 
کارشناسی  پانصد متقاضی پذیرش شدند. برای دوره 
ارشد نیز تنها حدود 5 الی 7 درصد متقاضیان )بسته 

به رشته موردتقاضا( پذیرش می شوند.



شهری«، »شهرها، مردم و فقر در جنوب«، »فقر، محرومیت 
اجتماعی و تغییرات اجتماعی«، »فقر«، »فقر جهانی و 
حقوق بشر«، »قساوت و عدالت«، »جامعه شناسی نژاد 
و قومیت«، »جنسیت و جامعه« و »جنسیت، سیاست 
کرد. در سال 2016 این دانشگاه  و جامعه مدنی« اشاره 
سه مدرسه تابستانی نیز به نام های »عدالت و شفافیت 
در آفریقا«، »فقر و توسعه« و »سرمایه داری، دموکراسی و 
برابری: اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته« برگزار نمود 

که مرتبط با موضوع عدالت بود.
رساله های دکتری متعددی نیز در طی سال های اخیر 
 LSE با موضوع عدالت یا مرتبط با آن در دانشگاه 
گر با نگاه سخت گیرانه به مدخل  دفاع شده اند. حتی ا
رساله های دکتری بنگریم بــاز با تعداد قابل توجهی 
رساله دکتری در موضوع عدالت روبــرو خواهیم بود. 
کودکان و  از جمله این رساله ها می توان به »عدالت، 
خانواده«، »انسجام و توجیه پذیری قانون مردمان رالز«، 
گرایی بخت و منتقدان آن«،  »آرمان برابری: مساوات 
»میان دادوستد و استحقاق: به چه سبب نابرابری باید 
مدخل باشد؟«، »پویایی اقتصادی برابری و طبقات«، 
»مدل های تصمیم گیری اقتصادی خانواده، با استفاده 
یعی بین المللی:  از عدالت بین نسلی«، »عدالت توز
دفــاع از جهان وطنی«، »نقش استحقاق در عدالت 
توزیعی«، »التیام یا ضرر؟: یک پژوهش چند روشی به مثابه 

پاسخی قربانی محور به بی عدالتی سازمانی«، »آزادی 
کانت«، »آیا  ذیل قانون: حق و انقالب در نظریه عدالت 
زکات موجب عدالت و رفاه می شود؟ سیاست رفاه 
کستان، 1980-1994«، »عدالت اجتماعی  اسالمی در پا
تی درباره شهرهای آفریقای  فضاهای جغرافیایی: تأمال
جنوبی«، »کشف عدالت فرهنگی: تفاوت، دموکراسی و 
پا و پرسش  دولت حداقلی منطقی«، »قانون اتحادیه ارو
از عدالت« و »صلح بسنده، ثبات و عدالت: نظریه 

کرد. کاربردی بین المللی جان رالز« اشاره 

5- پژوهش های عمومی
کشورها  LSE در ارتباط با مسائل روز انگلیس و سایر 
پژوهش های متعددی را انجام داده و منتشر نموده 
است. این دانشگاه سعی دارد از طریق انتشار چنین 
پژوهش هایی بر روند سیاست گذاری ها اثرگذار باشد. 
در ذیل تعدادی از پژوهش های مرتبط با مسئله عدالت 

به طور خالصه آورده می شوند:

5-1. طرح ریزی حداقل حقوق برای 
کاهش فقر و نابرابری دستمزد

این پژوهش اقتصادی طرح نظام دستمزد ملی بریتانیایی 
را پایه ریزی می نمود که بدون کاستن از ارزش شغل ها، فقر 
و نابرابری حقوقی را کاهش دهد. سرپرستی این پژوهش با 
پروفسور آلن مانینگ بوده و به مرحله اجرا نیز رسیده است.

5-2. اطمینان از سیاست های انسانی و 
منصفانه پناهندگی در اتحادیه اروپا

ایــن پژوهش LSE سیاست های تقسیم به مساوات 
مسئولیت پذیرش جمعیت پناه جویان در حال گسترش 
در داخل اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرارداد. توضیح آنکه 
در سال 2013 نزدیک به پانصد هزار نفر پناهنده وارد 
پا شدند اما میزان مسئولیت ها و تعهدات  اتحادیه ارو
کشورهای عضو در قبال این پناه جویان متفاوت بود 
یع عادالنه تر  کشورهای اعضا خواستار توز و برخی از 
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کشورهای عضو شدند. دکتر ایکو  پناهندگان در میان 
ثیلمن سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشت.

5-3. ارتقای عدالت و امنیت در آفریقای مرکزی
این پژوهش LSE در باب تجربیات مردم محلی آفریقای 
مرکزی، تالش های ملی و بین المللی برای بازگرداندن 
صلح و امنیت در آفریقای مرکزی را تحت تأثیر قرار داد. 
سرپرستی این پروژه بر عهده آقایان تیم آلن، الکس ِد 

یک اسکومروس بود. وال و خانم مار

5-4. کمک به خانواده های فقیر برای 
رهایی از چاله فقر سوخت

این پژوهش دولت انگلیس را متقاعد کرد نحوه سنجش 
ی مسئله اصلی تغییر  فقر سوخت را به تمرکز بهتر بر رو
دهد. مسئولیت پژوهش با پروفسور جان هیلز استاد 
که از سال 2000  رشته سیاست گذاری اجتماعی است 
شروع شده. هیلز در سال 2012 شاخص فقر سوخت را 
کرد: درآمد اندک با هزینه های باال،  بر دو مفهوم استوار 
شکاف فقر سوخت. هدف این پژوهش افزایش کیفیت 

زندگی اقشار آسیب پذیر در جامعه است.

6- مراکز پژوهشی
دو مرکز پژوهشی ذیل دانشگاه LSE به پژوهش و آموزش 
پیرامون مفاهیم مرتبط با عدالت مــی پــردازنــد. مرکز 
تجزیه وتحلیل محرومیت اجتماعی )CASE( یکی از این 
که ابعاد مختلف نقاط ضعف اجتماعی  دو مرکز است 
را به همراه تأثیرات خط مشی گذاری اجتماعی بررسی 
می کند. این بررسی ذیل محورهای »فقر، محرومیت و 
برابری«، »کودکان، خانواده و آموزش وپرورش«، »سالمتی 
و بهداشت اجتماعی«، »مسکن، محالت مسکونی و 
یست«، »ثروت و تحرک اجتماعی«، »اشتغال و  محیط ز
درآمد«، »مالیات، مزایا و حقوق بازنشستگی«، »نابرابری 
مناطق«. مرکز پژوهشی دیگر موسسه نابرابری های 
 LSE که در ســال 2015 از ســوی بین المللی نــام دارد 
تأسیس شــده اســت. ایــن موسسه وظیفه هماهنگی 

و مدیریت تجزیه وتحلیل نابرابری را در LSE بر عهده 
کارگاه های  ی سمینارها و  دارد. ایــن موسسه بــرگــزار
منظم، توسعه وب سایت به عنوان یک پرتال مرتبط 
 ،LSE کننده تحقیقات نابرابری در جای های مختلف
حمایت از مشارکت های عمومی، سخنرانی های ساالنه 
کارشناسی  گزارش پژوهش ها، طراحی یک دوره  و ارائه 
ارشد با محتوای نابرابری، حمایت از دانشجویان دوره 
دکتری که بر روی مفهوم نابرابری در حال پژوهش هستند 
و درنهایت افزودن بر حضور LSE در حوزه دانشگاهی 
مباحث نابرابری هم در سطح ملی و هم بین المللی را 
کرده است. موسسه از  سرفصل اقدامات خود معرفی 
همکاری نهادهای غیردولتی و بین المللی مانند یونسکو 

و بانک جهانی بهره مند است.
در میان برنامه های پژوهشی نیز می توان از برنامه پژوهشی 
نابرابری و فقر نام برد. این برنامه پژوهشی ازجمله کارهای 
یت این برنامه  دپارتمان مردم شناسی LSE است. محور
انجام پژوهش های میدانی قوم نگارانه دربــاره مسائل 
کار،  کار،  ی  مهم زندگی مانند معیشت، مالکیت، نیرو
تعامل، وابستگی، توسعه، حقوق، آئین مذهبی، دولت 

یچه نابرابری و فقر است. و غیر دولت از در

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق

120

عدالت پژوهی

کالس های درسی و نیز آنچه به عنوان  در محتوای 
ثمره مراکز پژوهشی LSE به جامعه علمی عرضه 
می شود، جایگزینی نابرابری به جای مفهوم عدالت 
 LSE است. نابرابری و عدالت توزیعی به قدری در
که می توان گفت این دانشگاه عدالت  پررنگ است 

را به مثابه مسئله برابری و نابرابری می شناسد.



7- بررسی کلی دانشگاه
میزان توجه به مفهوم عدالت در LSE بیش از هر چیز 
در رساله های دکتری آن رخ می نماید. همگام با جهان 
لیبرال، لبه پژوهش های دانشگاهی LSE متوجه نظریه 
عدالت رالــز، لیبرالیسم وظیفه گرا و عدالت از دید 
کالس های  جماعت گرایان اســت؛ امــا در محتوای 
 LSE کز پژوهشی  درسی و نیز آنچه به عنوان ثمره مرا
به جامعه علمی عرضه می شود، جایگزینی نابرابری 
یعی  به جای مفهوم عدالت است. نابرابری و عدالت توز
گفت این  که می توان  LSE پررنگ است  ی در  به قدر
دانشگاه عدالت را به مثابه مسئله برابری و نابرابری 
می شناسد. در ره گیری دالیل چنین شناختی باید 
 LSE .کرد به پیشینه اجتماعی-سیاسی LSE اشاره 
که توسط سوسیال دموکرات ها پایه گذاری  دانشگاهی بود 
کارگر  شد و در حال حاضر تأمین کننده بدنه نخبه حزب 
LSE نه تنها این پیشینه را  انگلیس به شمار می رود. 
نفی نکرده بلکه سعی نموده نقش فعالی در هدایت 
آن داشته باشد. به نحوی که خود را در حصار جهان 
دانشگاهی خالصه نکرده و سعی دارد در متن زندگی 
انگلیسی حضورداشته باشد. این حضور هم در شکل 
ی، مانند تعیین مکان اصلی دانشگاه در  سخت افزار
مرکز لندن و به شکل مرتبط با شهر، و هم در شکل 
ی جلسات سخنرانی عمومی،  ی، مانند برگزار نرم افزار
انتشار رایگان یافته های علمی و رساله ها، اظهارنظر 
در مورد مسائل روز انگلیس و...، خود را می نمایاند. 
عدالت به مثابه مسئله برابری و نابرابری موجب شده 
ی در این حوزه داشته  ی بسیار این دانشگاه اثرگذار
باشد و توان هدایت دیدگاه های جهان دانشگاهی 

در باب برابری و نابرابری را به خود اختصاص دهد. 
کلی آنچه را نگارنده عالقه مند است به عنوان  در نگاه 
سرخط آموخته ها از LSE به مخاطبین این متن ارائه 

نماید می توان در محورهای ذیل خالصه نمود:
مرکز دانشگاه بر علوم اجتماعی و پرهیز از ورود به   ▪  

حوزه های فنی و پزشکی
یکرد میان رشته ای به مباحث و استفاده از توان  رو  ▪  

حوزه وسیعی از علوم اجتماعی
تعیین یک تعریف کلی از عدالت )برابری و نابرابری(   ▪  

و حضور اثرگذار در این تعریف
اجـــازه دادن بــه پژوهشگران جهت بــررســی دیگر   ▪  
یف عدالت بدون صرف هزینه های پژوهشی  تعار

در آن )مدیریت هزینه(
متمرکز نمودن برنامه های پژوهشی نابرابری در چند   ▪  

مرکز پژوهشی مشخص
سعی در اثرگذاری بر فضای جامعه انگلیس  ▪  

اهمیت داشتن نابرابری در مباحث جنسیت،   ▪  
کنار اولویت  مهاجرت، ساخت شهری و اقتصاد )در 

فرعی بودن حوزه های سیاست و نژاد(
پا و  ی سه منطقه انگلیس، اتحادیه ارو تمرکز بر رو  ▪  
کشور آفریقای جنوبی( به عنوان  یت  افریقا )با محور

حوزه جغرافیایی نفوذ
کسب  LSE در  درنهایت مــی تــوان از علل موفقیت 
جایگاهی معتبر در مباحث نابرابری مدیریت هزینه 
کاربردی  با تمرکز در حوزه های مشخص و تالش برای 
ــت و  ی دول ی بــر رو ــرگــذار ــردن پــژوهــش هــا جهت اث ک
جامعه دانست. بااین حال پژوهش حول خود مفهوم 
که موجب  کم رنگ است. مسئله ای   LSE عدالت در
ضربه خـــوردن جایگاه ایــن دانشگاه در لبه علمی 
عدالت پژوهی می شود. به نظر نگارنده به عکس حوزه 
گشودن مسیرهای  نابرابری، LSE در عدالت پژوهی و 
گفتن نخواهد داشت و بیشتر پیرو  جدید حرفی برای 
کز علمی جهان به خصوص دانشگاه های  سایر مرا

آمریکایی خواهد بود.
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 LSE بااین حال پژوهش حول خود مفهوم عدالت در
که موجب ضربه خوردن  کم رنگ است. مسئله ای 
جایگاه این دانشگاه در لبه علمی عدالت پژوهی 
می شود. به نظر نگارنده به عکس حوزه نابرابری، 
گشودن مسیرهای جدید  LSE در عدالت پژوهی و 

گفتن نخواهد داشت حرفی برای 


