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مساواتخواهی
egalitarianism  { noun }

trend of thought that favors equality for all people

Automatic translation:
Equality

Example sentences with "مساواتخواهی", translation memory

No translation memories found.
Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase "مساواتخواهی".Found in 0 ms. Translation memories are created by
human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be
warned.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Got it

Dictionary / Dictionary Persian / Persian-English Dictionary

Persian -  English

sian - English Dictionary >>     

++   add translation    add translation  



Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://glosbe.com/
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87%20(%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA)
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%5Bparipinnate%5D
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%200
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%209
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%AE%DA%AF%D8%AE%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%87%D8%B3%D9%81
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
https://glosbe.com/ajax/addExample?from=fa&dest=en#tm-table-container
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C?tmmode=MUST&stem=false#translationExamples
https://glosbe.com/settings/accept-cookie?source=%2ffa%2fen%2f%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%3f
https://glosbe.com/
https://glosbe.com/fa
https://glosbe.com/fa/en
https://glosbe.com/en/fa
javascript:;
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


مساوی بودن بامساوی بودن با
مساوی پنداشتنمساوی پنداشتن
مساوی سازیمساوی سازی

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
https://glosbe.com/fa/en/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Links
Home 

All dictionaries: 
All languages 
Transliteration 

Interface language

Advanced
Recent changes 
Upload dictionary 

Glosbe API 
Reader FAQ 
Editor FAQ 

About
About us 
Partners 

Blog 
Cookies 

Privacy policy 
Contact 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://glosbe.com/
https://glosbe.com/all-dictionaries
https://glosbe.com/all-languages
https://glosbe.com/transliteration
https://glosbe.com/locale
https://glosbe.com/recent
https://glosbe.com/upload
https://glosbe.com/a-api
https://glosbe.com/reader-faq
https://glosbe.com/editor-faq
https://glosbe.com/about
https://glosbe.com/partners
http://blog.glosbe.com/
https://glosbe.com/cookies
https://glosbe.com/a-privacy-policy
https://glosbe.com/contact
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary
https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


مساوات خواهی
از ویکی پدیا، دانشنامٔه آزاد

مساوات خواهی (به فرانسوی: egalitarianism)(به انگلیسی: equalitarianism) اصلی ست که صرفًا می گوید: «سود و زیان را به طور مساوی تقسیم کن و به هر کسی به یک اندازه

بده.» اصل مساوات خواهی را زمانی می توان انجام داد که بدانید چه مقدار را باید تقسیم کنید (با فرض این که بشود آن را به صورت عدد و رقم درآورد) و در میان چه کسانی باید

تقسیم نمود. تنها کاری که باید انجام دا این است که آن مقدار را بر شمار افرادی که از آن سهم می برند بخش کرد. نیازی نیست چیزی دربارٔه افراد، شخصیت آنها، نیازهایشان و

خواسته های آن ها دانست. تنها کاری که باید انجام شود این است که با همه به یکسان رفتار شود. در این دیدگاه، تقسیم سود و زیان به شکلی یکسان گویای آن است که رفتار شما
با مردم یکسان است.[١]

مساوات خواهی با برابرخواهی تفاوت دارد.[٢] وقتی مردم از مساوات خواهی سخن می گویند غالباً اصلی دیگر، یعنی برابرخواهی، را در نظر دارند.[١]

برای را  از نابرابری، می تواند زمینه  و تولید مطرح شده است. آنچنانکه تجربه تاریخی نشان داده است، محو نوعی  در توزیع ثروت  از رعایت مساوات  تازه ای  بیستم، بعد  قرن  در 

نابرابریهایی دیگر فراهم کند. زیرا که ناهمسانی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همراه هم و در یک مسیر افزایش و کاهش ندارند، بلکه در نظام های بسیاری، به اسم برابری

اقتصادی، تمامی حقوق سیاسی فرد و حق مشارکت وی در تصمیمات سلب می گردد.

برابرخواهی (به فرانسوی: equalitarianism) مفهومی نزدیک به مساوات خواهی است، اما با آن تفاوت دارد. برابرخواهی همانند اصل مساوات خواهی، به ما می گوید که با همگان به

شکلی برابر رفتار کنیم؛ ولی در حالی که مظور مساوات خواهی از این قاعده آن است که باید بدون در نظر گرفتن نیازها، خواسته ها، استحقاق، قابلیت، ارزش یا هر چیز دیگر منافع و
مضار را برای همگان توزیع کنیم، برابرخواهی مستلزم آن است که آثار توزیع (منافع و مضار) را بر روی مردم بسنجیم تا اطمینان حاصل کنیم که این توزیع رفتاری است برابرانه.[٣]

به عنوان مثال:

اگر بعضی ها بیش از آنچه می توانند بخورند داشته باشند و دیگران گرسنگی بکشند، دادن یک قرص نان به هر کدام از آن ها مقتضیات اصل مساوات خواهی را برآورده می سازد ولی

مقتضیات اصل برابرخواهی را تأمین نمی کند. این کار به عده ای بسیار زیاد می دهد و به عده ای بسیار کم. درست همان طور که اگر عده ای تندرست باشند و عده ای دیگر علیل و

ناتوان، مطالبه کار سخت از هر کدام آن ها منطقا منجر به آن می شود که عده ای نیروی بسیار زیادی صرف کنند و عده ای دیگر نیرویی اندک. رفتار یکسانی که مساوات خواهی اقتضا
دارد، لزوماً رفتار برابرانه ای نیست که از برابرخواهی الزم می آید.[٤]

برابرخواهی
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