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اسمی  رتبه ای

اجتماعیطبیعی
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 دی کرد افراد را بر اساس ان رتبه بننمی توان برخی تفاوت ها اسمی نامیده می شوند و  .

 مثال برخی افراد سفید پوست و برخی رنگین پوست هستند.

ندارد این دو گروه از نظر رنگ پوست متفاوت هستند ، اما هیچ کدام بر دیگری برتری  .
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اوت برخی تفاوت ها مانند قد ، هوش ، ثروت و تحصیالت ، تف

ها ، افراد را بر اساس این تفاوتمی توان رتبه ای هستند و 

.  رتبه بندی کرد 
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د و ضریب برخی نابرابری ها طبیعی هستند مانند نابرابری افراد در ق

روت ، هوشی ، اما برخی نابرابری ها مانند نابرابری در تحصیالت و ث

.  اجتماعی هستند ؛ یعنی در جامعه ایجاد می شوند 

وند برای مثال میزان تالش افراد یا خانواده ای که در آن متولد می ش

.  ، آن ها را از نظر رتبه نابرابر می سازد 
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ایناجتماعیهاینابرابریعلتشناسانجامعهعقیدهبه
،دانشو،قدرت،ثروتیعنیاجتماعیمزایایکهاست

رواینازاندشدهتوزیعافرادمیاننابرابرصورتبه
ورندگیمیقراراجتماعیمراتبسلسلهباالیدربرخی
.آنپاییندربرخی
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«حوزه برابری » مدل کمونیستیمدل لیبرالی
مدل عدالت اجتماعی 

حوزه رقابت

اعی تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی در صورتی که به نابرابری های اجتم
.  منجر شوند مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند 
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طرفداران قشر بندی اجتماعی 

. دارد بقای جامعه ضرورت این جامعه شناسان معتقدند که نابرابری اجتماعی برای -1

.  استعادالنهبر می خیزد ، بنابراین طبیعیاز نظر آنان نابرابری های اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابری های -2

.این جامعه شناسان معتقدند که از گذشته تا کنون ، هیچ جامعه ای بدون قشر بندی اجتماعی نبوده است -3

.  قشر بندی پدیده ای است که در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته است -4

نظام برده داری = شدید ترین شکل قشر بندی اجتماعی 
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ن و تدام آن ، نقش انسان ها در پدید آمدطبیعی دانستن قشربندی اجتماعی طرفداران قشر بندی با –1
.امکان پذیر نمی دانند در آن را چندان تغییررا نادیده می گیرند و 

.  می کنند تایید و تثبیت با تاکید بر کارکرد های قشر بندی آن را –2

این با این که طرفداران قشربندی اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی ، ضروری می دانند اما از–3
.  باشد یکسانرقابت عادالنه نقطه شروع رقابت باید نکته مهم غفلت می کنند که در 
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مخالفان  قشر بندی اجتماعی 

این جامعه شناسان معتقدند که نابرابری های اجتماعی از تفاوت های طبیعی ناشی نمی شود ،                                           –1
. کرد مبارزه بر می خیزد که باید با آن روابط سلطه جویانه میان انسان ها بلکه از 

. را مهم می دانند و معتقدند با توزیع برابر ثروت ، عدالت برقرار می شود عدالت اقتصادی –2

.و در نتیجه نابرابری می شود روابط ظالمانه میان افراد موجب برقراری مالکیت خصوصی از نظر آن ها –3

. برای ایجاد برابری باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت –4

افراد توزیع شود ، یعنی همه ی اعضای جامعه به اندازه توانشان کار کنند و                                                   نیازثروت باید بر حسب –5
.    به اندازه نیازشان از مزایا بهره مند شوند 

.  چون قشر بندی توسط انسان ها پدید آمده ، تداوم و تغییر آن نیز به دست انسان ها است –6

.هستند خواهان از میان برداشتن قشربندی اجتماعی –7
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کوشا و از بین می رود ، زیرا سبب می شود تالش افرادانگیزه رقابت ، با لغو مالکیت خصوصی –1
.  توانمند نادیده گرفته شود 

ن انگیزه رقابت ، اما به دلیل از بین رفتیکسان می شود رقابت ها نقطه شروع با این که در این رویکرد –2
. ، راه پیشرفت مادی مسدود می گردد 

ن این نشانه طبقه کارگران صنعتی است و کنار هم نهادچکشنشانه کشاورزان و داس
.دو ابزار نشانه ای از یکپارچگی کارگران صنایع و کشاورزان است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B4
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. ت رقابت ناعادالنه اسآغاز، نقطه لیبرالیدر رویکرد 

. نه است رقابت ناعادالپایان، نقطه کمونیستیدر رویکرد 

رقابت ، حوزه برابریحوزه 
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ان رقابت اما جامعه ، وظیفه دارد که امکمالکیت خصوصی لغو نمی شود در رویکرد عادالنه ، –1
.  را برای همگان فراهم سازد و نقطه شروع رقابت را یکسان نماید 

به نمایندگی از جامعه موظف است ، نیاز های ضروری همه افراد                                دولتبدین منظور –2
.  را تامین نماید ( مسکن –پوشاک –خوراک ) 

بر اساس با این اقدامات همه ی کودکان از امکانات اولیه برای پیشرفت برخوردار شده و می توانند–3
. بپردازند توانمندی های خود به رقابت 

رابری را در دولت تالش میکند با گرفتن مالیت از ثروتمندان و استفاده از آن برای رفع فقر ، ناب–4
.جامعه کاهش دهد 

رقابت ، حوزه برابریحوزه 
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( یستیمدل کمون) موافق است نه با کنترل مطلق( مدل لیبرالی ) این رویکرد نه با رهاسازی مطلق 

.رد نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می سپارد و نه دخالت همه جانبه دولت را می پذی

.مدل عدالت اجتماعی به بهانه اجرای عدالت آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برد 

رقابت ، حوزه برابریحوزه 
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جتماعی وجود ظرفیت هایی برای انتقاد از قشر بندی ا( مدل کمونیستی ) در رویکرد مخالفان قشر بندی –1
امکان ( جتماعی یکسان انگاری علوم طبیعی و علوم ا) داشت ولی به دلیل غلبه تصور پوزیتیویستی از علم 

.  استفاده نداشت 

توجه قرار گرفت و ، این ظرفیت انتقادی مورددر نیمه دوم قرن بیستم با افول تصور پوزیتیویستی از علم ، –2
.  به شکل گیری جامعه شناسی انتقادی انجامید 

نگ تر شدن این جامعه شناسان بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر ، تاکید می کنند تا از ت–3
. تر فراهم آید عرصه بر انسان ها پیشگیری شود و زمینه شکلگیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر و اخالقی


