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   3، صَشا سُشابي سواوي2، مشیم سُشابي سواوي1آرس قلي صادٌ

 

 : چكیده

با تًجٍ بٍ  بتًاوذ تا است ویاصمىذ َای صمیىٍفشَىگي بٍ یک مذیشیت کاسآمذ دس َمٍ ي قًمي اختالط دلیل بٍ ایشان جامعٍ

 ي مرذاسا  عرذ   .آيسد فرشاَم  سا اجتماعي آسایص ي آسامص با َمشاٌاجتماعي  تعامل مضایای تىًع قًمي ي فشَىگي وًعي

 دس آيسد کٍ فشاَم سا تبعیض ي تفشقٍ تضاد، گیشیضکل َایصمیىٍ تًاوذمي مختلف َایبٍ قًمیت وسبت فشَىگي تحمل

 ساسرتا  ایره  دس .مري گیشورذ   قرشاس  مىفري آن  آثاس تحت تأثیش دیىي ي قًمي َایاقلیت َم ي اکثشیت جامعٍ َم ایىصًست

ٍ ضکل ديسٌ کٍ حساس کىًوي ديسٌ دس خصًصاً مذیشیت تىًع فشَىگي، ٍ گیشی جىگ وش  دس َمر َرا دس جُرت   ی صمیىر

-مري   وًع مرذیشیت  ایه . داسد صیادی بسیاس اَمیت است، َای فشَىگي اقًا  ي مزاَبمطخصٍ تفشقٍ افکىي ي تمسخش

 دسيوري  آوُا بشای سا مسامحٍ ي مذاسا فشَىگ ي آگاٌ ساصد ي ًَضیاس فشَىگي َایتفايت بٍ وسبت سا جامعٍ افشاد تًاوذ

ضذ ي  خًاَذ سبب ویض سا فشَىگي اوعطاف ي پًیایي باضذ، گشفتٍ ضکل متقابل ياحتشا  عذالت بشاساس مذیشیتي کٍ. کىذ

 تالش مقالٍ ایه دس . َیچ وًع مقابلٍ چٍ اص وًع سخت ي چٍ اص وًع وش ، تًان اص بیه بشدن اوسجا  ملي سا وخًاَذ داضت

َمچىیه مرذیشیت   ضًد، بٍ وقص تفشقٍ بٍ عىًان یکي اص ابضاسَای جىگ وش  دس میان تىًع قًمي کطًس تًجٍ ضذ خًاَذ

 .گیشدقشاس بشسسي تحلیل ي مًسد ي وقص آن دس مقابلٍ با جىگ وش  تىًع فشَىگي

 

 َاجىگ وش ، تىًع فشَىگي، مذیشیت تىًع فشَىگي، اقلیت: واژگان کلیدی

 

                                                 
1
 دکتشی جامعٍ ضىاسي، عضً َیأت علمي داوطگاٌ آصاد اسالمي خًساسگان  - 

2
 خًساسگان داوطجًی کاسضىاسي اسضذ مذیشیت امًس فشَىگي داوطگاٌ  -  

3
 فًق لیساوس بشوامٍ سیضی آمًصضي آمًصش ي پشيسش -  


