
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقِ ٍ حقَق سیبسی، علَم هطبلعبت  

1931 بْبر، 1، ضوبرُ 4دٍرُ   

171 -139صفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 سببیت رابطه گرفته وظر در بدون مدوی مسئولیت بررسی و مطبلعه
 

 کبظمی کبسبن سیده

 خصَصی حقَق رضتِ در آساد پژٍّطگز

 

 چکیده

هسئَلیت هذًی یعٌی ٍظیفِ ای کِ بز عْذُ ی هسئَل ًْبدُ ضذُ است تب سیبى ٍارد آهذُ بِ دیگزی را جبزاى کٌذ ٍ در ٍاقع 

کِ در یک قزى اخیز اّویت فَق العبدُ ای پیذا کزدُ ٍ بخص هْوی اس ادبیبت حقَقی عصز یکی اس هببحث حقَق هذًی است 

جذیذ را بِ خَد اختصبظ دادُ است. هسئَلیت هذًی در حبلی کِ در گذضتِ یکی اس هَضَعبت فزعی حقَق هذًی بِ ضوبر هی 

ٍقتى ٍارد سًذگى اجتوبعى هى ضَین بِ  آهذ، اهزٍسُ اس لحبظ عولی ٍ ًظزی هْن تزیي بخص حقَق هذًی را تطکیل هی دّذ.

خَبى در هى یببین کِ افعبل افزاد بِ لحبظ اقتصبدى بز دیگزاى تأثیز دارد ٍ آًبى را گبُ هستقین ٍ گبُ غیز هستقین دچبر سَد ٍ 

بِ  سیبى هى کٌذ. ّن چٌیي بب تَسعِ صٌعت ٍ هبضیي، تٌبسب هیبى فعل اًجبم ضذُ ٍ سیبى ٍاردُ بِ ضذت هخذٍش ضذُ است

 گبُ ٍ است عوَهی ًظن دیذگبّی چٌیي ی فلسفِ گًَِ اى کِ یک فعل بِ ظبّز ًبچیش، ضزرّبى بسیبر بشرگى ایجبد هى کٌذ.

 ایزاد در آًْب سببیت کِ کسبًی کِ کٌذ هی اقتضب عوَهی ًظن ٍ اًصبف اهزٍس دًیبی در. است تفکزی چٌیي اصلی هبٌبی اًصبف

 کبرفزهب هسئَلیت بِ تَاى هی هثبل عٌَاى بِ. کٌٌذ خسبرت جبزاى بزًذ، هی ًفع طزسبسخ هحیط اس تٌْب ٍ است ًطذُ ثببت ضزر

 هی کبرفزهب را کبر اس حبصلِ هٌفعت چَى. کزد اضبرُ ضَد هی سیبى ٍرٍد هَجب ،خطزًبک هحیط در کِ کبرگزی اعوبل قببل در

 ایي بٌببز. کبرفزهب ًِ است کبرگز سیبى ٍرٍد عبهل کِ چٌذ ّز دارد، عْذُ بز را ضذُ یبد هحیط اس ًبضی ضزرّبی هسئَلیت بزد،

 .کٌذ جبزاى را ٍاردُ خسبرت بزد هی هٌفعت کِ کسی ّز(( الغزم فعلیِ الغٌن لِ هي)) کِ کٌذ هی اقتضب اًصبف

 

 .تضویي ًظزیِ هذًی، هسئَلیت سببیت،هبي کلیدي:  واژه
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