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 ایران حقوق در آن جایگاه و پیشرفت ریسک مطالعه بررسی 
 

 عمله موسوی فاطمه سیده

 ، وبسرٍى، ایزاىوبسرٍى ٍاحد آساد داًطگبُ خصَصی، حمَق ارضد وبرضٌبس

 

 چکیده

 هطبلعِ ریسه پیطزفت ٍ جبیگبُ آى در حمَق ایزاى بپزداسد. لَاًیي هَضَعِ ایزاى پژٍّص حبضز درصدد است وِ بِ بزرسی

-ّب هیآهیشد بز سزدرگویهی آًگبُ وِ بب سىَت فمْب ٍیژُ بِای بِ ریسه پیطزفت ٍ هسئَلیت ًبضی اس آى ًدارد. ایي اهز اضبرُ

آیب سبسًدُ در بزابز ریسه پیطزفت فزآٍردُ هسئَل است؟ پبسخ لطعی بِ  وِ دارد هیٍ اایزاًی را بِ اًدیطِ  داًبى حمَقافشاید ٍ 

اصلی در پزتَ سىَت هٌببع حمَلی، فمْی ٍ رٍیِ لضبیی است. بب ایي ٍجَد،  سیستأسیزا ؛ دضَار است ایایي پزسص تب اًداسُ

رٍد وِ تبوٌَى بِ ضوبر هی« هسئَلیت هدًی ًبضی اس تَلید»ّبی تزیي بحثاست اس هْن گزیشًبپذیزپبسخ بِ ایي پزسص هْن، 

در بزابز ریسه  تَلیدوٌٌدٍُ هٌببع فمْی، هسئَلیت  گذار لبًَىسىَت  رغن بِدر آثبر فمْی ٍ حمَلی هغفَل هبًدُ است. 

بی دارای خطزّبی ًبضٌبختِ، ٍجَد استٌبد عزفی ّ پیطزفت، بز پبیِ بزخی دالیل لببل تَجیِ است. هعیب بِ ضوبر آهدى فزاٍردُ

غٌن ٍ الضزر هْوتزیي ایي پذیزی در هسئَلیت هدًی، اصبلِ السالهِ، لبعدُ بیٌی عٌصز پیص تأثیزی بیهیبى عیب ٍ سیبى ٍاردُ، 

تَاى ضوبى رًٍد. ایي دالیل تب حدی ًیش لببل هٌبلطِ است ٍ تٌْب بب پذیزش تفسیزی خبظ اس آًْب، هیدالیل بِ ضوبر هی

ًفی ضزر غیز »را پذیزفت، بزای ًوًَِ استٌبد بِ لبعدُ الضزر سهبًی هوىي است وِ هفبد ایي لبعدُ را ًبظز بِ  تَلیدوٌٌدُ

حمَلی –اًین. پزداختي بِ ایي هببًی، تالضی بزای پیًَد سدى داهٌِ حوبیت اس هصزف وٌٌدُ بب سبسٍوبرّبی فمْیبد «هتدارن

ای سبسگبر هَجَد است، وِ در ایي پژٍّص درحد تَاى سعی در بزرسی ایي هببًی در حمَق دیگز وطَرّب بزای رسیدى بِ رٍیِ

 تحلیلی هی ببضد. –صَرت تَصیفی رٍش تحمیك در ایي همبلِ ب بب هٌطك حمَلی ضدُ است.
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