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   ایران حقوقی نظام در اخالقی مشروعیت
 

  کریمی فریبا
 ضٌاسی جزم ٍ جشا حمَق ارضد کارضٌاسی 

 

 چکیده

 آى بَیژُ است ضزٍریات اس علن دٍ ایي رابطِ هَرد در بحث ٍ ّستٌد اًساًی هْن بسیار علَم اس حمَق ٍ اخالق علَم تزدید بی

 تضویي ابشار هطلما کیفزي حمَق آیا کِ است ایي هسألِ بارتیع بِ. ضَد هی خاظ هطزح بطَر کیفزي حمَق بحث کِ گاُ

 حمَق اساسا کِ ایي یا ٍ؟ است جاهعِ در اخاللیات اجزاي حسي تضویي ابشار یا؟ است جاهعِ در اخاللیات اجزاي حسي

 السم هذکَر االتسَ یافتي پاسخ بزاي ضَد؟ هی ٍضع اخاللی هالحظات اس فارغ آى لَاعد ٍ ًکزدُ ٍرٍرد اخالق حَسُ در کیفزي

 تطزیح ّزیک اجزاي ٍ ضواًت ّدف هٌطأ، للوزٍ، سپس ضًَد تبییي اخالق ٍ کیفزي حمَق حمَق، هفاّین ابتدا در است

 کِ کیفزي لَاًیي اس بسیاري ٍ تدٍیي ٍضع تَجیِ در ارتباط، ایي بزد. کطف پی علوی ضاخِ دٍ ایي بیي رابطِ بِ بتَاى تا گزدد

 کجزٍي، ٍ کجی با همابلِ راُ ٍ بٌابزایي، تٌْا اًد کزدُ ٍرٍد افزاد خصَصی سًدگی حَسُ در کیفزي، لَاعد اصلی هاّیت علیزغن

 ًیش غیزکیفزي الجزم ضواًت اجزاّاي ٍ ًبَدُ اخالق اس حوایت بزاي کارآهدي ابشار ّوَارُ کیفز ٍ ًیست حزبِ کیفز بِ تَسل

بزابز  در اًدیطی چارُ بزاي کیفزي حمَق ٍ دٍلت اس حداکثزي ًتظارا ضد؛ سیزا غافل آًْا هؤثز ًمص اس ًباید کِ دارًد ٍجَد

 در هدًی جاهعِ ٍ ضْزًٍداى بِ ًسبت اعتواديحس بی بِ سَ یک اس کٌد، ًوی ایجاد هلوَسی ضزر کِ ضداخاللی ّايپدیدُ

 بِ یاسیدىٍ دست اًیاًس ّاي ارسش اس کطیدى دست بزاي را بستزي دیگز سَي اس ٍ داهي هیشًد کجزٍي با هبارسُ ٍ کٌتزل

 .کٌدهی فزاّن اکثزیت خَاست اجتواعی هطابك هٌاسبات ٍ اخاللی ٍحدت تحکین بزاي لاًًَی استبداد
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