
 

  ؛ شوداجتماعی میاالرض باعث رفتارهایی است که در صورت ارتکاب موجب اخالل نظام  افسادفی

االرض انجام هر عملی است که مسیر  برد. افساد فیای که ثبات و قرار شهروندان را از بین میگونهبه

نقش تشکیل حکومت عدل در  .  عادی و سالمت امنیتی یا اخالقی یا اقتصادی جامعه را بر هم بزند

مورد اقبال قرار نگرفته  که  هنراسالمی از موضوعاتی است   األرض در حکومت وجهت دفع افساد فی

مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که تشکیل حکومت  تحقیق     ال مهمی که در این  ؤ. ساست

ت افساد فیأعدل چه  بر دفع  وثیری  تحقیق  اسالمی دارد؟    هنر   األرض در حکومت   به روش این 

است.   شده   ال پرداخته ؤررسی سای به بکتابخانههای  دادهبوده و با استفاده از    توصیفی    -تحلیلی 

نتایج تحقیق بیانگر این است که فلسفه تشکیل حکومت اسالمی، اجرای احکام و دستورات خداوند  

گیری  نادیده باگیرد  که مصادیق زیادی را در بر می  االرض و تحقق عدالت است. از طرفی افسادفی

عنوان مصادیقی از  گرایی بهو قبیلهخویشاوندگرایی    ، خواری و فساد اداریویژه  عدالت مرتبط است.

خواری شامل اختالس، شوند که ارتباط تنگانگی با عدالت دارند زیرا ویژهاالرض تلقی میفساد فی

رشوه و همچنین خویشاوندگرایی در تعارض با فسلفه تشکیل حکومت عدل اسالمی بوده و درواقع  

جرایمی است که بنیان عدالت اجتماعی را از بین  یکی از ضروریات تشکیل حکومت مقابله با چنین 

های تاریخی، ایجاد یک حکومت عادل اسالمی نقش مهمی در رونق هنرهای با توجه به داده  برد.می

 اسالمی داشته است. 
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 مقدمه

خورند. ها مانند هنر پرستش یا مقدس در مساجد به چشم میای از مقولهمجموعه
هایی از مفاهیم خداشناسی الهی جهت ایجاد فضایی الهاممعماری مساجد مبنی بر 

است که دنیای بهشت )دنیای معنا( و دنیای طبیعت )دنیای ظاهر و کیفیت( را ادغام و 
ها در هم آمیخته است و  کند. چون هنر با سمبلای ایجاد می فضای روحانی یكپارچه

ها، منبرها، ها، ستونای از ماهیت هنر، گنبدها، زرگرها، محراب ها مجموعهسمبل
مقرنس و غیره هستند که در ساختار معماری مسجدها در قالب مواد معماری ادغام  

دهد. در کند و روح آن را ارائه میشوند و ساختار معماری در پیكره نمود پیدا میمی
ها دارای بافت، نقش و نگار، متون، نور، رمز و راز و غیره است. هر نقش و اصل، پیكره

 ر معنادار دارای معنا و عملكرد متفاوتی با توجه به شكل و موقعیت آن است. نگا

معماری مسجد در اسالم خصوصیت اصلی در برقراری ارتباط و ایجاد اتحاد بین مردم 
کند، بنابراین، نقش و نگارها به  است و نقش مهمی را در انتقال مفاهیم مذهبی ایفا می 

کنند یا صلی هستند و هدفی درونی را بیان میعنوان ارکان مهمی از مسجدها جزء ا
رود عاملی جهت برقراری ارتباط با خدا هستند. هندسه مبنای نقش و نگار به شمار می
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 مقدمه 

فرموده اسالم  گرانقدر  فقهای  آنچه  با  است  متفاوت  اندکی  مفسران  اصطالح  در  طوسی  افساد  شیخ  مرحوم  مثالً  اند. 

البیان اعمالی از قبیل تغییر دین  در تفسیر مجمع.  (416  /3  :1413)طوسی،    رفتاری افساد استهرگونه کجفرماید:  می

مرحوم عالمه    .(1/73:  1352و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین افساد دانسته شده است )طبرسی،

ها در  ها و تفریطگردد و همه افراطهایی که در کارها ایجاد میفرماید: تمام نابسامانیطباطبایی در تفسیر المیزان می

یکی دیگر از مفسرین معتقد    (.214  / 1:  1394)طباطبایی،    شکل مسائل فردی و اجتماعی هنری مصداق فساد است 

قدر روش و اعمال منافقین فساد در زمین است؛ از این جهت که این روش    که ازنظر پیامبران و مصلحان عالیاست  

شود و چون انسان ثمره خلقت و زمین است فساد انسان، فساد  منشأ فساد استعدادهای فکری و اخالقی افراد بشر می

گردد و  ی آن میزمین است، یا از این جهت که فساد قوای بشری موجب بایر ماندن زمین و بهره نگرفتن از استعدادها

  به همین لحاظ است که  .(473  /1  :1390)طالقانی،  یا اینکه دو نتیجه بقای نظام فاسد و عمل مؤثر در یکدیگر است

اساس جامعه اسالمی بر مبنای عدل و اصالح است که هر دو در تضاد ماهوی با فساد قرار دارد. آیات قرآن کریم نیز بر 

ا بودن عنصر عدالت در حکومت  تأکید میاساسی  فساد دانسته شده است  .دن کنلهی  روایات    .عکس آن، مصداق  در 

نَّ الْعدلَ میزَانُ اهللَّ سبحانَه الَّذی وضعَه فی  ا»:  اسالمی نیز به جایگاه عدل در اداره جامعه این چنین اشاره شده است

همانا عدالت    ؛(224ق:1410)تمیمى آمدى،  «  هْ فی سلطْانهالْخَلْقِ و نَصبه إلِقاَمۀِ الْحقِّ َفلَا تُخَالفهْ فی میزَانه و الَ تعُارضِ

میزان خداوند سبحان است که در میان خلق قرار داده و براى برپایى و قوام حق نصب فرموده است؛ بنابراین درباره  

 .(446   همان:) « العدلُ نظام  األَمرَة» میزان خداوند با او مخالفت، و با سلطنت او معارضه نکنید

اَإلقتداء  »: معیار سیاست، عدل است.  «مالك السیاسۀ العدل»هنر  است.    دهنده حکومت وعدل، سازمان  فى العدل 

توان گفت که حکومت    هاست. در مجموع می در عدالت، اقتدا به سنت خداوند و برقراری دولتل«  بِسنَّۀِ اهللِّ و ثبُات الدو  

که  درحالی  ؛ها بر مبنای عدالت است جهت مصالح دنیوی و اخروی آندر اسالم معادل قوام و اصالح کار مسلمین در  

ال  ؤبه معنای لغوی و کاربرد قرآنی آن، درست در نقطه مقابل این امر قرار دارد. براساس آنچه گفته شد سفساد باتوجه

ه نقشی در  گیرد این است که تشکیل حکومت عدل اسالمی چاساسی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار می

االرض مصادیق  األرض در حکومت اسالمی دارد؟ فرضیه مقاله بدین شکل قابل طرح است که افساد فیدفع افساد فی

شود، فساد اداری شامل اختالس، ارتشا و همچنین خویشاوندگرایی از  متعددی دارد اما آنجا که به عدالت مرتبط می

می با عدالت و ضرورت تشکیل حکومت عدل اسالمی  ید که ارتبط مستق توانند تلقی شونمصادیقی از افساد فی الرض می

داشته و حکومت عدل اسالمی وظیفه مقابله با چنین جرایمی را بر عهده دارد.افساد فی االرض در از بین بردن وربودن  

االرض در  فساد فیخورد. در راستای بررسی فرضیه و پاسخ به سوال مورد اشاره ابتدا مفهوم اآثار هنری نیز به چشم می

االرض در تمامی امورات  در ادامه به نقش حکومت عدل اسالمی در دفع افساد فیاست.    فقه مورد برسی قرار گرفته

 شود. هنری، اقتصادی، اجتماعی پرداخته می ازقبیل اداری، 
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 سبنعبدالجبار زرگوش  الدین حسینی و فاطمه نیرومندپسند، سید حسام

تحریر درنیامده است لذا  بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان به رشتۀ  

ای به بررسی این موضوع های منابع کتابخانهاین پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی و تحلیل و  با تکیه بر داده

 بپردازد.

 االرض فی  مفهوم افساد .1

 شود. االرض تبیین و تحلیل میدر این گفتار مفهوم افساد فی

 مفهوم فساد از منظر فقه  .1.1

: 1367)عمید،     معنای تباهی، ویرانی، نابودی، فتنه، آشوب، کینه، دشمنی، ستم و پوسیدگی است فساد در لغت، به  

الفسادُ خروج الشیء عن االعتدال، قلیالً کان او کثیراً و یضاده  »گونه تعریف شده است:  فساد در زبان عربی این  .(456

.( فساد،  636:  1412)راغب اصفهانى،   «  االستقامهالصّالح و یستعمل ذلک فی النّفس و البدن و االشیاء الخارجۀ عن  

خارج شدن شیء از حالت اعتدال است؛کم باشد یا زیاد و نقطه مقابل آن صالح است. فساد در نفس، بدن و چیزهایی  

  المفسدة  و  …فسوداً   کاربرد دارد.  الفسادُ نقض الصّالح، َفسَدَ َفسُدَ و َفسِدُ، وَفسُدَ فساداً و  شوند؛که از اعتدال خارج می

(، فساد، ضد و مخالف صالح است و از سه باب  35  :1414منظور،)ابن  االستصالح  خالف  واالستفساد  المصلحۀ،   خالف

 فَسَدَ، یفسُدُ و یفسِدُ و َفسُدَ با مصدر فساد و فسود آمده است. مفسده خالف مصلحت و استفساد خالف استصالح است.

  بسامانیاند. إفساد، یعنی پدیدآوردن تباهی و نامقابل إصالح قرار داده  اهل لغت، فساد را در مقابل صالح و إفساد را در 

 ( و إصالح یعنی سامان بخشی و زدودن فساد و تباهی. 174: 1371)قرشى، 

تر مفهوم فساد، معنای صالح را نیز  اختصاراً  شوند؛ برای درك مناسبازآنجاکه اشیاء با اضداد خود بهتر شناخته می

آیه  بیان می االعراف  و می  56کنیم: خداوند در سوره  الفساد.  ضدّ  الصّالحُ  االستعمال    فرماید:  اکثر  فی  هما مختصان 

( خلطوا  56)االعراف/    هاباالفعال و قوبل فی القرآن تارة بالفساد وتارة بالسّیئه. قال تعالی: والتفسدوا فی االرض بعد اصالح

ح  اند. صالکار برده شدهصالح، ضد فساد است و آن دو بیش تر جاها در افعال به(.  102)التوبه/    عمالً صالحا وآخر سیئاً 

در قرآن، گاه در برابر فساد قرار گرفته است. همانند: والتفسدوا فی االرض بعد اصالحها: و در زمین، پس از اصالح آن  

فساد مکنید. و گاه در برابر سیّئه، همانند: خلطوا عمالً صالحاً وآخر سیئاً: کار شایسته را با )کاری( دیگر که بد است؛  

 اند. درآمیخته

نی در کتاب مفردات چنین آورده است: »فساد، خارج شدن چیزها از حالت اعتدال است، کم باشد  همچنین راغب اصفها

)راغب    شوند، کاربرد داردیا زیاد و نقطه مقابل آن «صالح» است. فساد در نفس و بدن و چیزهایی که از اعتدال خارج می

سر و کار دارد رخنه کند، فساد اخالقی، فساد  تواند در همه مسائلی که بشر با آن  فساد می(.  176  :ق1410اصفهانی،  

سفانه با دورشدن انسان از معنویت و پیوند  أفساد هنری. همه مصادیقی از این واقعیت هستند. مت  مالی، فساد اداری، 

فساد و ایمان    .کنندها نمود بیشتری پیدا میروز موضوع فساد در زندگی انسانروزافزون وی با زندگی ماشینی، روز به

تر باشد، فساد بیشتر خواهد بود، و هرچه کفه ایمان و پایبندی به اصول اخالقی  دو کفه ترازو هستند، هرچه ایمان سست
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تر باشد، در کفه دیگر ترازو، فساد جایگاهی برای جوالن نخواهد داشت.  اش با انسان محکمتر و رابطهو معنویات سنگین

به اصول  های مناسب باتوجهتوان با تدوین استراتژیثیر معنویت بر مقابله با فساد، میأرسی تبر بردر این زمینه، عالوه

تر شد.  و همچنین استفاده از رهنمودهای معصومین )ع( و آیات نورانی قرآن مجید، به مقصود نزدیک  حکمرانی مطلوب

 .مردان تالشی مضاعفتر و از مسئوالن و دولتها ایمانی قویطلبد، از انسانالبته نیل به این هدف همتی بلند نیز می

فساد در اصطالح فقه بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع  

شود. از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که  شخصی متبلور می

 .(132 :1390)دالوری،   دهدای رخ میحظات خصوصی یا مالحظات قومی و منطقهبنا به مال

عمومی( برای  استفاده از اختیارات دولتی )قدرتالملل نیز، فساد، سوءجهانی و سازمان شفافیت بین طبق تعریف بانک 

چهارچوبی فرضی درنظر  مورد قبول همگان است. درواقع حد و    کسب منافع شخصی )خصوصی( است، که این تعریف

گرفته شده است که هر فعل یا ترك فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد  

تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کامالً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه    شد. بدیهی است چنین

 .(55: 1387)طباطبایی مؤتمنی،   شودر جامعه تعریف میارزشی ه نسبی است و با نظام

 االرض مقصود از فی  .1.2

االرض« چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال  با وجود روشن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصود از »فی

االرض بر  ترتیب افساد فینخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کرة خاکی زمین است. به این  

هر گناهی که در روی زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهی کوچک و در محلی دور از چشم  

خانه  دیگران قید      ایمثالً  که  است  آن  دیگر  احتمال  نرود.  فراتر  کوچک  محدودة  همان  از  آن  تخریبی  اثر  و  بوده 

ای از زمین باشد. این احتمال  گویای بر پا کردن فساد در منطقه یا ناحیه  کب واالرض« کنایه از گستردگی عمل مرت»فی

االرض  تر است. معنای افساد فیکه خواهد آمد ـ و نیز فهم عرفی از این عبارت مناسببا برداشت مفسران و فقها ـ چنان

فسادی به آثار تخریبی گسترده    ای از زمین است. تحقق چنینمطابق قول نخست برپاکردن فساد در منطقه و یا ناحیه

االرض« نیز عبارت است از کوشش و تالش مستمر برای بر پا کردن  و وسیع است. براساس قول دوم، معنای »فساد فی

ای  ای از زمین. قید تالش و کوشش از عبارت )یسعون( و قید برپاکردن فساد در ناحیهسازی ناحیه و منطقهفساد و آلوده

از عبارت   به)فیاز زمین  از هیأت مضارع )یسعون(  بر آن  اصرار  و قید تداوم و استمرار عمل و    آیددست میاالرض( 

 .(3/165 :1417)گلپایگانی، 

 االرض از منظر قرآن و روایاتمفهوم افساد فی  .2

به  آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژة »فسد« استعمال شده است که نشانۀ اهمیت این موضوع است. فساد    49در  

همچنین    .(126  / 6و    2  :ق1420جوهری،  ؛7/231  :ق1409)فراهیدی،  کار رفته است معنای نقیض صالح و ضد صالح به

)زبیدی،    تغییر، بطالن و اضمحالل  .(1/163و4  :1374)خوری،    واژة »فسد« و »فساد« به معنای زوال صورت از مادّه
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( و گرفتن مال  1/121و 3  :1375)طریحی،   قحط و خشکی ، (163 :1374 )خوری،  (  لهو و لعب19/124و 5 :ق1414

توان از مصادیق معنای نخست )ضد صالح( برشمرد.  کار رفته است که همگی این معانی را میصورت ظالمانه  بهبه

نویسد: الفساد خروج الشی عن االعتدال، قلیالً  شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و میراغب، فساد را به معنای خارج

)راغب،     کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصالح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و االشیاء الخارجۀ عن االستقامۀ 

آوردن مال با توسل به زور و غیر قانونی. تعریفی که راغب از فساد  دسته(. در آیین یهودیت فساد یعنی ب163  :1424

دهد. تتبع در آیات  ست که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای میرسد تعریف جامعی انظر میدهد، بهارائه می

  رغم آنکه فساد در آیۀ »ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس قرآن نیز مؤید کالم راغب است؛ زیرا به

آیه    )سوره قصص،  فساداً االرض و ال  خشکی و در آیۀ »للذین ال یریدون علواً فی  به معنای قحط و  . (41آیه    )سوره روم، 

(«  به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیۀ »لو کان فیهما الهۀ اال اهلل لفسدتا)ابن  83

ها تحقق امری بر ضد  کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنبه معنای بطالن و اضمحالل به  .(293:  1426  منظور،

توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق  به معنای لغوی فساد میز حالت اعتدال است. باتوجهشدن امر ا صالح و خارج

 اند، از مصادیق افساد برشمرد. مقررات اسالمی را که همگی ضد اصالح دیگران و اخالل در احکام الهی، قوانین و

 مصادیقی از افساد   .3

رفته است. سعی در لغت به معنای راه رفتن عمل، کسب و  کار  مورد به  26واژة سعی و مشتقات آن در قرآن کریم در  

کردن قصد  و  (.2/373  :1364اثیر،  )ابن  تصرف در چیزی   دویدن  بین  که  رفتنی  راه  یا  آهسته  عادی    دویدن  رفتن 

کار رفته است. راغب  جدیت در انجام کار  تالش، کوشش و جهد و معانی دیگری به.  (345  / 6و    2:  1420باشد)جوهری،  

سعی راه رفتن سریع و تند است که در حد دویدن است. این کلمه برای نشان دادن جدیت در  :  نویسدمفردات میدر  

 (. 411 :1423)راغب  شود، خواه آن کار بد باشد یا خوبانجام کاری استعمال می

ای از جهد و  تبهنویسد: »اصل در مادّة سعی عبارت است از مریکی از محققان نیز پس از بیان معانی مختلف سعی می

با تأمل در   (.334  /2و  5و  1و9:  1368)مصطفوی،    رودکار میکوشش... این معنا در هر موردی به حسب خودش به

به فهم عرف از واژة سعی، این احتمال تقویت  رفتن سریع و همچنین باتوجه معانی سعی مانند عمل، کسب، جهد، راه

اید سعی را به همان معنای جدیت در انجام کار و جهد و کوشش گرفت. در  ای در بین نباشد، بشود که هرگاه قرینهمی

( به همان معنای جدیت در امر  33)سوره مائده، آیه  هر حال واژة سعی اگر معنای دیگری نیز داشته باشد، در آیۀ افساد 

 .(365 /2و1: 1405)راوندی،   کار رفته استبه

 ضرورت حكومت عدل اسالمی .4

اند لذا یکی از مظاهر این امر، عدالت گستری در جامعه و  به دنبال تشکیل یک حکومت عدل الهی بودههمه انبیاء الهی  

های زمان ایشان بوده است. حتی برخی بر این باورند که اگر پیامبر  ستیزی و مبارزه با ظالمان و طاغوتدیگری ظلم

، دلیل آن این بود که در اولین فرصت دست  اسالم و موفق شد این آیین آسمانی را با سرعت در جهان گسترش دهد
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د. بعضی از پیامبران دیگر که ایشان نیز  کر های الهی را تعقیب به تأسیس حکومت زد و ازطریق حکومت اسالمی هدف

(. برخی نیز  421  -420  /15  :1376چنین توفیقی یافتند، بهتر موفق به نشر دعوت الهی خود شدند )مکارم شیرازی،  

دست پیامبران بوده  اند که در تمام ادیان آسمانی قدرت و حکومت بهسوره حدید چنین تصریح کرده 25ه با الهام از آی

لذا یکی ازاهداف اساسی انبیاء تحقق    ؛(12-14  /11  :1426)حسینی تهرانی،    اندو انبیاء مأمور به تشکیل حکومت بوده

 ی در جوامع بشری است.عبارت بهتر حاکمیت حکومت عدل اله حاکمیت الهی در جامعه و به

 ضرورت ظلم ستیزی   .4.1

دیدگان باید حکومتی تشکیل    دن ظلم و ظالم در جامعه اسالمی، زیر بار ظلم نرفتن و نصرت ستمکر کن  برای ریشه

به سلطه سیاسی  باتوجه.  (160-2/161  :1421د که توان انجام چنین مسئولیت خطیری را داشته باشد )عمیدزنجانی،  شو

اقتصادی ظالمانه استعمارگران بر مردم، ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم، پشتیبان مظلومین و  و  

فرماید: »کونا للظالم خصئمۀ  دشمن ظالمین باشیم که امیرالمؤمنین علی ع در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش می

به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن  و للمظلوم عون« و نیز در بیان دیگری فرمود: سوگند  

شد و اگر نبود که خدا از علمای  کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمیبیعت

انند،  گری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نماسالم پیمان گرفته که بر پرخوری و غارت

لذا وظیفه علمای اسالم و همه مسلمانان    .(50:  1425گشتم« )سیدرضی،  ساختم و از پی آن نمیزمام حکومت را رها می

 . (34-36: 1423)خمینی،  براندازی حکومت ظالمان و تشکیل حکومت اسالمی است 

 ضرورت اجرای احكام اسالمی .4.2

ین احکام مستلزم وجود یک حکومت عدل اسالمی است.  دهد که تحقق بسیاری از اتأمل در احکام الهی نشان می 

حکومت اسالمی و در درجه    ة عالمه طباطبایی و بر این باور است که اسالم ضمانت اجرای قوانین را در درجه اول به عهد

ی از  دوم به عهده جامعه نهاد، تا تمامی افراد جامعه با تربیت صالحه علمی و عملی و با داشتن حق امر به معروف و نه 

بخش دیگری از احکام، در ارتباط با حقوق و امور  .  (109  /4  :1417منکر در کار حکومت نظارت کنند )طباطبایی،  

جزایی است؛ از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسالمی  

یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است و جز  میاجرا شود، بدون برقراری یک تشکیالت حکومتی تحقق ن

عنوان نمونه آیه »إنما جزؤا  به  .(34:  1423)موسوی خمینی،    آید قدرت حکومتی از عهده انجام این امور مهم برنمی

م و حدود الهی،  ( که اجرای احکا33الذین تحاربون اهلل وشوله. ویسعون فی األرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبو...« )المائدة/  

های اخالقی و تربیتی در  هنگامی که روش.  (76  /3  :1383در سایه برپایی نظام و حکومت اسالمی میسر است )قرائتی،  

های بیرونی  جهت ایجاد امنیت اجتماعی مؤثر نباشد، ناگزیر باید برای صیانت جامعه از هرگونه تهدید و تعرض، از راه

بر استفاده از »دیوان قضا«، که از دوران پیامبر )ص( وجود داشت، نهادهای جدیدی  وهاستفاده کرد. در این راستا، عال 
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چون »دیوان مظالم« و یا »سازمان شرطه الخمیس« تأسیس شد و ابزارهای دیگری مانند محبس )زندان( نیز مورد  

 گرفت. استفاده قرار می

است که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه و دستگاه دادگستری  ترین مراکز دولت اسالمی، نهاد قضا  یکی از بارزترین و مهم

در تمامی جوامع انسانی وجود دارد و از نقش و اهمیت به سزایی برخوردار است. دستگاه قضایی و دادگستری سالم، در  

ی از  جلوگیری از عصیان و آشوب و حفظ صلح و امنیت کشور، نقش بسیار مؤثری دارد. بنابراین اگر این نهاد به خوب

دیوان قضا در سیره حکومتی امام علی    فرما خواهد شد.   عهده وظایفش برنیاید، بی عدالتی و هرج و مرج بر جامعه حکم 

ای برای احقاق حق ستمدیده از ستمگر است و در محکمۀ عدل او ظالم و مظلوم، مدعی و مدعى علیه و هر  )ع(، وسیله

از هر طبقه بود، در یک ردیف میکس  به یک چشم نگریسته می  نشستای که  شد و بدون هیچ ترجیحی، باطل  و 

رسید. در حکومت امام )ع( هیچ تفاوتی میان مردم از نظر دین و مذهب، مقام  گشت و حق به صاحبش میمحکوم می

 : 1379نیا،  داد )معینیو موقعیت وجود نداشت و پول، پارتی و زد و بند، نتیجه را به سود کسی و ضرر کسی تغییر نمی

136.) 

ترین شرط جریان آن متصف بودن به صفت »عدل« بود، ازجمله مراکز  دیوان عدل وقضا در حکومت علوی، که مهم

شدند. چنانکه خود حضرت على )ع(  عنوان مقر قضایی محسوب میرفت و مساجد هر شهری بهشمار میمهم دولت به

د و از همان جا، سایر امور حکومتی نظیر آموزش و تعلیم،  پرداختندر کوفه در مسجد به امر قضا و داوری میان مردم می

 کردند.  تعیین و اعزام عمال و کارگزاران و نیز تدارك سپاه را رهبری و فرماندهی می

 با استفاده از هنر اسالمی  نقش حكومت عدالت اسالمی در مقابله با افساد فی االرض .5

حکومت عدالت اسالمی در مقابله با افساد فی االرض  هنر در    چگونگی استفاده از نقش  در این مبحث به بررسی نقش 

  االرض پرداخته شود که به مفهوم عدالت اسالمی وشود. به همین منظور الزم است به ابعادی از افساد فیپرداخته می

   حکومت عدل اسالمی مرتبط است. ایجاد نظم و امنیت عمومی در  

وقتی افراد از کودکی عادت به   .ثیر دانستأتتوان نقش هنر و هنرمندان را بینمیثر بر وقوع جرم،  ؤدر کنار عوامل م

میدیدن صحنه جوانی  وقتی  باشند،  داشته  قانونهای خشن  راحتی  به  محبوبش  سینمایی  ستاره  که  و  بیند  گریزی 

شدن در برابر جرم برای تسلیمکنند، آیا راهی  عنوان فضیلت بیان میها هم این رذیلت او را بهشکنی کرده و رسانهقانون

توان  گر باشد میرسان یا تخریبتواند کمک اما از همین ابزار مهم که مانند شمشیری دو لبه می  ماند!؟برایش باقی می

خوانی در جامعه  به کتاب  های تصویری نسبتدانیم آمار توجه به رسانهبرای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد. می

خصوص جوانان به تماشای تلویزیون مشغولند کم نیست، چه جایی بهتر از این  سبت ساعاتی که افراد بهپایین آمده و ن

های اخالقی و آموزش غیرمستقیم اخالق موثر در پیشگیری از جرم. اما در همین  عرصه ی فراگیر برای ترویج فضیلت

رد. هنرمندان در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم  قضاییه نیز نظری مشابه دازمینه معاون پیشگیری از وقوع جرم در قوه

ثیر هنر در روح آدمی و نقش آن در پیشگیری  أتاست.     ارشاد   ۀ هنر، نیرومندترین وسیل  .ثری دارندؤدر جامعه نقش م

 .(14: 1390زاده، )امیناز وقوع جرم و ساخت اخالقی با فضیلت غیرقابل انکار است  
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هایی از هنر خداوند  های آن، همه جلوه زیبایی و جمال است. عالم هستی و پدیدهکننده  طور طبیعی تداعیهنر به  ةواژ

شود به بام حقیقت  های الهی و آسمانی بهره گیرد، نردبانی میاگر هنر از آبشخور ایمان سیراب شود و از ارزش  .هستند

مرکب هنرمند. در این صورت  اخالق، جاده هنر است و تکنیک،    .و به سرمنزل فالح و زمینه و مددی برای خودسازی

با اشاره به    .ترین سالح برای مبارزه با شرك و نفاق و فساد خواهد بودهنر نیرومندترین وسیله ی ارشاد و تبلیغ و برنده

 .  های زیبایی معنویت و کمال روحی انسان استاین نکته که هنر متعهد، راهنما و راهبر به سوی قله

ها و بسترهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. جرم معلولی است  از سوی دیگر جرم، دارای زمینه 

  تواند، که علل مختلفی در آن دخالت دارند و بسیاری از این علل در کمند و مهار هنر هستند. هنر و خلق آثار هنری می

برخی از فیلسوفان عمیق هرمنوتیک    .  از انحطاط و کجروی مصون داردها را به انحطاط و کجروی وا دارد و هم  هم انسان

گوید: در مقام فهم و تفسیر افعال آدمی، هنر نقش  کنند، میشناسی آغاز میامروز مباحث خویش را از هنر و زیبایی

بر همین اساس باید  بدیل دارد.  هم در فهم فعال آدمی و هم در رساندن پیام وی نقشی بی  ای دارد؛ بنابراین هنر،ویژه

های شریف مورد توجه باشد و تشویق هنرمندان متعهد جامعه و نیز  عنوان رساترین زبان برای انتقال ایدههنرمند به

 .  ای از جانب پروردگار استپرورش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی شود. هنر، حقیقتی بسیار فاخر و عطیه

بحث نداشتن سرگرمی برای اوقات فراغت    ،شود شدن زمینه جرم میث فراهمیکی از عواملی که در کنار سایر عوامل باع

ل بسیار مهم پیدا کردن  ئکه یکی از مسا  خصوص برای جوانان بسیار سخت و خطرناك استاست که این موضوع به

یشتری بر جامعه ثیر بأثیر آن بر جامعه است. ابتدا باید بیابیم که هنر یا هنرمند، کدامیک تأجایگاه هنر در جامعه و ت

ریزی صحیحی در این زمینه  ثیری که بر جامعه و افکار عموم مردم دارند برنامهأدارند و بعد بر اساس نقش هر یک و ت

ای گسترده  طور کلی باید به این نکته توجه کنیم که هنر مقولهبه  ،حال گوید که در عیناین را هم می  .انجام دهیم

در زمینه تئاتر یا    ثیر مثبت دارند بسیارند. مثالً أها تبه شکلی روی افراد و ذهن آن  است. انواع هنرهایی که هر کدام

گر  ها باید بیانثری کرد. فیلمؤریزی مثیر هر یک را بر اذهان مخاطبان سنجید و در این رابطه برنامهأفیلم، باید نحوه و ت

ها انگیزه الزم  به آن  کند و  هایی که روحیه امیدواری در مخاطب ایجاد میفیلم  ، در زمینه سینما  .شکل زندگی باشند

ثیرگذار باشد. باید این نکته را دانست و آن را با ظرافت تقویت  أتواند بر جامعه و ذهن مخاطب تمی  دهد قطعاً را می

ای هم برخوردارند. اما باید بدانیم  دارند. اما در عین حال از جایگاه ویژه  ل فرهنگی پیچیدگی خاص خود رائمسا  .کرد

خیلی کم هستند افرادی    ،ای نبرده است. در میان مجرمانثیر آن بهرهأباشد و از تکار از فرهنگ به دور میبزه  که معموالً

بر افراد  ثیر مثبتی  أتواند تریزی، هنر میبا برنامه  خورد؛ اما باید بدانیم که قطعاًها به چشم میثیر هنر در آنأکه این ت

  م.داشته باشد و نقش مهمی در پیشگیری از جر

ها به زندگی دارد  سزایی در تلطیف روح افراد و تغییر نگاه آنهتواند نقش بتوانیم از اینکه هنر یا هنرمند مینمی  البته ما 

اند.  ای از مقوله هنر و یا فرهنگ نبردهدرصد مجرمان کسانی هستند که بهره 95یا    90کند:  غافل شویم، خاطرنشان می

در    شود و روحیه تبهکاری  گوید و عالقه به هنر دارد کمتر به سمت بزه کشیده میکند، شعر میکسی که مطالعه می
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میزان جرم در جامعه کاهش  مند باشند  آید. بر این اساس اگر تعداد بیشتری از افراد جامعه به هنر عالقهاو پدید می

 .  یابدمی

 خواری و فساد اداری)به معنای افساد فی االرض( حكومت اسالمی در مقابله با ویژههنر   نقش  .5.1

ای  گونهای انجام گیرد؛ بهشود که از جانب هر کسی و به هر صورتی و هر انگیزهفساد اداری به هر نوع عملی اطالق می

نهادهای دولتی اخالل ایجاد، و یا آن را از مسیر صحیح خویش منحرف کند. پژوهشگران، فساد  که در اهداف و عملکرد  

اند. در آیات قرآن و روایات اسالمی نیز به انواعی  بندی کردههای مختلفی، شناسایی و تقسماداری را در قالب انواع و گونه

ری و تحصیل مال نامشروع جنبه اداری دارند و برخی  خواکاری، رانتکم  ، از فساد اشاره شده است. برخی مصادیق فساد

 اجتماعی یا عمومی هستند.  ۀچون اختالس و رشوه از مصادیق فساد هستند که جنب دیگر هم

افساد فی  ،بر حسب شرایط زمانی و مکانی برای مثالممکن است جرایمی در گروه مصادیق  قرار گیرند.  در    ،االرض 

االصول  شد؛ این درحالیست که علیای از زمان تجارت سموم مصداق این مبحث فقهی بود و با حد اعدام مواجه میبرهه 

به شرایط آن دوره زمانی می اتخاذ چنین تصمیمی مربوط  ندارد و  نوع تجارت منعی  اقتصادی  این  باشد. در شرایط 

گر فرصت بیشتری برای ه در کشورهای در حال توسعه، افراد اخاللبه تغییرات وسیع در مدت زمان کوتاجهانی و باتوجه

 ایجاد فساد خواهند داشت. 

کند. مجازات  های سیاسی حاکم بر این کشورها در جهت کاهش فساد اقتصادی، قوانینی تنظیم و اجرا میدر مقابل نظام

ار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد.  ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرفساد اقتصادی باید به گونه

های  یعنی متخلف را قانع کند که اختالس، ارتشا و امثال آن سودآور نیست. تفکر فوق باعث شد تا پس از رهایی از فتنه

به  گذار به فکر اصالح قانون و تقویت جنقانون  1360های انتهایی دهه  خارجی و داخلی و دفع شر دشمن بعثی، در سال

داده، جرایم اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران، بر طبق بکی از  اکنون و پس از تغییرات رخبازدارندگی آن افتاد. هم

اخالل مجازات  اصل  قوانین  اجرای  نحوه  قانون  کشور،  اقتصادی  نظام  اخذ    49گران  ممنوعیت  قانون  اساسی،  قانون 

معامالت دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون    پورسانت در معامالت خارجی، قانون مجازات تبانی در 

تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و  

  597  تا   588کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد  مصرف 

گردد. در میان این قوانین، دو مورد، ضمن تعریف عناصر مادی و معنوی جرم، به  قانون مجازات اسالمی اثبات و می

کند. این  االرض دانسته و مشمول حد اعدام معرفی میگرانه اقتصادی را مصداق افساد فیصراحت برخی از اقدامات اخال

 دو قانون عبارتند از: 

 زات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداریالف( قانون تشدید مجا

که با  کسانی»عنوان داشته    15/9/1367قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختالس و کالهبرداری مصوب    4ماده  

امرار تشاء و اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه به  نفری  اموال  تشکیل یا رهبری شبکه چند  بر ضبط کلیه 

اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری  ولی که ازطریق رشوه کسب کردهمنقول و غیرمنق 
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و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس  

ها، مجازات مفسد فی  االرض باشند مجازات آنفیکه مصداق مفسد  درصورتی  ؛از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند

االرض کند، شخص  ده است که اگر اعمال مذکور صدق عنوان افساد فیش چنین بیان    ،در این ماده «. االرض خواهد بود

 قاضی گذاشته است.  ةاالرض بودن اعمال مذکور را به عهداالرض خواهد بود، بنابراین تعیین افساد فیمفسد فی

 گران اقتصادی خاللب( قانون ا

 چنین آمده است: 19/9/1369گران اقتصادی مصوب قانون مجازات اخالل  2و  1در مواد 

های مقرّر در این  شود و مرتکب به مجازاتـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می1ماده  

 قانون محکوم می شود: 

طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکّه، قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا  الف( اخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از  

 ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن؛ دن عمده آنکرتوزیع 

  ة های عمومی و احتکار عمدفروشی کالن ارزاق یا سایر نیازمندیب( اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی ازطریق گران

ها به  پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن  های مزبور و ارزاق یا نیازمندی

 ها؛ منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن

استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد  ج( اخالل در نظام تولیدی کشور از طریق سوء

در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که  یا تخلف از تعهدات مربوط  

 ها؛ و امثال آن های تولیدی کشور شود موجب اختالل در سیاست

قصد خارج به  اقدامی  ثروتد( هرگونه  یا  فرهنگی  به خارجکردن میراث  اگر چه  ملّی  قاچاق  های  نیانجامد  آن  کردن 

مال موضوع قاچاق تلقّی و به سود دولت    .درنظر گرفته شده است  کردن از کشوراموالی که برای خارجمحسوب و کلیه  

 گردد؛ ضبط می

عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف  صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحتهـ( وصول وجوه کالن به

 و میل اموال مردم یا اخالل در نظام اقتصادی شود؛ 

صورت از قبیل تقلّب در سپردن پیمان ارزی یا   م باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر و( اقدا

 تأدیه آن و ّ تقلب در قیمت گذاری کاالهای صادراتی و ...؛

  سسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء ؤز( تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، م

 ده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.کربه نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب  

صالح برای تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن موارد مذکور در هریک از بندهای فوق الذکر  قاضی ذی  -تبصره

تواند  استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میالغ مورد سوءعالوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مب 

 حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب کند. 
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چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به    1هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده    -2ماده

االرض باشد مرتکب  چه در حد فساد فیقابله با نظام مزبور چنانثر بودن اقدام در م ؤقصد مقابله با آن و یا با علم به م

عنوان جزای مالی  شود و درصورت دادگاه بهصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میبه اعدام و در غیر این

    به ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

    از  هایدست به اقتصادی جرایم  پیدا  ارتکاب اقتصادی انگیزه با که  هستند  جرایمی اقتصادی جرایم  حقوقی  ازنظر

 سطح در اقتصادی  امنیت هاآن موضوع که شود  می گفته غیرقانونی رفتارهای .  هستند اقتصادی ماهیت دارای  و کرده

 اقتصادی جرایم برجسته  ویژگی تنها است، موسع و مبهم که اقتصادی میجرا موضوع از  جدا ،ترتیببدین ت.اس  کالن

 .(38: 1388بودنشان است )نورزاد،  کالن شناخت، باز جرایم  دیگر از را هاآن بتوان که

استفاده از هنر این ابزار منظر و    عنوان ابزاری مهم در عصر حاضر در خدمت هنر است و افرادی که بتوانند با رسانه به

توانند قوه عاقله و درونی مخاطبین خود را در اختیار بگیرند و   مخاطبان انتقال بدهند درواقع میعایت نهایی خود را به 

  های هنری یکی ازهدف و نظر خود را به درست یا غلط به دیگران القا کنند. چه بهتر که این ابزار که پخش برنامه

ز جرم را در پیش بگیرد. زبان هنر در راه تعالی  کارهای آن است، در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد و راه پیشگیری ا

خواری یا کالهبرداری، اخالل در نظام اقتصادی  خواری و ویژهانسان و  پیشگیری  از فسادهایی همچون فساد مالی و رانت

م  ها انسان بتواند از نهایت ظرفیت هنری خود استفاده کند و در راه پیشگیری از آن قدکردن زندگی میلیونو مختل

 بردارد. 

سریال فیلمپخش  ساخت  نشانها،  و  اقتصادی  فسادهای  پیرامون  تیزر  کلیپ،  ویدیو  کوتاه،  آنهای  عواقب  ها،  دادن 

چگونگی اعالم جرم و.... می تواند اقدامات در خور توجهی در این زمینه باشد. از طرفی ارتباط رسانه با مردم موضوعی  

 به پاسخگویی برای هارسانه  تواند اقدامات درخور توجهی باشند.دستگاه قضایی میاست بیان نظرات، تعامل رسانه با  

  نقش، همچون، مختلف جهات از مطبوعات بررسی .هستند آن  پوشش  و مهم اخبار هئارا  از  ناگزیر خود، مخاطبان  نیاز

 از که کلی تصویر در توانندمی  که نقشی و جامعه سطح در را هاآن اثرگذاری میزان ، ...و سبک  مطالب، گیریجهت

 اهمیت  از فارغ مطبوعات  که گردد که  می مشخص اما مشکل باشد  کمی  مبارزه امر تداعی شاید است، متصور هاهرسان

اقتصادی،  افراد با مصاحبه  توسط کارشناسان، تحلیل هئارا جرم، این اخبار  به معمول حد از بیش پرداختن جرایم 

 آیا ،...و مکرر هایپیگیری جرم، افتادن اتفاقة  نحو توضیح درخصوص و الزم هایآموزش هئارا زمینه، این در مسئول

 در احساس وظیفه با مطبوعات مسئوالن کرد، تصور توانمی اینکه یا اند،هداشت رسانیعاطال  خبر هئارا از نشان فقط

 ایجاد در را جامعه  و اندهرساند انجام  بهرا   خود رسالت روش این به اختیار،  در موجود امکانات بهباتوجه زمینه این

    اند.  کرده  یاری زندگی شهروندان برای جرم از عاری  و سالم فضای

       االرضمصداقی از فساد فی   مفاسد اخالقی  حكومت عدالت اسالمی در مقابله با  هنر در  نقش .5.2

خصوص  امکان ارتکاب آن در حد وسیع در جامعه بههایی است که  جرم  عنوان یکی از ناپسندترینمفاسد اخالقی به

تواند رسوخ کند و زندگی  بنیان خانواده را از  الی زندگی همگان میجامعه دینی وجود دارد. بنابراین این فساد در البه
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که در    ها آنچه راآدم  هاست. معموالًدارای یک ارتباط خاص با انسان  اصوالًاست.    هنر، نقطه مقابل جرمهم بپوشاند.  

کنند. در ارتباط با هر هدفی ازجمله پیشگیری  کشند و به نحو خوبی منعکس میآلشان است به تصویر میتخیالت و ایده

در مخاطب تصویر   جرم را دة  اگر هنرمند بتواند نماد پدی   ، که هدف هنر برانگیختن عواطف مخاطب استاز جرم ازآنجایی

در بحث اعتیاد، هنر    سینما وۀ  در عرص  ،ثر واقع شود. برای مثالؤری از جرم متواند در پیشگیبنابراین جایگاه می  ؛کند

یابد و اثر مطلوبی روی فرد  بیند در مدت زمان تماشای فیلم جهت میاحساسات طرفی که فیلم را می  در این عرصه اثر

ازآنجاییمی هنر  تگذارد.  و  نهایی  نگاه  دارد أکه  عاطفه  و  احساس  بر  تصمیممهم  ،ثیرگذاری  وترین محرك در    گیری 

ثر است. البته همه این اتفاقات مشروط بر این هستند که  ؤدهی بوده و در ارتباط با پیشگیری از جرم بسیار مجهت

هنرمند در حوزه فعالیت خود، تخصص خاص داشته باشد و بتواند پیام خود را طبیعی در غالب فیلم غیرمستقم انتقال  

 .(47: 1392زاده، )نقی دهد

برسند. بدون تجزیه و    ی خود  آرزوهاآمال و  به تمامی    هستند تا    قمندافراد عال   در سن جوانی و خیلی پایین معموالً 

ین  ا  ه ب  .(34:  1388داوری اردکانی،)  داد  تحلیل کار جدا از قانون باید در این زمینه افکار را به سمت مناسبی شکل  

توان از این عرصه به نفع جامعه و مقابله با  ثیرگذار باشد هنر است و میأباط و تعام که با همه در ارتدلیل که رسانه  

وتحلیل ارایه راهکار  جرم سود برد. به شرطی که در آن شکل متعارف معمول در زندگی مردم، همچنین تعریف و تجزیه

 .  هم برای آن درنظر گرفته شده باشد

ا شخصیت انسانی دارد. دنیای هنر آلوده به منافع و منابع و از این  هنر ریشه در احساس و عاطفه و برداشت آمیخته ب

تا مئدست مسا باشد  بین هنرمندان وجود داشته  باید وحدت در  نیست.  از  ؤل  و معتقدم که هنر یکی  واقع شود  ثر 

ای خاص  هگانه هر کدام نقشهنر ژانرهای مختلفی دارد، هنرهای هفت  برای پیشگیری  .  های مقابله با جرم استروش

نگاه به زندگی شخصی فرد محبوب در    افراد با    کهاغلب این اتفاق رخ می دهد    خود را در پیشگیری از جرم دارند.

های اجتماعی و  و افراد در شبکه  شود ختم میهای روز به نام و اتفاقات روزمره او  تیتر رسانهکنند و همه  جامعه می

را   او  روزمره  اتفاقات  بهکنند.  دنبال میفضای مجازی  افراد مشهور که حتی  و  هنر  به شهرت رسیدند  واسطه ورزش 

ها الگوی اخالقی  آن.  خصوص جوانان دارنددهی افکار عمومی جامعه بهثیر بسزایی در جهتأتوجهی دارند تطرفداران قابل

مهم است. شاید    ، ت زندگی کندها است. اینکه هنرمندی در دید مردم سالمها به آنجامعه هستند اما به هر حال نگاه

بیشتر از اینکه هنر روی    .شوندگونه نباشد اما مهم است که در انظار عمومی چطور ظاهر میدر خلوت خود این  حتی

شود فیلمی ساخته شود یعنی همان  کند نقش داشته باشد خواست مخاطب است که باعث میهنری که عرضه می

 . قانون عرضه و تقاضا

خاطر تصادف و مرگ طرف،  آید، در فیلمی فردی را بهها پیش میاشتباهات حقوقی در فیلم  شود که میمشاهده  بسیار   

که در ابتدای  درحالی  ؛داد، نداشتن قانون بهتر از قانون بد داشتن استفرد تا پای چوبه دار بردند. یا در فیلمی ترویج می

عنوان مشاور در  ها نظام حقوقی شاید بتواند بهدر اصالح اینت. اسقانونی علم حقوق وجود هر قانونی ولو بد، بهتر از بی

ه شود و آثار مثبت خود را در بحث  ئثرتر اراؤها فعالیت کرده و به نوعی کمک کند تا پیام فیلم درست و البته مفیلم
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ل حقوقی  ئفع مساها از لحاظ حقوقی و ر مدت با دو راهکار بررسی فیلم  در کوتاه.پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد

بررسی ت و  بررسیأتوسط حقوقدانان  نه در چارچوب  البته  بتوان کاری کرد  یا مثبت  های دولتی.  ثیر حقوقی مخرب 

   .ه یک فیلم خوب کمک بگیریمئها و کارشناسان برای ارادومین راهکار این است که از دانشگاه

.  پیشگیری از وقوع جرم بسازد  ۀ داستانی نیز برای فعالیت در زمینهای  تواند با کمک هنر، مستند و فیلمقضاییه میقوه

تواند به کمک آید تا میزان جرم و جنایت  شود، ابزارها و وسایل متعددی میکه صحبت از پیشگیری از جرم میهنگامی

یری از جرم  های آن در پیشگ هنر، ابزاری کارآمد در این رابطه است که هنوز از ظرفیت .در جامعه کاهش پیدا کند

ای  ثیر فراوان دارد و جامعهأکید دارد، هنر بر افکار و رفتار شهروندان تأکه کارشناسان بر آن تچنان.  استفاده نشده است

بنابراین هنر و هنرمند در جامعه و افکار عمومی آن و  .  رودبه سوی ارتکاب جرم می  که انس بیشتری با هنر دارد، کمتر

ثر را به ؤخواه و مهای دلتوان پیامی شخصیت افراد غافل و با کمک از این عنوان میگیر شکل  دهی وهمچنین جهت

های هنری مهم است  در بحث پیشگیری از جرم با قالب  خورد مخاطب داد و آمار جرم و جنایت را در کشور پایین آورد.

فیلم مرتبط باشد و غیرمستقیم به    ساختگی نباشد بلکه به نحو ظریفی با خواست افراد درون  که پیام مرکز ثقل فیلم،

 .مخاطب منتقل شود تا از شکل و شمایل سفارشی بودن خارج شود

تواند او  گونه نیز هنر آلوده به ابتذال میشود تا انسان تعالی و رشد پیدا کند، همانگونه که هنر باعث میدرواقع همان

تواند بر له یا علیه صاحب خود  لبه شمشیری است که هم میرذالت و پلیدی انسانیت بیندازد. هنر در واقع دو  را به قعر

های بسیاری همچون، رفتارشناسی، روان  لفهؤبایست مکند میهای هنری فعالیت میباشد. هنرمند و کسی که در عرصه

جلوی دوربین ظاهر شود و    شناسی، وضعیت عرف جامعه، عالیق جامعه خویش را به خوبی بشناسد، نه اینکه صرفاً

ها برای رسیدن به کمال است و از هر خطیب و سخنوری، نافذتر و  دیالوگی را تکرار کند. هنر جایگاه تجلی اراده انسان

اغراق  کند. جرائم علیه منافی عفت ازجمله جرائمی هستند که بیاز هر دستگاهی زودتر افراد را محاب به انجام عملی می

تواند  رو به رشد است. استفاده از زبان هنر برای بیان عواقب این ارتیاطات خارج از عرف و خانواده می جامعه امروزی  رد

سازی عواقب  کنند تا به جنس مخالف خود نزدیک شوند، نهادینهدختران و پسران جوان را که اقدام به هر عملی می

 کند. تواند درصد بسیار زیادی از این ارتباطات را قطع میمی

تواند داشته باشد. نفوذ فرهنگی  اند، دالیل مختلفی میینکه هنر و رسانه در جامعه مذهبی ایران توفیق چندانی نداشتها

ای جامعه،عدم ساخت فیلم های  ریزی کالن برای ارتقاء سطح هنر تصویری و رسانهدر دستگاه رسانه، نفوذ در برنامه

ی درخورشان اهداف نظام اسالمی نساخته است و تلویزیون و سینما  فاخر که چندین سال است رسانه رسمی ایران فیلم 

هایی با در جه اهمیت پایین و بعضا نیز فیلم های طنزی که بیشتر به هجو شبیه  همگام با یکدیگر اقدام ساخت فیلم

 باشند تا طنزی که معضالت و چالش های روز جامعه را بیان کند.   می
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 گیری نتیجه 

این   ف  پژوهشدر  افساد  نقش و ضرورت تشکیل حکومت عدل در جهت دفع  بررسی  هنر     األرض در حکومت ویبه 

فی افساد  تحقیق،  فرضیه  براساس  دارد.  داللت  تحقیق  فرضیه  بر صحت  نتایج  پرداخته شد.  االرض مصادیق  اسالمی 

چون خویشاوندگرایی مغایر با  تواند داشته باشد که اقسام فساد اداری از قبیل اختالس و همچنین مواردی  متعددی می

عدالت و فلسفه تشکیل حکومت عدل اسالمی است که ضرورت تشکیل حکومت عدل مقابله با چنین جرایمی است. در  

ترین دالیل لزوم برقراری حکومت اسالمی عبارت است از تحقق عدالت و اجرای احکام الهی در راستای  واقع یکی از مهم

برخی از مصادیق افساد فی االرض نیز در تضاد با تحقق عدالت در جامعه    مورات زندگی.تحقق عدالت اسالمی در کلیه ا

است که حکومت عدل اسالمی متعهد به مقابله با این اقسام از فساد است. مصادیقی چون فساد اداری و اختالس باعث  

از عدالت اجتماعی است. از    شود که نوعی انحراف المال میای خاص به بیتدرازی عدهتضییع حقوق همگانی و دست

 د. شوساالری و لذا ایجاد فساد در جامعه میطرفی خویشاوندگرایی نیز باعث تضییع حقوق دیگران و نفی شایسته

به وسعتی که  آستان هنر سراسر زیبایی و آموزش است. استفاده از هنر در جهت پیشگیری از افساد فی االرض باتوجه

با توجه به نفوذی که در    اسالمی   های هنرها جلوه پیدا بکند. استفاده از ظرفیتمی عرصهشود هنر در تمادارد باعث می

 .االرض را بپیماییمشود تا حدود زیادی راه پیشگیری از افساد فیباعث مید میان افراد در جامعه دار
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