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 فساد مقابل صلح است و صلح يعنی هماهنگی 
و وحدت و پيوستگی در عالم. ُيْفِسُدوَن ِفی اْلَْرِض 
َو ال ُيْصِلُحوَن )شــعراء/152، نمل/48(. صلح دو 
معنا دارد يکی مقابل فســاد است و ديگری مقابل 
جنگ. به نظر می رسد معنای اول اعم از دومی باشد. 
يعنی صلح و نجنگيدن مستلزم پذيرش هماهنگی و 
وحدت است. امروزه به ويژه در تلقی مدرن بيش تر 
صلح، ذيل انديشه ی »عدم خشونت« معنا می شود. 
اما در نگرشــی عــام می توان صلــح را به صورت 
گســترده و به وسعت زمين تفسير نمود و به جای 
نگاه روان شناســانه و جامعه شناســانه، مواجهه ای 

هستی شناسانه را در پيش گرفت.
بنابراين فساد را می توان خلل در زمين و زمان 
ناميد. يعنی گناه و جرم در شــرايطی که در زمين و 
زمان آثار خود را بر جا بگذارد فساد ناميده می شود. 
می بينيم که فســاد و زمين در قــرآن بارها در کنار 
يکديگر بيان می شوند: َفساٍد ِفی اْلَْرض)مائده/32(، 
َيْســَعْوَن ِفی اْلَْرِض َفسادًا)مائده/33 و64(،َ  ال َتْبِغ 
الَْفساَد ِفی اْلَْرض)قصص/77(، َأْن ُيْظِهَر ِفی اْلَْرِض 
الَْفساَد )غافر/26( الَْفســادِ ِفی اْلَْرض )هود/116(، 
َظَهَر الَْفساُد ِفی الَْبرِّ َو الَْبْحر )روم/41(. فساد، »فساد 
در زمين« اســت، به عبارت ديگر تفاوت فســاد و 
گناه در اين اســت که گنــاه در زمين و زمان ظهور 

زمین مندی فساد

معنای فساد در قرآن کریم 
  رضاکریمی/ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

برخاف تصــور رايج هر گناه يا جرمی را 
نمی توانيم در زمره ی مفاسد قرار دهيم. متن 
زير با تمســک به آيات قرآن کريم، تأملی 
اســت درباره ی اينکه معنای فساد چيست 
و در چه شــرايطی جرم و گناه، فسادانگيز 

خواهند بود.

اشــاره 

آشکار ندارد، گرچه گناه، به ويژه گناهان کبيره نهايتًا 
آثار تکوينی از خود به جای می گذارد اما اين فساد 
است که در زمين »جاری« می شود. گناه مانند فساد 

زمين مند نيست لذا آثار آن بيش تر فردی است.
از اين جهت شــايد بفهميم کــه چرا خداوند 
اذن فســاد عالم گير می دهد تا جايی که می خوانيم: 
ا َنُســوا ما ُذكُِّروا بِــِه َفَتْحنا َعَلْيِهــْم أَْبواَب ُكلِّ  َفَلمَّ
َشــیْ ءٍ َحتَّى إِذا َفِرُحوا بِما ُأوُتوا َأَخْذناُهْم َبْغَتًة َفإِذا 
ُهْم ُمْبِلُســوَن )انعام/44(. خداوند بعد از فراموشی 
ياد خدا درب های »همه چيز« را بر آنان می گشــايد. 
چون قاعده ی آفرينش اين اســت که همه چيز ميل 
به هماهنگی دارد. فساد هم در عين ناهماهنگی در 
عالم، به نوعی هماهنگی تصنعی به وجود می آورد. 
اين ناهماهنگی تصنعی است چون فطری و طبيعی 
نيســت، بلکه به تعبيــر قرآن از مکر الهی ناشــی 
می شود1. به تعبيری می توان گفت در وضعيت فساد، 
»اجتماع« بر »تفرقه« صورت می گيرد2. گرچه به دليل 
همين ناهماهنگــی ذاتی، در اين هماهنگی تصنعی 
پايداری وجود ندارد. ولی  نکته اين است که پايان 
ناگهان سر می رسد! چرا عذاب مانند قيامت )ساعت، 
زمان( ناگهان سر می رسد؟! اين پرسشی مهم است. 

1-  هماهنگی فعلی مدرنيته را هم می بايست غيرفطری و غيرطبيعی دانست. 
هميشه متفکران نسبت به اين وضعيت غيرطبيعی هشدار داده اند. اکنون در 
وضع پست مدرنيته شواهد زيادی برای بی ثباتی در غرب در آرای متفکران 
وجود دارد، اما در اوج قدرت مدرنيته هم فردی مانند کريستوفر مارلو اعالم 
کرد که بشــر، روح خودش را در ازای دريافت قدرت به شــيطان فروخته 

است. و بشر بی روح چگونه می تواند پايدار بماند؟
2-َفاْجَتَمَع الَْقْوُم َعَلى  الُْفْرَقِة َو اْفَتَرُقوا َعَلى اْلَجَماَعة )نهج البالغه، خطبه147(

فســاد به جهت عالم گيری خود را پنهان می کند و 
لذا تا ســقف بر سر اهل خانه خراب نشود، آنان که 
از عمق فاجعه خبر ندارند خبردار نمی شــوند! اين 
مانند قيامت است که بر مردمان سنگين و غيِرقابل 
ــماواِت َو اْلَْرِض ال  پيش بينی است: َثُقَلْت ِفی السَّ

َتْأتيُكْم إالَّ َبْغَتة )اعراف/187(. 
امروزه فساد بر برخی زشتی ها يا مفاسد اقتصادی 
يا عدم رعايت برخی مظاهر و مناسک دينی اطالق 
می شود، اما آيا می توان فساد را به اين موارد خالصه 
کرد؟ به نظر می رســد مطابق تفسير »زمين مند« از 
فساد می بايســت مصاديق مهم تر را در موارد ديگر 
جســت وجو کرد. ما می توانيم بگوييــم عادت به 
بدقولی و بدامانتی از مهم ترين مصاديق فساد هستند. 
اما اگر فساد را خلل در هماهنگی و پيوستگی عالم 
بدانيم، آن وقت اين موارد در رأس فســادهای بشر 
در زمين قرار می گيرند. در روايات آمده اســت که 
در ســه چيز هيچ رخصت و استثنايی وجود ندارد3: 
بدعهدی، بدامانتی و عدم نيکی با والدين. در رعايت 
اين ســه، دين و ايمان طرف مقابل هم مهم نيست. 
اکنون فکر کنيم که آيا اين سه، محور مشترکی دارند؟ 
چه چيز اين ها را به قواعدی استثناناپذير و فرادينی 
تبديل کرده اســت. فکر می کنم محور مشــترک، 
»هماهنگی و پيوستگی« بين انســان ها باشد. عهد 
يعنی قراردادی که بين افراد پيوستگی ايجاد می کند 
3-َثاَلٌث َلْم َيْجَعِل اهللَُّ َعزَّ َو َجــلَّ لََِحٍد فِيِهنَّ ُرْخَصًة َأَداُء اْلََماَنِة إَِلى الَْبرِّ َو 
الَْفاِجِر َو اْلَوَفاُء بِاْلَعْهِد لِْلَبرِّ َو الَْفاِجِر َو بِرُّ اْلَوالَِدْيِن َبرَّْيِن َكانَا َأْو َفاِجَرْين  )كافی 

، ج 2، ص 163(
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و اساسًا به گفته ی اميرالمؤمنين )عليه السالم( عهد، 
فراگيرترين فرمان الهی است که انسان ها با وجود 
اختالف تمايالت و تشتت آرا در مسائل مختلف، 
بر اين مسئله توافق دارند و آن را تعظيم می کنند1. 
امانت هم نشان اعتمادی است که از انس انسان ها و 
احساس امنيت در ميان مردمان خبر می دهد. نيکی 
به پدر و مادر مظهر رابطه ای فراتر از يک نسل است 
و نشــان می دهد در آبادانــی و صلح زمين نه فقط 
مردمان يک نسل بلکه رابطه ی نسل ها نيز می بايست 

بر صلح و نيکی باشد. 
چه چيز اين ســه فســاد را در رأس امور قرار 
می دهد؟ گفتيم که عهد و امانت و نيکی به والدين 
اواًل استثناناپذير هستند و ثانيًا فرادينی. يعنی فجور و 
بی دينی فرد نمی تواند موجب نقض اين فرامين شود. 
اما فرادينی بودن آن ها به معنای غيرالهی بودنشــان 
نيست و نمی بايســت ميان اين دو خلط کرد. اين 
قواعد و فرامين فريضه ی خدا هستند و گرچه مورد 
تأکيد دين هستند، اما به گواهی تاريخ در ميان نيکان 
و فاجران هم پذيرفته و تعظيم شده اند و عدم رعايت 
آن ها با واکنش خدای منتقم روبه رو شــده اســت.
اکنون که پيشــنهاد ما اين اســت که فساد را 
زمين مند بفهميم بايد بدانيم منظور از زمين، گهواره ای 
است که با گام نهادن بر شانه ی آن می بايست با خدا 
بودن را تمرين کرد و با خدا بودن مستلزم رعايت 
هماهنگی و صلح عالم اســت. اگر غير از خدا در 
عالم خدايی ديگر بود فســاد می شد: َلْو كاَن فِيِهما 
آلَِهٌة إالَّ اهللَُّ لََفَسَدتا )انبياء /22(. به عبارت ديگر اين 
تلقی از فساد بر اساس نگرشی توحيدی بنيان نهاده 
شده اســت. توحيد مساوی با هماهنگی مطلق در 
عالم اســت و هيچ کس اجازه ی مقابله با اين نظم 
توحيدی را ندارد. و هرکس عدم رخصت را نقض 
کند به مکر و استدراج الهی می افتد و پس از مدتی 

ناگهان همه چيز برايش تمام می شود!
سنت امالء و استدراج را بر اساس همين معنا 
از فساد می توان تبيين کرد. خداوند اجازه  می دهد 
تا هرچيزی به نهايت بســط خود برسد: َو الَّذيَن 
ُبوا بِآياتِنا َسَنْســَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُموَن َو  َكذَّ
ُأْمِلی َلُهْم إِنَّ َكْيِدی َمتِين )اعراف/182و183(. فساد 
در زمين اســت و خداوند مهلت می دهد تا فساد 
عالم گير شود، آنگاه ناگهان واکنش نشان می دهد. 
البته ناگهانی بودن از سوی فسادکنندگان معنی دارد. 
چراکه آن ها غرق شدگانی هستند که بيرون از عالم 
خود را نمی بينند. پس »نمی دانند« که به تدريج چه 
بر سرشان می آيد و وقتی عذاب سر می رسد آن را 

ناگهان ادراک می کنند.
می توانيم اين را هم بگوييم که نگاه توحيدی و 
بينش زمين مند نسبت به فساد بر اين اساس است که 
بدانيم خداوند بر همه کس ريزش و رحمت دارد و 
اين و آن را عطا می دهد. آن کس که به غيرخدا رغبت 
کند بازهم در معرض ريزش باران هستی است. اما تا 
آنجا که بندگان اين رحمت را بپذيرند و در رحمت 

ِ َشیْ ٌء النَّاُس َأَشدُّ َعَلْيِه اْجتَِماعًا َمَع َتَفرُِّق َأْهَوائِِهْم َو  1-َفإِنَُّه لَْيَس ِمْن َفَراِئِض اهللَّ
َتَشتُِّت آَرائِِهْم ِمْن َتْعِظيِم اْلَوَفاءِ بِاْلُعُهود )عهدنامه مالک اشتر، نامه 53 نهج البالغه(

الهی و جريان فياض هســتی خلــل وارد نکنند.
يکی از نشانه ها و نتايج اين تلقی اين است که 
در مفهــوم منکر هم همان تعريف زمين مند وجود 
دارد: »معروف« و »منکر« در روابط آدم ها معنی پيدا 
می کنند. مقدمه ی امر به معــروف و نهی از منکر 
واليت و مهربانی اســت َو اْلُمْؤمُِنوَن َو اْلُمْؤمِناُت 
َبْعُضُهْم َأْولِياُء َبْعٍض َيْأُمــُروَن بِاْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن 
َعــِن اْلُمْنَكر )توبه/72( يعنی امر به معروف و نهی 
از منکر در شــرايطی توصيه می شود که قبل از آن 
واليتی به وجود آمده و رابطه و نسبتی ميان آدم ها 
برقرار شده باشــد. اما ميان منافقين، واليت وجود 
ندارد و آن ها امر به منکر و نهی از معروف می کنند! 
اْلُمنافُِقوَن َو اْلُمنافِقــاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن 

بِاْلُمْنَكِر َو َيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف )توبه/69(.
يکی ديگر از نتايج اين تفسير، نقش »رضايت« 
در شناخت فاسدان اســت. انسان ها با رضايت و 
خشم با ديگران نسبت برقرار می کنند و وقتی به فعل 
قومی رضايت داده شود داخل در آن قوم شده اند. 
در واقع رضايت و خشم عامل اجتماع مردم است 
و اين رضايت چنان در برقراری پيوند مؤثر است که 
می تواند مالک قضاوت در مورد عمل آن ها شود. 
مصداق مهم اين واقعه، رفتار قوم ثمود است که به 
هالکت آن ها منجر شد. يکی از افراد قوم ثمود شتر 
صالــح را پی کرد اما خداوند اين فعل را به همه ی 
َبْت َثُموُد  قوم تعميم داد2. در قرآن آمده اســت: َكذَّ
ُبوُه َفَعَقُروها )شمس/11و14(. در  بَِطْغواها ... َفَكذَّ
اين آيات ضمائر همه، سوم شــخص جمع هستند 
اما در بين آن ها به يک ضمير سوم شخص مفرد بر 
می خوريم إِذِ انَْبَعَث َأْشقاها )شمس/12(. اين تغيير 
ضميــر از جمع به مفرد و مفرد به جمع نشــان از 
سرايت عمل فرد به جامعه به واسطه ی رضايت قوم 
است که اليه ی پنهان آن را می توانيم بر اساس فهم 

زمين مند از فساد درک کنيم.
برای درک فهم فساد عالم گير بايد در مفهوم فتنه 
تفکر کرد. ويژگی هايی که برای فتنه بيان شده است 
نشان از زمين مند بودن و فراگيری آن است: فتنه از 
اختيار مردم خارج اســت و هر مفتون را نمی توان 
سرزنش کرد )نهج البالغه، حکمت15(. فتنه فقط 
دامان ظالمين را نمی گيــرد: َو اتَُّقوا فِْتَنًة ال ُتصيَبنَّ 
ــة )انفال/25(، هرکس  الَّذيــَن َظَلُموا مِْنُكْم َخاصَّ
با فتنــه دربيفتد در هم می شــکندش و خوردش 
می کند )خطبه151(. فتنه از قتل بزرگ تر اســت و 
آنقدر می کشد و فشار می آورد تا به ارتداد بکشاند 
)بقره/217(.  موسی )عليه السالم( هنگام زلزله در 
ــَفهاُء مِنَّا  قومش به خدا گفت: أَُتْهِلُكنا بِما َفَعَل السُّ
إِْن ِهَی إالَّ فِْتَنُتَك ُتِضلُّ بِها َمْن َتشــاُء َو َتْهدی َمْن 
َتشاُء، ، آيا ما را به خاطر آنچه سفيهان کردند هالک 
می کنی؟ اين جز فتنه ات نيست هرکس را بخواهی 
گمراه می کنی و هرکس را بخواهی هدايت می کنی 
)اعراف/155(. اين بيان نبی نشان از فراگيری فتنه و 

ُط َو إِنََّما َعَقَر نَاَقَة َثُموَد َرُجٌل َواِحٌد  ــخْ 2- إِنََّمــا َيْجَمُع النَّاَس الرَِّضا َو السُّ
َحاَنهُ  َفَعَقُروها َفَأْصَبُحوا  وُه بِالرَِّضا َفَقاَل ُســبْ ــا َعمُّ ُهــُم اهللَُّ بِاْلَعَذاِب َلمَّ َفَعمَّ

ناِدمِين )خطبه 201 نهج البالغه(

نيز ظهور قدرت الهی در آن است. 
راه حل مقابله با فتنه چيست؟ گفته اند: يا بايد 
با يار قيام کرد يا کناره گرفت و راحت شــد )نهج 
البالغه، خطبه ی 5( وســالمت ماند. و نيز گفته اند: 
بايد مثل شــتر دوساله بود که نه سواری می دهد و 
نه دوشيده می شود )حکمت1 نهج البالغه(. راه حل 
اساسی در فتنه و فساد فراگير »هجرت« است. بايد 
اول هجرت نمود و بعــد جهاد کرد )نحل/110(. 
عمل کردن در فتنه تبعيت از متشــابهات اســت 
و انســان را ظالم و منافق می کنــد، چراکه فتنه ی 
فراگير، آدمی را همرنگ خود می کند. اميرالمؤمنين 
)عليه السالم( می فرمايد در فتنه پرچم فتنه و نشانه ی 
بدعت نشويد، جماعت را بگيريد و بر خدا مظلوم 
وارد شويد نه ظالم )خطبه ی 151نهج البالغه(. گفتن 
اينکه »در زمين مستضعف بوديم« توجيه پذيرفته ای 
نيست. زمين وسيع است و پيروزی بسيار و راحتی 

يا اجر الهی در انتظار است )نساء/97-100(. 
راه مقابله با فتنه را برای مقابله با فساد می توان 
توصيه نمود. اما در اينجا ســخن از ارائه ی راهکار 
نيســت و تنها در پی تفکر در معنای حقيقی فساد 
هستيم. بيان اين ويژگی ها به طور اجمال بود و اواًل 
به درک بيش تر فراگيری فساد کمک می کرد و ثانيًا 
اجمااًل به رفع اين سوءتفاهم احتمالی کمک می کرد 
که تفسير زمين مند فساد نمی بايست به معنای انفعال 
و برخی تصورات غلط ناشی از جبر تاريخی باشد.
اکنون با اين معنا، بايد بگوييم مشــکل اصلی 
جامعه ی ما ناهماهنگی و گسيختگی است. اسراف 
در وقت و هزينه و نيروی انســانی فســاد است. 
عدم عمل به وعده ها فساد است. بدامانتی در امور 
اقتصادی و غيِراقتصادی هم موجب خلل در روابط 
و نسبت ها است. ســپردن سکان مديريت به افراد 
ناشايســت هم موجب ناهماهنگی در آن حوزه ی 
مديريتــی و حوزه های تحت تأثير آن اســت. اين 
ناهماهنگی در قرآن فساد و عدم برقرارِی صلح نام 
دارد. عالوه بر اين موارد، سکوت همراه با رضايت 
مردم در مقابل مفاسد هم خود فساد است، چنانکه 
گفتيم راضيان به فعل يک قوم جزء همان فاعالن به 
حساب می آيند و راضيان فساد خود فاسد هستند، 
چراکه فساد همه را می بلعد مگر کسی که نارضايتی 

از وضع موجود را حداقل در قلب خود بيابد.
زمين مند بودن فســاد تجليات مختلفی دارد: 
گاهی منظور ســاختاری شدن فساد است و گاهی 
تبديل رفتارها به »فرهنگ« مردم منظور است که در 
زندگی روزمره، سنت ها و رفتارهای خواص تجلی 
پيدا می کند. اما همه ی مصاديق شناخته شده از فساد 
را می بايست به يک اصل کلی برگردانيم: آنجا که 

صلح و وحدت عالم نقض می شود. 

اگر فساد را خلل در هامهنگی و 

پیوستگی عامل بدانیم آن وقت عادت به 

بدقولی و بدامانتی در رأس فسادهای برش 

در زمین قرار می گیرند


