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 آنچه اکنون از نظر می گذرانيد بيش تر محصول 
تأمل و تفلســف اســت تا تحقيق و تتبع. در اين 
نوشتار بســيار کوتاه می کوشم تا چند وجه مهم و 
عمدتًا مغفول از مقوله ی »فســاد« را در کمال ايجاز 
صورت بنــدی نمايم؛ اگرچه تبييــن هريک از اين 
وجوه و نکات منشــعب از آن می تواند دستمايه ی 

مباحثی درازدامن باشد. 

 وجه واژگانی فساد
1( مفهوم فساد يا فاسد شدن نه فقط در زبان فارسی 
بلکه دســت کم در عربی، فرانسوی و انگليسی 
)corruption( عالوه بر معنايی جرم آميز و گناه آلود، 
معنای کثيف شدن، تعفن و حال برهم زدن را نيز 
به ذهن متبادر می سازد و هر دو سويه ی معنايی 

را در بر می گيرد.
2( ما هر جرم يا هر خطايی را فساد و به تبع آن هر 
مجرم حقوقی يا خاطی اخالقی را فاسد نمی ناميم.
3( کسی فاسد است و چيزی فساد که جرم يا تقصير 
در آن رسوخ کرده باشد و آن را از حالت طبيعی 
و اوليه اش بيش از حد دور ساخته باشد. ظاهرًا 
ما چيزی را فساد می ناميم که از صورت مطلوب 
يا طبيعی خود خارج شده است، گويی کثيف و 
ناپاک است و در نتيجه حال ما را بر هم می زند.

4( تهــوع و انزجــار )disgust( تنهــا يک واکنش 
فيزيولوژيک به شئ فاسد نيست و گاه واکنشی 

روانی به امر فساد و انسان فاسد است.
5( شايد اتفاقی نباشــد که مفهوم فساد، کثافت يا 
ناپاکی را آدميان باالخــص دين داران و اديان از 
مقوالت جسمی به حاالت روحی تعميم داده اند. 
6( البته بســيار دشوار )و چه بسا کم فايده( است که 
دريابيم ابتدائًا مفهوم فســاد از مقوالت روحی، 
روانی و اخالقی به مقوالت فيزيکال و جسمانی 

راه يافته يا بالعکس؟

 وجه فرافردی فساد
7( در مفهوم فساد نوعی سازمان يافتگی يا دست کم 

فرافردی بودن به چشم می آيد.
8( ما کم تر يک فرد حسود يا حتی يک قاتل را به صرف 

تأملی در معنای فساد
  مسعود صادقی/ پژوهشگر و دانشجوی دکتری فلسفه ی اخالق

حسادت و يا قتلی که مرتکب می شود فاسد می ناميم.
9( فاســد کسی است که عالوه بر ديگر مؤلفه ها و 
خصوصيات رذيلت آميز، کار مفسده بار خود را 
دست کم با مشارکت کسی ديگر و يا يک جمع 

انجام می دهد.

 وجه تدريجی فساد 
10( فساد امری مزمن، تدريجی و فرايندی است.

11( فساد، تنها يک عمل نيست. 
12( فســاد برای تحقق خود می تواند يا می بايد به 
عملــی رذيلت آميز منجر شــود، اما هيچ کس 
به محض انجام يک عمل، فاسد قلمداد نمی شود.
13( يک عمل به هراندازه که قبيح باشــد، تا تکرار 
نگردد و تا ناشــی از يک صفــت مانای روانی 

نباشد به فساد نمی انجامد.
14( ما به کسی که به شکلی ناگهانی، آنی، بی برنامه 
و تحت تأثير شرايطی خاص و تنها برای يک بار 
دست به عملی نادرست زده باشد، فاسد نمی گوييم.
15( فساد يا فاسد شــدن زمان بر و تدريجی است 
و نشــانه ی اصلی آن نه يک رفتار بلکه افکار و 

صفات نهادينه است.

 وجه منش انگارانه ی فساد
16( می تــوان گفــت مفهوم و لفظ فســاد بيش تر 
با نگرش هــای منش انــگار، فضيلت گرايانه و 

فاعل مدارانه ی اخالقی سازگار است.
17( در يک نگــرش فايده گرايانه به اخالق تقريبًا 

تعبير »انسان فاسد« بی معنا است.
18( البته فساد هم معنای رذيلت نيست، اما هم راستا 

با آن و از مصاديق خاص آن است. 

 وجه بيمارگونه ی فساد
19( فساد، يک بيماری است.

20( انسان های فاســد عالوه بر مقابله به مداوا نيز 
احتياج دارند.

21( فساد همانند بيماری بايد مورد پيشگيری قرار گيرد. 
22( فســاد به يک معنا در مقابل تازگی، طراوت و 

سالمت قرار می گيرد. 

23( از منظری ديگر فساد در مقابل صالح، و انسان 
فاسد در مقابل انسان صالح است.

 وجه نسبِی فساد
24( مفهوم فســاد برخالف برخــی از مصاديق آن 

همواره بوده است.
25( افــراد و جوامــع مختلف معمــواًل چيزی را 
بيش تر فساد می نامند که بر روی آن حساسيت 

افزون تری دارند.
26( رويکرد اخالقی يک فرد يا جامعه را از طريق 
حساسيت ها/ چيزهايی که آن را مصداق فساد 

می داند بهتر می توان شناخت.

 وجه بومی فساد
27( در ايران و برخی از جوامع شــبيه به ما فســاد 

اقتصادی را از فساد اخالقی تفکيک می کنند.
28( گويی برای برخی فســاد اقتصادی يک فساد 
اخالقی نيست و يا به اندازه ی »فساد اخالقی« 

غيِراخالقی نمی باشد.
29( برخی ها ترجيح می دهند به واسطه ی يک »فساد 
اقتصادی« به زندان بروند تا يک »فساد اخالقی«.

 جمع بندی
فســاد را می توان رذيلتی نهادينه و ملکه گونه 
دانست که غالبًا حالتی فرافردی دارد، در طول زمان 
و به شــکلی بطئی محقق می شــود، انزجار و تنفر 
ديگران را برمی انگيزد و همانند يک بيماری، عالوه 

بر مقابله به پيشگيری و مداوا احتياج دارد.  
با توجه به نکات فــوق و جمع بندی متخذ از 
آن می توان گفت فرد يا جامعه ای که به عنوان مثال، 
از جرائمــی اقتصادی هماننــد تبعيض يا اختالس 
دچار اشمئزاز نمی شود، در واقع بزه های اقتصادی را 
مصداق فساد نمی داند. فرد فاسد و امر آلوده به فساد 
همانند هر پديده ی فاســد ديگری بايد حال بر هم 
زن، مشمئزکننده و غيرقابل هضم باشد و اگر چنين 
نباشــد در واقع ما از روی تعــارف يا تظاهر به آن 
پديده لقب فساد و يا مفسده را منضم می نماييم.  


