
Criminal Law Research  (Vol. 13, No. 2, Serial 26, Fall 2022 & Winter 2023)……………...……   / 6 

Criminal Law Research 
Vol. 13, No. 2, (Serial 26) 
Fall 2022 & Winter 2023 
Research Article 

 
 

 
 

Historical Developments of The Concept and Realm of Corruption in 

Ancient Times1 

 
Mojtaba Jafari 2*  

 
Abstract 
Today, the study of "corruption" as a complex and tangible phenomenon is 
considered an important and fundamental issue in all countries. It can be said 
that the phenomenon of corruption is more or less present in all countries, but 
what is important is that the effect of corruption in today's world can't be limited 
to the same country that suffers from the phenomenon of corruption. That is 
why international institutions, with the support and insistence of countries that 
are less involved in this phenomenon, seek to take concrete and effective 
measures in all countries to fight corruption. Obviously, any effective and 
useful action in any country depends on comprehensive mastery of this 
phenomenon from various social, cultural, economic, political and legal aspects. 
Also, an important aspect of the study in this field can be the historical aspect of 
the case, which examines the historical developments of the concept and nature 
of the phenomenon of corruption. Such a study is one of the tools needed for a 
comprehensive study of the effects of corruption and how to combat it. In this 
article, we have tried to address only a corner of this historical aspect. 
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1. Introduction 
Historical study is one of the necessary tools for comprehensive research on the 
effects of corruption and how to fight it. In the category of historical study, one 
of the debatable topics is the concept of corruption. In other words, in what 
sense corruption was used in the past? Conceptually, what is the difference 
between corruption in the present day and corruption in ancient times? From 
when exactly did the epistemological transformation in this regard take place? 
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Also, what is the difference between behaviors that are considered corruption 
today and corrupt behaviors in ancient times? What is the difference between 
the discourse governing the category of corruption in ancient times and the 
discourse governing it in the current era? 

 
2. Methodology 
Basically, one of the research methods in human sciences and especially in the 
field of law is the historical method. In fact, the historical study of a legal or 
political phenomenon or issue is one of the best methods to accurately and 
completely identify that category in the field of science. Without a historical 
study, the full dimensions of that phenomenon cannot be explored. Corruption 
is one of these issues and phenomena. We should be able to find out its 
conceptual and practical developments by looking at the ancient times and the 
history of this phenomenon over time, so that we can better comment on its 
current state. Therefore, for the first time in Persian research on the issue of 
corruption and fighting it, we have turned to a historical study and research and 
we have tried to examine the issue from this approach. Therefore, the research 
method in this article is based on the analysis of historical texts, in the form of 
which we have discussed the concept of the category of corruption in the 
historical discourse.  

 
3.Results and Discussion 
The result of this research is that corruption has not had a single concept 
throughout history, and in the course of historical developments, we are 
witnessing important developments in the epistemology of corruption. In other 
words, it can be claimed that, historically, there are a few things to ponder about 
corruption. First, corruption has always existed throughout history. Second, the 
definition of corruption has been changed over time. In other words, what was 
considered corruption in ancient times may have been very different from the 
concept of corruption in later times or times close to the current time. Thirdly, 
in the distant past, corruption was not considered a reprehensible matter, but on 
the contrary, corruption was a value, and failure to provide grounds for 
corruption by the people or governmental and judicial authorities was 
considered a type of deviance and reprehensible behavior. Of course, even 
today there are views based on which corruption is not a bad thing and some 
corruptions is necessary for economic development, but in general, the basis of 
these views are significantly different from each other. Fourthly, in the past, 
corruption was less considered in connection with political power and more in 
the relationship between people with each other or their God or at the highest 
level in the relationship between people with the judicial system, but today it is 
almost the opposite, the main Corruption debates are formed in connection with 
political power and one of the most important concerns of people and 
benevolent people is to remove the stain of corruption from the skirts of power 
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and the greatest damage of corruption is due to its connection with power and 
political centers towards people and countries. 

 
4.Conclusions 
It is not bad to point out that although the study of these developments will 
provide a good basis for designing a model to fight corruption, this can only be 
achieved when there is a will to fight corruption. It is not necessary to mention 
that there is no such will in some governments and this issue may have various 
reasons. 
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 *تحوالت تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان 

 

1مجتبی جعفری
      

   

 چکیده 

در هر کشوری در گررو اررراه ه ره بانبره برر ا ر  برای مبارزه با فساد ثر و مفید ؤهرگونه اقدام م

 ةفرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. ه چنی   ر  بنبر  پد ده از بهات مختلف ابت اعی،

تار خی قضیه بارد که تحوالت ترار خی مفهروم و ماهیرت   ةتواند بنبمطالعه در ا   حوزه می  مهم

ای  کی از ابزارهای الزم برای تحقیر  برامد در وصرو  . چنی  مطالعهبررسی کند  فساد را  ةپد د

 ةبنب ای از ا  ا م صرفاً به گورهت. ما در ا   مقاله سعی کردهآثار فساد و چگونگی مبارزه با آن اس

تار خی بپرداز م. روش تحقی  در ا   مقاله مبتنی بر تحلیل متون تار خی است که در قالب آن بره 

ا م. نتیجه ا   تحقی  آن است کره فسراد در رناسی مقوله فساد در گفت ان تار خی پرداوتهمفهوم

 ی نداررته اسرت و در سریر تحروالت ترار خی رراهد تحروالت مه ری درطول تار خ مفهوم واحرد

ا   تحوالت بستر ووبی برای طراحی مردلی بررای مبرارزه برا   ةرناسی فساد هستیم. مطالعمعرفت

 وبود وواهد آورد. هفساد ب
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 مقدمه

پیچیده و مل وس کره آثرار ریرر قابرل انکراری در ه ره   ةد پد  عنوان   »فساد« به  ةامروزه مطالع

کشورها    موضوع مهرم  ةها به دنبال دارته است در ه ای زندگی فردی و ابت اعی انسانهحوزه

کشرورها وبرود دارد امرا ةفساد بریش و کرم در ه   ةتوان گفت که پد درود. میو اساسی تلقی می

تواند محدود به ه ان کشوری بارد که از ای امروز ن ییدن  آنچه مهم است ا   است که اثر فساد در

ال للی با ح ا ت و اصررار کشرورها ی برد. به ه ی  دلیل است که نهادهای بی فساد رنج می  ةپد د

 ةثری در ه رؤکه درگیری ک تری با ا   پد ده دارند به دنبال آن هستند که اقدامات مل روس و مر

در علروم ابت راعی   براابیموضروع    1فسادگیرد. بد هی است  برت  کشورها برای مبارزه با فساد صو

های علروم ابت راعی برا گسترش عالقه به ا   موضوع چه در علم اقتصاد و چه در سا ر راوهاست.  

رود آرکار اسرت. در ا ر  های مختلفی که در ا   زمینه هر روز منتشر میها و کتابتوبه به مقاله

رد فسراد های نشانگر در موال للی نیز مبادرت به انتشار دادهی بی اادهها و نهمیان، بروی از سازمان

( رراو  ادرا  فسراد در کشرورهای TI)  2ال للریعنوان مثال، سرازمان ررفافیت بی اند. بهن وده

 گیرد.  کند. چیزی که به وفور مورد استناد نو سندگان مختلف قرار میمختلف را هر ساله منتشر می

بهران ررا عی در سراسرر  ةدهد که فسراد  ر  پد ردال للی نشان میبی   هادهای ا   نگزارش

کشورهای ز ادی درگیر آن هستند. اقتصادهای بااب و رو به رردی مثل چی  ای که  گونهبهاست.  

دهرد کره فسراد ترأثیر منفری و هند نیز متأثر از ا   پد ده هستند. مطالعات تجربی بد د نشان می

ر گرزارش . بان  بهرانی د(192:  1395نژاد و اسفند اری فر،  )نظری  اردددی  ز ادی بر کارا ی اقتصا

 ةوود به صراحت اعالم کرد که فساد مانعی برزرگ و منحصرر بره فررد در برابرر توسرع  1997سال  

آن اسرت کره ررود مه ی کره در ا نجرا با رد بررسری  ةنکتاقتصادی و ابت اعی است. با ا   ه ه،  

که م  بر آن هستی  مقالها      دراست. ما  و معنا و تعر ف آن نشده    دفساتوبه کافی به مفهوم    تاکنون

البته پریش از ورود بره   .در    رو کرد تار خی مفهوم و قل رو ا   پد ده را مورد بررسی قرار دهیم

 ا   بحث الزم است نکاتی را مورد توبه قرار دهیم.

 
 Political Corruption/Grand(، فساد سیاسی )Immoralityقی )اوال  د رامل فسادووبت مفساد مصطلح در ادبیا. 1

Corruption( و فساد مالی و اقتصادی )Financial and economic Corruption ) است. منظور مرا در ا ر  مقالره از

  ر  دوسیاسری گراه ا ادفسر واطر ارتباط تنگاتنگ ا   نروع فسراد براهفساد ه ان فساد مالی و اقتصادی است هرچند ب 

وواری« روند. در بستر تار خی البته فساد مصطلح ارلب رامل ه ان مفهروم »ررروهکار برده میمفهوم در    راستا به

تر بودنرد و توان با ررا ط آن زمران کره بوامرد سرادها ا   ه ه، ا   محدود ت اصطالحی را میاست نه چیز بیشتری. ب 

 ندارت توبیه کرد.وبود  روزی ع الً  ما ردهامکان ارتکاب فسادهای گست
2. International Transparency Organization 
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 2اطالق »فساد«  اری که به آنترف   ا ه ان  1رفتار فاسدنخست ا نکه با د توبه دارته باریم که  

مهرم  ةعنوان مسرئلو بره اسرتاسرتوار  و ماد رات مزا را رواینا حصیلتبر پا ه امروزه داده می رود  

هرای هرای دور و دورانفساد با ارکال مختلرف ورود از زمانالبته  گیرد.  اوالقی مورد توبه قرار می

های متعرددی از بلوه   پد ده رواج دارد و ایز  در روزگار کنونی نو    ابتدا ی بشر ه راه او بوده است

گسرترش تجرارت  ه لطرفگیر است که به ه ة   پد د  لهئمس  ا  بنابرا  ،  است.  آن قابل مشاهده  

ال للی به کشورهای توسرعه های بی ، گسترش ک  سازمان  افته مجرمانه هایگروه  تقو تبهانی،  

معتقد م که فساد یف تشد د رده است. اگرچه  عی ضهای دارای نظام دادرسنیافته، ا نترنت و دولت

دهد و بخش وصوصی نیز مستعدّ وقوع فسراد اسرت، نقرش ی و دولتی رخ ن یفقط در بخش ع وم

گیری فساد بخصو  در دولت ) ا بهتر است بگو یم نقش کارگزاران دولت(  کی از عوامل مهم رکل

ای توسرعه اصرلی در کشروره  لمشرک. فسراد  ر   3های آنها ضعیف استکشورها ی است که دولت

ی است که در حال توسعه هسرتند. حتری کشرورهای توسرعه مهم در کشورها   ةنیافته و    مسئل

نصیب نیستند ض   ا نکه به هرر حرال نخست کشورها بی  ة افته نیز از آثار منفی فساد در دو دست

ز نفرس افتراده اسرت. ا را  که فساد به کلی ر شه ک  رده    ادعا کردتوان  در ه ی  کشورها نیز ن ی

رد و در بروری فقرط برر بخرش یرگهای دولتی را در برر میز ا   کشورها ت ام ال هفساد در بروی ا

هرای دولتری و وصوصری را درگیرر زمان بخشگاارد. در بروی د گر از کشورها هموصوصی اثر می

های برا لط ره سراد. اما آنچه در ه ه با مشتر  است ا   است کره ف.)Vorster, 2018:2(کندمی

و  کنرداوالقی بامعه را سست و دچار پوسیدگی میهای  زند ت ام بنیاناقتصادی که به کشورها می

. در بروری از (13:  1395اعت ادی مردم به نظام سیاسی و اقتصادی را به دنبرال دارد )بعفرری،  بی

 توان گفت که فساد مستقی اً در فقر مردم سهیم است. بوامد می

ای ای ه گران واههفساد د گرر برردوم، توبه به ا   نکته مهم است که    ةوان نکتنع بهه چنی ،  

ها رناوته رده است. نه فقط بخاطر ا نکه روزانه اوبار متعددی در مرورد آن از اطرافیران و رسرانه

عل ری مربروط بره  ر  رراوه   ةرنو م. بلکه ه چنی  به ا   دلیل که ا   مفهوم د گر    واهمی

ع رومی کره  ة ر  واها   پس با د آن را  ثل اقتصاد  ا حقوق  ا سیاست نیست و ازملم  واصی از ع 

گیرد به حساب آورد. از ا   نگاه، فسراد در محاورات روزمره افراد بامعه بسیار مورد استفاده قرار می

 ل،اتومبیر  کرردن،  کار  آمدن،  رفت ،  ووابیدن،  ووردن،ها ی از قبیل  روزمره است. مثل واهه  ة   واه

 
1. Corrupt behaviour 

2 .Corruption 

اصل بر ا   است که    دولت ضعیف است مگرر آنکره وراله   قاره  است. ز را در ا    عنوان مثال، در آفر قا چنیهب .  3

 .آن ثابت رود
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 حتری. نوررت و گفرت بیشرتر آن مرورد در با رد و اسرت مهرم ویلری مسئله  ا  ... .    و  تلف   نه،او

 را امنیرت و    عالم حقوق  ا تورم و رکود در علم اقتصاد  در  باسوسی  و  سرقت  و  برم  مثل  ها یواهه

 تواند ادعا کند کرهروند و هیچکس ن یها ی عل ی محسوب میصلح در علوم سیاسی ه چنان واهه

اند. پرس سرؤال ا ر  ی ع رومی رردههاساب  را ندارته  ا تبد ل به واههکل ات د گر بار عل ی     ا 

است که چرا در مورد »فساد« ا   رو داد رخ داده است؟ حقیقت ا   است که گسرترش روزافرزون 

ا   پد ده در بوامد کنونی در کنار رعارهای فراوان اصحاب سیاست در وصو  مبارزه با آن فساد 

هرا ی کار بردن واههکه برای بهالیه    واهه را ج و مأنوس در بی  مردم تبد ل کرده است. در حبرا  

ها ی از علرم حقروق و مثل »برم« توسط افراد عادی بامعه نیازمند آن هستیم که آن فرد حرداقل

آن دلیل  د.ورفساد« د ده ن ی»  ةکار بردن واهاصطالح »برم« را بشناسد اما ا   دردره در مورد به

ا   اصطالح در بری  اصرحاب رسرانه و سیاسرت های مکرر از  کامال رور  است. با توبه به استفاده

ت  افرراد بامعره قررار گرفتره ها و مصاد قش مورد رناوت ت د گر ا   کل ه با ت ام ابعاد و ن ونه

وق، اقتصراد قرم حها ی از علاست و د گر الزم نیست برای صحبت کردن در مورد ا   پد ده حداقل

 سیاست را بلد باریم.   ا  

امانه در مورد »فساد« به هیچ وبه مکفی از بررسی عل ی و بنیاد   ا ر  با ا   ه ه، رناوت عو

توان بدون تحقی  و مطالعه موابهه با ا   پد ده ن ی  ةپد ده نیست. بخصو  در مورد چرا ی و نحو

تروان آن را بره افکرار ع رومی و کره ن ی اسرتع ل ن ود. چرا که مبارزه برا فسراد مقولره د گرری 

ماهیرت آن چیسرت و زد. اصوالً ا نکه فساد به معنای دقی  کل ه  عنری چره؟ های عوام گره د دگاه

؟ و قل رو ا   پد ده در طول تار خ چه تغییراتی کرده است؟  چه تحوالتی را پشت سر گاارته است

تواننرد پاسرخ فسراد می ةد عل ی به پد ردرو کاالتی هستند که صرفا در    رؤها پرسش د گر سده

فرض ما ا   است که هم مفهوم و هم ماهیت و هم قل رو فساد در طول ترار خ د. ای بیابنقاند کننده

فساد امرروزه   ةتوان گفت که مسئلبد   ترتیب، میدوران باستان در حال تغییر و تحول بوده است.  

های ع ومی بلکه ه چنری  میان افکار و حوزه رط د کی از موضوعات مهم و مورد بحث بدی نه فق

رناوت ماهیت و مفهوم ترار خی ا ر  پد رده بخشری از ه ران .  است  های آکادمی در میان آموزه

های عل ی در ا   وصو  است. هده ما از نورت  ا   مقاله آن است کره وواننرده ررناوت آموزه

که در    سیر تار خی چه تحروالتی در   ددانبامعی از مفهوم و تحول تار خی فساد دارته بارد و ب

تواند ابزار مفیردی در دسرت موابهه با آن رخ داده است. ا   دانش می  ةنحو  مفهوم و قل رو فساد و

کنرونی   ةآن به    رناوت کامل و واقعی از مفهوم و قل رو فسراد در دور  ةوسیلهوواننده بارد تا ب

ها تطبی  دهد. برای ا   منظور مقاله حاضرر با واقعیت  اد ربرسد و با تیزبینی ادعاهای مبارزه با فسا

رناسری فسراد ر دو قس ت رامل بررسی ماهیت فساد در بستر تار خی )گفتار نخست( و مفهومرا د
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گااری رفتارها ی است کره در بسرتر ا م. منظور از ماهیت ارزشدر بستر تار خی )گفتار دوم( نورته

اند. در ا   قالرب ضر   پررداوت  بره واقعیرت عینری ار گرفتهره قتار خی با عنوان فساد مورد توب

های ارزری در مورد ا   رفتارها را نیرز در طرول ترار خ تارهای فسادگونه سعی رده است قضاوترف

گرااری در سریر در نگاه وود منعکس ن ا یم. با رناوت ماهیت فساد و بر اسراس معیارهرای ارزش

ه قرار دهیم کره موضروع گفترار دوم در طول تار خ مورد مطالع  زنی  توانیم مفهوم فساد راتار خی می

وواهد بود. روش تحقی  ما مطالعة تحلیلی متون تار خی است. ا   مترون ع ردتا بره زبران التری  

اند و در میان ادبیات فارسی منبد کافی که مناسب ا   نوع تحقی  باررد وبرود نردارد. نورته رده

 ان فارسی صورت نگرفته است و نیراز برهتحقی  بنیاد نی در زب  دفساطور کلی در موضوع  ههرچند ب

 رود.پژوهش بیشتر در ا   زمینه احساس می

 

 فسادماهیت  تاریخی  تحلیل .1

است. اوّل ا نکه، فساد ه رواره در طرول ترار خ   تأملفساد قابل  دربارة  از لحاظ تار خی چند مطلب  

زمان متحوّل رده است. به عبارت د گرر، آنچره   لطو  وبود دارته است. دوم ا نکه، تعر ف فساد در

هرای بعرد  را رد چه بسا ویلری متفراوت از مفهروم فسراد در زمانفساد تلقّی می  اندوران باستدر  

های دور فسراد امرر مرامومی کنونی بوده اسرت. سروم ا نکره، در گاررته  ةهای نزد   به دورزمان

دم  را عدم فراهم کردن زمینه فساد توسط مر وود آمد بلکه برعکس، فساد    ارزش بحساب ن یبه

ررد. البتره امرروزه هرم قضا ی نوعی انحراه و رفتاری قابل سرزنش رر رده می  مقامات حکومتی و

ها ی وبود دارد که بر مبنای آنها فساد ویلی هم چیز بدی نیسرت و وبرود مقرداری فسراد د دگاه

هرا برا  کرد گر تفراوت ی ا ر  نگرشی مبنالکر  طواقتصادی الزم و ضروری است اما به  ةبرای توسع

م ا نکه، در گارته فساد ک تر در ارتباط با قردرت سیاسری مرورد توبره قررار ای دارند. چهارع ده

گرفت و بیشتر در ارتباط بی  افراد با  کد گر  ا ودای وود  ا در باالتر   دربه در ارتبراط بری  می

هرای فسراد در مروزه تقر با برعکس، ع رده بحثما اارد افراد با دستگاه قضا ی ا   بحث مطرح می

های ویرورواه های مردم و انسرانتر   دردرهگیرد و  کی از مهمقدرت سیاسی رکل میارتباط با  

پا  کردن لکه فساد از دام  قدرت است و بیشتر   ضرر فساد هرم از ناحیره ارتبراط آن برا مراکرز 

رناسرانه د گرری هرم در . لاا    تفاوت معرفتتاس  قدرت و سیاست متوبه مردم و کشورها رده

 ل زمان رکل گرفته است.  ما ا   موضوعات را در ذ ل دو عنروان کلری در ادامره بحث فساد در طو

 قررار  مطالعره  مرورد  را  باسرتان  در  فسراد  رناسریمعرفت   کرم  عنروان  ذ ل  در  .بررسی وواهیم کرد

 آنهرا  بره  در براال ً   کره  ایچهارگانره  ضوعاتوم  از  نخست  موضوع  سه  تقر باً  آن  قالب  در  که  دهیممی

رناسانه فساد در باسرتان را تحوّل معرفت  نیز  دوم  عنوان  ذ ل  در  و   کنیممی  بررسی  را  کرد م  اراره
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 از نظر وواهیم گاراند و در قالب آن سعی وواهیم کررد ارتبراط بری  فسراد و سیاسرت را بره نحرو

 .ترسیم کنیم مقتضی

 

   دوران باستان  در دفسا  شناسی  معرفت  . 1. 1

ای با سرت از هرر وسریلهمردان میمعتقد است که دولرت ، اند ش ند هندی معاصر ارسطو،1چاناکیا 

گیرانه، الاقرل در ع رل، فقرط در مرورد برای رسیدن به اهداه وود استفاده کننرد. قروانی  سرخت

د حک رانان اسرت کره رمو رود نه حاک ان. ا   عقیده ه ان د دگاه ماکیاولی دررهروندان ابرا می

های تار خی متفاوتی که ا ر  زمینهباوبود  ا   دو متفکر و  زمانی به نسبت ز اد بی     ةبا وبود فاصل

دهد. در میان ادعاهای چاناکیا، اند، آنها را در    ببهه قرار میها پرداوتهدو در آن به طرح د دگاه

باررد. بره عبرارت مرور مرالی میاکم در احتی صداقبی اثباتمشهورتر   مورد مربوط به عدم امکان 

که حاکم  ا مأمور دولتی تخلف مالی )ه ان فساد( را مرتکب ررده اسرت.   کردتوان ثابت  ن ید گر،  

 آب آن از آب درون مراهی آ را کره فه یرد توانن ی آب بیرون از که گونهه ان  »درستگو د  او می

د کره آنهرا امروال کر  اثبات  راحتی  به  توانی ن  هم  دولتی  مأموران  و  حاک ان  مورد  در  ویر،   ا  وورد

 2»ارتره راسرتره« رسد کره او در رسرالهبه نظر می. (Shamasastry, 2020: II)دع ومی را ووردن

کنرد ترا اصل فساد مأموران و حاک ان را می پا رد اما در مورد امکان اثبات آن ناامیدانه صحبت می

توان او می  ل حاک ان و مأموران را از میان کل اتع دن  که حتی نوعی تطهیر و عادی بلوه دابا ی

 در  موبرود  سرم   را  عسل  ایذره  که  است  م ک   ریر  که  گونهه ان  »درستگو د  نجا که می افت. آ

 در  کره  را  حراکم  هرایدارا ی  از  بخشری  دولرت  وردمتکار  که  است  م ک   ریر  نچشید،  را  زبان  نو 

 (Shamasastry, 2020: II) «(!ت؟سا  مهم ویلی مگر) نخورد دارد قرار او دسترس

به انردازه امرروز رواج داررت امرا   1نیز فساد با دربه باال    3باستانر دوران  رسد دلاا به نظر می 

هرا و اساساً    ع ل ماهبی مثرل »قربرانی کرردن« برا ه ره تفاوت  باستانیمحکوم نبود. در تفکر  

 
1. Chanakya 

 75سرال پریش از مریالد زاده ررد و  350« که حدود Arthashastra ˗راستره ارته لف کتاب »ؤم و ندیاند ش ند ه

کنند چررا کره او را با رهر ار ماکیاولی مقا سه میو اند شه کتاب ارته راستره  سال زندگی کرد. بسیاری از اصحاب ورد

 های آن دو در موارد بسیاری ربیه هم هستند. مواضد و د دگاه

 نظرامی راهبررد و اقتصراد داری،حکومت باب در  مزبور  رساله.  است  رناسیرفاه  معنای  به   تانسکرس  زبان  در  ههوا    ا  .2

 .  است  رده  نگارته

طور کلری هرر دورة زمرانی های مختلف م ک  است متفاوت بارد. بهم باستان در نورتهالزم به توضیح است که مفهو  .3

 3000بگیرند. با ا   ه ه، ع ردتا بره محردودة زمرانی   ر نظران باستان دردوست  پیش از عصر حاضر را به نوعی م ک  ا

باستان در ا   مقالره ارلرب ه ران   گو ند. منظور ما از دورانمیسال بعد از آن دوران باستان    500سال قبل از میالد تا  
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اررته باررد،  ر  ه آن وبرود دبروط  هرای مربرابررا و آ ی   ةها ی که م ک  است در ریواوتاله

فساد است. پیام اربراب معابرد و بزرگران مرااهب در آن دوران ا ر   ای برایبستان و را د زمینهبده

کنند تا فقرا. ها و توبهات وود را نصیب ثروت ندان می)ودا ان( بیشتر عنا ت  بوده است که وداوند

حبت وود را متوبره ن بیشتر   توبه و مااک بینیم قضات و حمی دوران باستانبه ه ی  دلیل، در 

چاپلوسی مبالغ ز رادی را صرره پیشکشری و قربرانی کرردن بررای پیشرگاه   کردند که باکسانی می

ن ودند. ا   معاملة الطاه و مبنای ضرروری ا ر  رابطره نره تنهرا بره راحتری حکومت  ا عدالت می

توان گفت که  ر  ارزش نوعی می هو بپا رفته رده بود بلکه حتی حالت رس ی به وود گرفته بود  

قراردادهرا هرم منحرل  ةررد و ه رها بخشیده میبدهی  ةه   2 وبیلرد. البته در سال  محسوب می

 گشت. با ا   ه ه، ا   تشبیه و تناظر تا حدودی مرا را از واقعیرت دور وواهرد کررد. ز ررااعالم می

از هم تفکیر  رروند. بخصرو   ا دو »فساد« مفاهی ی هستند که ب  4، »پیشکش«3»قربانی کردن«

از بهت کدهای رفتاری و آداب و رسوم کامالً متفاوت از دنیای   یای تار خی و ن اد نی کهدر    دن

گااران باستان، نورته است که اگر قاضی حکم وود ما هستند. ح ورابی ،  کی از مشهورتر   قانون

 .  (114 :1380  می،)کررا در دعاوی بشری تغییر داد با د فوراً برکنار رود

ا   حکم مقرره در قانون ح ورابی    واکرنش هیچ مدرکی وبود ندارد که بتوان ثابت کرد که 

عنوان رروه بررای تغییرر ر ی قاضری رد و بردل مصلحانه و مربوط به مواردی بوده است که پولی به

از فساد قضرات   یگیرتوان گفت ا   اقدام تدبیری برای پیش. بنابرا  ، به هیچ عنوان، ن یرده است

مواردی هم که حک ری بالابررا مانرده  را قاضری ست ا   مجازات در  بوده است. در عوض، م ک  ا

نیرز بره موقرد ابررا   وودداری کرده بارداز ا فای نقش مورد انتظار در پرونده    گرفت  هد هباوبود  

ای وبرود سرتردهگر  وطنه تنها رسم هد ه دادن به  دوران باستانگاارته رده بارد. در حقیقت، در  

هد ه از سوی قضرات  را عردم پیشرنهاد هد ره از  دارت، بلکه نوعی محکومیت و تخطئه هر نوع رد

 
ا در سرت امربرر گرفتره ا رد را تر بره مریالد مسریحهای نزد ر های دور تا زماندوران پیش از میالد است که از گارته

های مهم ا رران، می ا م. برای مطالعه تفصیلی در مورد تار خ باستان سرزای به تحوالت بعد از میالد نیز اراره کردهبرهه

   .سسه انتشارات نگاهؤمتهران:  ا ران باستان، سه بلد،  (1391) ه،  ونان و روم و ... ر :حس  پیرنیا،  مصر، سور

1. Greasing the Wheels 

 است که در واقد کنا ه از دربه باالی فساد است.  هاکاری چرخگر سبه معنای طالح  ا   اص  -

شراورزی اسرت کره در ترورات بررای  هود ران در ارض ساله ک  هفت  هایسیکل  دوره  ی هفت   پا انی  سال   وبیل  سال  .2

رروند، دگران آزاد میو بر  سال، اسیران    ر ارود. داکنون نیز در اسرائیل مدرن رعا ت میمقدس اعالم رده است و هم

 دهد.رود و بخشش وداوند وود را نشان میها بخشوده میبدهی
3. Sacrifice 

4 . Favor 
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ای که پرداوته رده اسرت احسراس سوی طرفی  دعوا  ا عدم انجام کار وواسته رده در ازای رروه

 رد. به ا   داستان توبه کنید می

 در ترالش بررایفقیر امرا آزاد و ررهروند نیپرور  ردیالنهر   باستان، بی یل نینورتا، مدر بی »

ود بود. تنها دارا ی او    بز بود. او بز را با دست وود بردارته و بره محرل زنردگی بهبود وضعیت و

حاکم رهر آورد. اما در آنجا دربانان او را معطل کرده و وواستند که صبر کند و منتظر ب اند. وقتری 

 ه دادن با وود آورده اسرت برر بردگران وشر گی  ررد. او دی هحاکم رنید که آن مرد چیزی برا

ا   رهروند نیپور با د فوراً پا رفته رود. او برای بی یرل نینورترا پیغرامی فرسرتاد و از او   گفت که

ا د؟«. آن مررد فقیرر پاسرخ داد کره هریچ پرسید که »مشکل ر ا چیست که برای م  هد ه آورده

رای او دعای ویر کنم و بز را بره او پیشرکش کرنم! رده و بکم سال حاکممشکلی نیست بز ا نکه به 

م دستور داد که بشنی را برای قدردانی از آن مرد  فقیر برگزار کنند. اما وقتری بشر  برگرزار حاک

گرد د، بی یل نینورتا پاداری بز    تکه استخوان و الیاه بز و مقداری آبجو فاسد در افت نکررد. 

  برد . گرفرتبه دستور حاکم مورد ضرب و رتم قرار   کرد  اعتراض  یتارچنی  رف  وقتی نسبت بهاو  

دلشکسته از ع ارت حاکم بازگشت اما وعده انتقرام داد. بعردها بی یرل نینورترا بره مالقرات   ترتیب

پیشرکش کررد.    پادراه کشورش رفته و در ازای    روز استفاده از ارابه سلطنتی به او مینای زر 

ارابره بره   ل نینورتا سوار برری فوراً پیشنهاد آن مرد را پا رفت. بی ی چراپادراه بدون هیچ چون و  

عنوان مقام عالی سلطنتی به ع ارت وود راه داد. او بعد از بلروس در نیپور بازگشت و حاکم او را به

ای را که با وود آورده بود باز کرده و ادعا ن ود که طال ی که در آن با گاه حاکم مخفیانه صندوقچه

رده و بخراطر آن سره ضرربه ست گم رده است. او صراحتاً حاکم را مقصر ا   سرقت معرفی کاده  بو

 «!رررالق برره او زد. حرراکم نیررز در نها ررت بررا اهرردای دو مینررای زر رر  رضررا ت او را بلررب کرررد
(Gurney،1956 :145-162.) 

وع ضرمو  ا   داستان توسط بان توماس نونان،  کی از معدود نو سندگانی که سعی کرده اسرت

رسرری کنررد، در کتررابی صررورت دقیرر  و تررار خی برفسرراد سیاسرری را در قرررون گارررته به

نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در واقد، نو سنده تالش کرده است   1عنوان»رروه«تحت

را با نگاه تیز بی  وود مورد مطالعه قررار دهرد. او  (سال قبل از میالد  1500در حدود  )رروه    ةمسئل

النهرر   قرانون دمان قرد م بی دهد که چگونه در میان مرحلیل ا   داستان به ووبی نشان میتدر  

ررد با افتاده بود و محترم رر رده می  به ووبیعنوان قانون طبیعی بده بستان(  )به  2ببران متقابل

، دواقرطوری که هرگونه سرگردانی  ا رو گردانی از مسیر تعر ف رده مجازات به ه رراه داررت. در 

 
1. Bribes 

2 . Rule of Reciprocity 
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فت  نبرود بلکره ز رر پرا گااررت  رد نفس هد ه دادن و هد ه گررآنچه که سوء رفتار محسوب می

 اسرت ررده گرفتره کره چیرزی  ارزش  با  آن  ارزش  که  کاال ی  ارائه  عدم   عنی  .منط  داد و ستد بود

دارد که گناه واقعری در زمران مراکور نفرس نونان اظهار می .(Noonan  : 4-6)!کند برابری

کره  ایبامعره در دررکنیعهدهرد رخ می ساد نیست بلکه آن چیزی است که در ادامه فسادف ل  ع 

او در ا   ارتباط .  (Noonan   :9-10)رودعنوان    منش الهی رناوته میوفای به عهد به

، که امروزه در کتابخانه آروربانی پال در 1ای از    سروده وطاب به ودای ووررید »اوتو«به قطعه

 تغییررر قابررل تررو ارآرررک »گفتررار :گو رردرررود، اررراره کرررده اسررت کرره میا نگهررداری میونینرر

نونان، هرچند مترب ی  و مفسر   قانون نامه ح ورابی  ةبه عقید(. Noonan   10نیست«)

اند، حقیقت ا   است که با استفاده کرده  2در ترب ه قس تی از ا   قانون از اصطالح »قاضی فاسد«

ارزش در چیرزی کرم  « در ا   بخش که به معنرای دادنفاده ح ورابی از واهه »تاس  توبه به

تر است با د گفت که مراد مقن  مبارزه با فساد قاضی نبوده بلکه تکیه بحرث در برابر چیزی با ارزش

« هرم برا » ها بوده است که اسرتفاده از واههها و ستاندها   قس ت روی عدم تعادل بی  داده

کش و فساد الزم و ملرزوم بنابرا   اگرچه پیش(.  Noonan   9)است  ده صورت گرفتهه    ا

 ا هو فساد ماموم نبرود و بررای محکومیرت ع رومی فسراد تقر براً ب  هم هستند، در آن زمان فساد

عنوان کرد م. هرچند که ه واره ع ل مبادله و بده بسرتان برهبا ست تا آراز دوره مدرن صبر میمی

 ها تا به امروز برقرار بوده است.زمان  ثابت در ه ه  هعر   

 فساد، پیشکش و قربرانی کرردنبی   مرز بار کیبینیم که در متون قد  ی گو ا    ا   میبنابر

اسرت   ز را اوّالً طبیعریو تشخی  بی  آنها نیازمند    تأمل و تدبر بدی است.    است  وبود دارته

ت ا ز قائل رو م، هرچند که را د تفاوت بری  آن دو  4 هاتداع  و  3)عره(م  با د بی  آداب و رسو  که

توبهی از درآمد عنوان مثال، بخش قابلنقدر ظر ف و دقی  بارد که به راحتی قابل در  نبارد. بهآ

. از قرار معلوم، هنگرام مالقرات برا 5ها بوده استترد د از پیشکشبی  باستان  صنف کشیشان در عهد

شکشی بره . ا      عره بود و نه آن پیامبر و نه کسی که پی6دوالی بو  دسترد  پیامبران نیز ن ی

 
1 . Shamash 

2 . The corrupt Judge 

3 . Customs 

4 . Usages 

الب سه دندانه هرچه که از گوررت نصیبشران با ق  ن ح  دارتنداهبرا  ، به هنگام انجام مراسم قربانی کردن،«ریلوه».5 

 یگاه باستان بادتدر ع  حلی بوده و منعی ندارت ها ه ه مطاب  با آداب و رسوم ممی رود را برای وود بردارند. ا  

بره  سرخپا  کنرد و دربه ه ی  دلیل است که طالوت از نزد   ردن به س وئیل برای گرفت  راهن ا ی ورودداری می  .6

 چره ورود برا بررو م او نرزد مرا اگرر ببی ،  »اما  ։گو دکند که نزد س وئیل برود میکه به او توصیه میوود    ودمتپیش
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بستان نبودند. در سفر پیردا ش،  عقروب از پیشرنهاد معاملره برا وردا در رغ او می داد به دنبال بده

»اگر تو با م  باری و از م  در راهری   :کندای با ودا منعقد میورزد و    نوع قرارداد بسورانهن ی

ره بره وانره پردرم  ا ی، به م  وورا  و لباس بدهی و م  به سرالمتی دوبراافظت نحمم  روکه می

بازگردم، در ا   صورت تو ودای م  وواهی بود و ا   ستون  ادبودی که در ا نجا بنا می نهم وانه 

)سرفر ...«  ودا وواهد بود و مط ئنا از ت ام آنچه که به م  داده ای    دهم به وود تو ورواهم داد

بستان با ودای ورود بروده دهتواند ادّعا کند که  عقوب به دنبال ب. هیچکس ن ی(25فصل    ،ا شپید

ها با ودا شان هنوز هم بخش اعظ ری از طور کلی، اصل مبادله و ببران متقابل بی  انسان. به1است

د هرر ع رسد که بامعه واورمیانه باستان ، ه انطور که د. به نظر می2کتب مقدس را فرا گرفته است

ال، آنچه که عرره  را آداب و رسروم به هر حعتی  منعکس رده است، از ا   اصل آگاه بوده است.  

 بارد که اساساً پا رفته است و هیچ بحثی در آن نیست. 

ثانیاً، اگر عادت به دادن چیزی و گرفت  چیرز د گرر مشراهده ررود در ا ر  صرورت در ه ران 

ود دارت با د د د که آ ا فسراد رخ داده اسرت  را ب  وچارچوب قانون ع ل متقابل که در عهد عتی

ها نابرابری بارد و اال اصل قضیه قابل مؤاواه ها و ستاندهزمانی فساد است که بی  دادهویر. گفتیم  

ها بره او ررروه دادنرد ترا راز قردرت نیست. به ه ی  دلیل، تصادفی نیست که دلیله، که فلسرطینی

عنوان  ر  زن رود بلکه بیشرتر برهمنفی رناوته ن ی  ةچهر   ن  عنوادست آورد، بههر شون را ب

کررد و دست آورده بود برابری میهرود. ز را آنچه انجام داده بود با آنچه بس و ماهر رناوته میسیا

عنوان  ر  فسراد بره  ةبه اصطالح ببران متقابل به ووبی صورت گرفته بود. البته عهد عتی  از ا رد

 رر ا  و»  ։دهد ا   اسرتها ی که وداوند به موسی میالع ل له دستورباز  کند.  سیستم دفاع ن ی

صرالحی  را منحرره  سخنان و کندمی کور را  وردمندان  هد ه  ز را  گرفت؛  نخواهید  را  هدا ا ی  هیچ

  .(Exodus 23:8) «گرداندمی

 
 کره ا نجاسرت. دار رم؟« چه ما. ندار م ودا مرد ا   به عرضه برای چیزی و درو می  مصره  ما  کشتی  در  که  انن   ببر م؟

ای را کره ه رراه ورود برود را بره طرالوت قرهارم ن ند و    چهراد  یزیچ  که  دهدمی  اط ینان  طالوت  به  ودمتپیش  آن

 دهد تا وی آن را به س وئیل پیشکش کند.می

گاار به ررط ه کاری متهم برا دسرتگاه قضرا ی و معرفری ه قانونرود کی نیز بسیار مشاهده میحتی در قوانی  فعل  .1

قرانون مجرازات اسرالمی   38مثال، ماده    عنوانده است. بهاد  را  ه دستان و ... به او وعده تخفیف مجازات  ا رها ی از آن

 ا   رو کرد را در نظر دارته است.

« بره ا ر  معنری اسرت کره اگرر قه م  حیث ال حتسبت  اهلل  جعل له مخربا و  رزم   عنوان مثال آ ه رر فه »به  .2

روزی دادن هرا و از گرفتراری   یرهراکسی تقوای الهی در پیش بگیررد وداونرد نیرز آن را از طر ر  ک ر  بره وی در 

 کند.العاده ببران میصورت وارقبه
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 اقلپیشرکش  را حرد  ةکند و منط  آزادی در ارائتغییر می  عهد بد دبا ا   ه ه، ه ه چیز در  

 اسرت  نارا سرت  که  کسی  از  را   ههد  وداوند  ։آ دوبود میهها« بنجش »ارزشروری متفاوت در س

 کره  اسرت  آن  معنای  به  ا ده  ا  .  1پا ردمی  داندمی  عادل  را  او  که  کسی  از  فقط  بلکه  کندن ی  قبول

در   .رودبازد و به بای رکل قضیه محتوای آن دارای اه یت میگر قانون ببران متقابل رنگ مید 

سی و بره چره منظروری پیشرکش آورده رود که چه کواقد، در هر بده بستانی ا   سؤال مطرح می

افتد و از نظرر بامعره نیرز رفترار ها سلیم بارند پیشکش مقبول میها درست و قلباست؟ اگر نیت

تان سربدهناپسندی رخ نداده است. اما اگر نیات ریطانی در قلب های ناپا  رونه کرده و به دنبال ب

ه چنی  بده بسرتانی صرورت بگیررد. برا پا رد کبارد نه آن پیشکش پا رفته است و نه بامعه می

و  بیچراره بیروه داستان ։های اوالقی عیسی اراره کنیمدارد در ا نجا به  کی از مشهورتر   داستان

حرال، رفترار  عی رود. در بختانه او به وزانه معبد! ا   پیشکش به راحتی پا رفته میپیشکش تیره

دسرت خاوت ندی ت ام سعی کرده بود برای به عون مجوس که بعد از گرو دن به د   مسیح با سر

. وانگهری، مرا 2گیرردن اوتیارات روح القدس پول ز ادی را پرداوت کند مورد نکوهش قرار میدآور

ز راد وبرود   پولتوانیم فراموش کنیم که در قلب تار خ کلیسا    مورد بسیار مهم از پیشکش  ن ی

حوار ون عیسی مسیح، است کره برا گررفت  سری ،  کی از دوازده   هودا اسخر وطیدارد و آن فساد  

وود )عیسی( را به  هود ان فروورت و آنهرا عیسری را دسرتگیر کررده و بره صرلیب   مرادسکه نقره  

هرد انخوهرگرز رسرتگار    هودا  معتقدندکشیدند. ا   ویانت در باور مسیحیان چنان بزرگ است که  

تباط بری  فسراد و ویانرت فقرط مرا را از . البته ا   فقط    اراره تار خی است و اال بررسی اررد

 سازد.موضوع اصلی  عنی ارتباط بی  فساد و سیاست دور می

 

 باستان    دوراناد در  فس شناسانهمعرفت تحوّل.2. 1

ط بری  فسراد و قردرت ارتبربرای نخستی  بار در امپراطوری  ونان باستان رراهد آن هسرتیم کره ا

رناسری فسراد آرراز دگرگونی تحروّلی برزرگ در معرفتگیرد و با ا    سیاسی و اقتصادی رکل می

ا ر  تحروّل   عطفسال قبل از میالد مسریح نقطره  324رود. فوران رسوا ی هارپالوس در حدود  می

 
 ( 27آ ه  -ان ا  تقبل اهلل م  ال تقی  )ال ائده  . 1

اند تا تعدادی از گروندگان بد د به د   مسیح از ب له ورود بان از اوررلیم آمدهکه ر عون د د که پیتر و  امیهنگ  .2

دهرد القدس است. به آنها پیشنهاد داد که پولی میروح   دستآنها ظاهراً  تدسکه  او را رسل تع ید دهند، مشاهده کرد  

های سنگی  بره او از عث اتهاملقدس د ده رود. ا   سخنان بااتا او هم صاحب چنی  قدرتی رود که دست او دست روح

 لیسرا،ام و منصرب کقرم روشسوی پیتر و افراد د گر رد. ا   داستان در واقد منشاء مفهوم سی ونی  ا ه ان ور د و فر

دامه داد. ها کلیسا الاقل در زبان به محکومیت آن ارود و تا قرننسخه کلیسا ی فساد محسوب می  بارد که اصطالحاًمی

   که ا   ع ل باعث وشم مارتی  لوتر رد.آن را تح ل کرده بود تا زمانی  که ع دتاًدر حالی
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دی نبود. قطعاً ا   اقتص. البته نه به ا   معنی که پیش از ا   تار خ وبری از فساد سیاسی و ا1است

کررد رناسی بد رد سرعی میفت وبود دارت اما معرفتنوع مفاسد هم در کنار مفاسدی که ذکر ر

های کرم ارزرری مثرل قربرانی دادن و پیشرکش را کنرار گااررته و وارد ارتباط بی  فساد و مقولره

گیری لکی ررها ی کره ا ر  قردرت برراتری مثل قدرت سیاسی و اقتصادی و زمینههای مهمبحث

 نظامیراننو سد کره هرگرز نبا رد ابرازه داد  کند رود. افالطون در رساله ب هور میفساد ا جاد می

مردم کنتررل طرال و   چشم  از  دور  به  و  تنها ی  به  آنها  نبا د»  ։حکومت با پول سر و کار دارته بارند

نرد  را آنهرا را بره نب انقره را در دست دارته  ا حتی آن را ل س کنند  ا با آنها در ز ر  ر  سرقف 

های طال و نقره چیزی بنورند. در ا   صورت آنها ورود عنوان بواهرات به ت  کنند  ا حتی از بام

 .  (Plato 110:2003)«توانند رهر را نیز در امان حفظ کنندا    وواهند بود و می

هیرت ا  مدانرد و برا تبیریهرای اسرتبدادی میرسد ارسرطو اوج فسراد را در حکومتبه نظر می

فررد   اوالق نیکومراووسدر  است. او  دنبال راهی برای وال  ردن از رر فساد    حکومت مستبد به

داند که به دنبال منافد وود در چارچوب نظام ظال انه، الیگارری و عروام فر رب مستبد را کسی می

ا ا   رز  بارد، وواه«»وودگو د که    انسان را سته به    معنی با د است. وی در عی  حال می

معه ودمت کند. حکومت استبدادی، در نگراه تواند هم به وود و هم به باراهی است که او می  تنها

های رخصی ورود آنهرا را از نظرر کند با مشغول کردن رهروندان به امور و دردرهارسطو، سعی می

ر از گسرت  ر  مسرتبد    :سیاسی ولد سالح کرده و با ویال راحت به منافد و مفاسد وود بپرردازد

بو د. ببّاران عش  به ثروت را در می  های اقتصادی برای ریر سیاسی کردن اتباع وود سودمحر 

ور گردند و به ا   ترتیب د گر فرصت  را سازند تا آنان در امور رخصی وود روطهور میمردم رعله

ی د گرر وز سرارسرطو ا  .(32:  1374)بوره،  مسائل ع ومی ندارته بارند  ةت ا لی به حضور در عرص

اع وو ش را »فقیرر نگهدارنرد« ترا آنران های استبدادی اتباست که گاه م ک  است حکومت  معتقد

. (32  :1374)بورره،  مجبور روند چنان سخت مشغول کار گردند کره از دسیسره چینری براز مانند

ن برای به بند کشریدو ژه  بها نجاست که انسان وودوواه قادر است حصارها ی که حکومت مستبد  

های مادی و معنوی وو ش برسرد. تهده و وود را آزاد کند تا به ه ه وواسکشیده است را کنار ز  وا

 
دار اصرلی امپراتروری کره وزانرهبود. هنگامی می اورته دار نظارسرو   ت دوران کودکی اسکندر مقدونیدوس  هارپالوس.1

وطیرب آتنری، برا ورود او  آت  پناهنده رد. دِموستِنِس،پ م به 325اسکندر در باِبل بود مبالغ کالنی اوتالس کرد و در 

 ز ورودبه ح ا ت ا  ار  تنیمداران آبه آت  مخالفت کرد، اما هارپالوس بدون سربازانش وارد رد و کورید با رروه، سیاست

وسرتنس و در برابر اسکندر تشو   کند، اما دموستنس پیشنهاد کرد که او را زندانی کنند و ت ام وزانرة او ز رر نظرر دم

ها گر خرت هارپالوس با نی ی از پولاما تا در صورت مرابعه به افسران اسکندر، داده رود.    ودته رسا ر   در قلعه گاار

  به فرار هارپالوس متهم و زندانی رد. هارپالوس نیرز بره کررت پناهنرده ای ک گیری برروهره س ب و از ا   رو دموستن

 . رد و ه ان با به قتل رسید
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طبیعتاً راهی که چنی  انسانی وواهد پی ود مسیری را نیز برای تحررّ  و بنرب و بروش د گرران 

وواهد گشود و با د گفت ا   ه ان نکته مثبتی است که ارسطو در مرورد وودورواهی بیران کررده 

  ست.ا

در ح ا ت از پیوند نزد   اورالق های افالطون و راگردان او  فلسفه سیاسی ررب که با اند شه

، ه رواره رر رزه گشرت آراز ˗ فساد  انکار  قابل  ریر  منشأ   عنوانبه  ˗و سیاست و لغو مالکیت وصوصی

ر دکره  گرا ش طبیعی انسان به استفاده از هر نروع قردرتی    ։استبدادی قدرت را تئور زه کرده است

قررن   5د ش ند و سخنوری که حردود  ان  ،تراسی اووساوتیار اوست برای رسیدن به منافد بیشتر.  

های اصرلی عنوان  کی از رخصریتز ست، در قس تی از کتاب ب هور افالطون بهپیش از میالد می

بره اعتقراد مر  عردالت چیرزی نیسرت برز منرافد طرره   ։گو ردگفتگو انتخاب رده اسرت. او می

ترام به قوانینی کره بررای توان عدالت را از مجرای اح(. به د گر سخ ، ن ی32  :1374،  هبور)ترقوی

گراار در هرر زمرانی اند بستجو کرد. ز را عردالت بره مقتضرای نیراز قانوننظم بامعه تصو ب رده

 توانند قوانینی را که منافعشان را ترأمی  کنرد هرر زمران برهتواند باز تعر ف رود. حک رانان میمی

عردالتی صالح وضعیت فسراد و بیبا وبود ا  ، افالطون    راه حل م ک  برای ا  .1 ب برسانندوتص

انرد قردرت حاک ره را در  ا آنها که فلسرفه واقعری را فررا گرفته  ։داندحاکم بر سیاست را فلسفه می

ف . ز را فیلسوه طبر  تعر ر2دست بگیرند و  ا صاحبان قدرت و حاک یت    فیلسوه واقعی روند

ل ثروت به مسائل اوالقی بهرا دهد و بیش از مسائل مادّی مثی د کسی بارد که ووب تشخی  ماب

رود کره مسرئله فسراد و های  ونانی بسیار مشاهده میدر داستان .(Brioschi, 2017: 33)دهدمی

 هم کرارتباط آن با ثروت مکرّراً مورد بحث قرار گرفته است. در مورد ارتباط بی  ثروت و حاک یت ه

گیررد. ی  حاک یرت و فسراد ررکل میترد دی وبود ندارد. بنابرا  ، ناوواسته    رابطه منطقی ب

داند که حاکم به فلسفه و اورالق بپرردازد و برد   افالطون راه گر ز از فساد در حاک یت را ا   می

 های قدرت به دور نگهدارد.  سان وود را از آفت

 
کند. افالطون در ابتردا رریفته ای تحوّل  افته افالطون در مورد سیاست را بیان میهاقد، ا   گفتگو قصه د دگاهدر و  .1

گرا را ا فا کند. اما مابرای دسرتگیری و محاک ره والق   ا  م سیاست نقشلعادر  سیاست بود و فقط در پی آن بود که  

شرت و آنگراه در ادامره برا اعردام . او ابتدا به سیاست بدبی  گهای او رابد به سیاست ردسقراط نقطه عطفی در د دگاه

نرس ه و است آرتی کرداسیبا ای تلقی کرد. بعدها هرچه تالش کرد که دوباره ردن سقراط اساساً سیاست را امر مسخره

هرای نارا سرت ررد کره بوامرد دچرار حکومتکرد بیشرتر متوبره میپیدا کند نتوانست ز را هرچه بیشتر بررسی می

ی  راند و برز معردود اصرالحات بزانی  در کشورها به وضعیتی ریرر قابرل تح رل رسریدههستند. به اعتقاد افالطون قو

 ب لگی ریر قابل قبول هستند. 
2 . Plato, The Seventh Letter, trans. J. Harward  http://classics.mit.edu/Plato/seventh_letter.html ) 
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آورند و ا      و ژگی مشرتر  حکرام از ود توبیه میوسد با ا   ه ه، حکام مع والً برای مفا

روند ارلرب عنروان های مالی وود گرفتار میبه امروز بوده است. آنها وقتی که در رسوا ی  گارته تا

تعهّدی کره دلیل بهاند. گاهی هم د ده رده است که  کنند که برای مقاصد واالتر ا   کار را کردهمی

 را  را کم اه یرت رر رده ود دارند فساد ز ردستان و گ ارتگان وودویه به آن مقاصد و اهداه عال

برازد گارند. به عبارت د گر، در قل رو سیاست مع والً اوالق رنگ میحتی به راحتی از کنار آن می

هرای ذهنری پریش سراوته و حاکم هرچقدر هم که اوالقی بارد وود را ناگز ر از رعا رت چارچوب

نرد   است که حاک ان نبا د به دنبال کسرب ثرروت بروه افالطون ا رل حالبته اص بیند.وو ش می

آور است. در درستی ا   نظر ترد دی نیست اما بحث ما ا   است که نفرس قردرت ز را ثروت فساد

، پلوتار  به 1ها«»سرگارتآور بارد هم توبیه کننده فساد. در کتاب بسیار مهم  تواند فسادهم می

ان تأسرف باستان پرداوته و از فساد حاکم برر بامعره  ونر   ونان و روم  هامعهای دو بمقا سه ووبی

پرداوتره و حکا رت برالبی از   2»ت یستوکل«ها به زندگی  وورد. او در قس تی از ا   سرگارتمی

»بعد از نبرد سراالمیس، وقتری ت یسرتوکل کنرار در را  ։کندا   هنرال آتنی را به ا   ررح بیان می

د نظراره واربیان را که امواج در را بره سراحل پرتراب کررده بروزد و بسد  یم مها قدروی سنگر زه

کرد ناگاه دستبندی از طال در دست  کی از آنان د د، پس رو به رخصی که ه راهش بود کررده می

(. ا   داسرتان در 319 :1343)پلوتار ،  «آن را برای وود بردار ز را تو ت یستوکل نیستی!  ։و گفت

ده است به سخ  او چه بوو مشخ  نیست که واکنش فرد ه راه ت یستوکل    روده ینجا ت ام می  

وواهد وود را از ثروت دور نگهدارد امرا توان ا   بردارت را مطرح کرد که اگرچه فرمانده میاما می

دهد که رنائم را برای وود بر اساس باورها ی که در ذه  او رکل گرفته است به دوستش ابازه می

 بردارد.

تقی ی بی  ارررافیت و فه رنی  ونان ا   عقیده رکل گرفته بود که رابطه مسگ و فلسنفرهدر  

تر   مظاهر انحطاط نیز ه ان فساد است. در ا   براور، کره حتری انحطاط وبود دارد و  کی از مهم

 امروزه هم به تأثیرگااری وود در میان ملل گوناگون ادامه داده است، ملتی که بسیار ثروت ند بارد

ضعیف و ناتوان از چیزهای برزرگ اسرت. کارهرای برزرگ محصرول ترالش و برد ت اسرت و تی  ملّ

های طبیعری  را منرابد موبرود بره اهرداه راث گارتگان  ا ثروتتوان با استفاده از میهیچگاه ن ی

ها ی کره ارلرب توان در مورد رهبران مردم نیز گفت.  کی از و ژگیبزرگ رسید. ه ی  حره را می

بزرگ گفته و تحسی  رده است زهد رد د و مشره بره ر اضرت آنهرا بروده اسرت. ان  دمر  در مورد

 
1. parallel lives 
2 . Themistocles 
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های برزرگ گرفتره  را در تواننرد تصر یمد ات هسرتند ن یترد د، رهبرانی که ریفته ثروت و مابی

 سختی ها بامعه را از انحراه منصون نگه دارند. 

 

 مفهوم شناسی فساد در بستر تاریخی.  2

رناوتی در دوران باستان تقر باً ترا بره امرروز ثابرت مانرده تحوّل معرفتاز    بعداگرچه ماهیت فساد  

ییراتی رده است که ووب است ا   تحروّالت را در بسرتر است اما مفهوم آن در گار زمان دچار تغ

فرت کره رراهد تحروّل معرتار خی مورد بررسی قرار دهیم. نوسان تغییرات مفهومی فسراد از زمانی

انحطراط اوالقری در   ։توان در سه مفهوم والصه کردتا دوران مدرن را میبود م    رناوتی در فساد

 ونه آرکار از تالش برای سروء اسرتفاده از رضرا ت کره بخشی از بدنه ابت اعی و سیاسی بامعه، ن

از دوره مفهوم    آور    ا    و ژگی ذاتی قدرت است و باالوره سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی.

گونه که پریش از ا ر  ارراره کررد م، در عهرد ورد پا رش واقد رده است. ه ان   سو ممدرن به ا

ای از مروارد ا ر  رفترار کرامالً رسوم بود اما برز در پرارهمثل امروز م  »گر س کاری چروها«عتی   

س ع ل انجام رد. در مواردی هم که ا   رفتار قابل سرزنش بود بخاطر نفقانونی و مشروع تلقّی می

مرا بره ازای   ةه بخاطر عدم رعا ت قانون ببران متقابرل و تخطّری از پرداورت  را ارائربود بلکرده ن

 ر  از بود. به ه ی  دلیل در آن دوران مفهوم فسراد در قالرب هیچمتناسب با ارزش چیز در افتی  

د کره اصرطالحاً بره عهرگرفت. با عبور از عهد عتی  و ورود به دورانی مفاهیم سه گانه فوق قرار ن ی

گیررد. در عنوان گناه به کلّی مورد سررزنش قررار میمعروه است راهد آن بود م که فساد بهبد د  

ها  ا عدم رعا ت قاعده ببران متقابل مطرح نیست. بره عبرارت تناسب ارزش  ا   دوران اساساً بحث

 « مرورد نکروهش واقردعنوان »انحطاط اوالقی بخشری از بدنره ابت راعید گر، نفس ع ل فساد به

دسرت آوردن اوتیرارات . ن ونه آن را در مابرای رسوا ی ر عون مجوس کره بره دنبرال بهرودمی

ها رود که تا قرنسوا ی در واقد    نسخه کلیسا ی فساد محسوب میالقدس بود د د م. ا   رروح

جره ا ر  رسروا ی توان انفجار اصالحات پروتستانی در د   مسریح را نتیرد و حتی میسرزنش می

 ست.دان

 

   مفهوم فساد در یونان و روم باستان. 1  .2

ت برا ر ی مرردم انتخراب رد و حتی قضراعنوان مهد دموکراسی رناوته میدر  ونان باستان، که به

دسرت آوردن منفعرت هردند، فساد و ور د و فروش ر ی مجاز بود امّا طبعاً چنانچه کسی برای بمی

رد و قوانی  محک ی نیرز در ا ر  جازات میردّت م  گاارت به ر پا میوصوصی منافد ع ومی را ز

سی بخشری از منرافد ع رومی مداری و نظام سیاداری، مشتریعنوان مثال، بردهباره وبود دارت. به
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تلقّی می ردند و کسی مجاز نبود با پیشنهاد  ا قبول رروه به ا   منافد ضرری وارد کند. در واقرد، 

رد. لراا در ا ر  مرحلره ی  ا انحطاط اوالقی رناوته می   تباهعنوان   رفتار بهدر  ونان قد م ا 

نوان بخشری از بامعره کره امکران ارتکراب ع توان عالوه بر بدنه ابت اعی، بدنه سیاسی را هم برهمی

انحطاط اوالقی بخشی از بدنه ابت اعی و سیاسری  ։فساد،به معنای قابل سرزنش، را دارد اضافه کرد

 بامعه.  

ای در ترسریم فساد و اه یت آن نقش تعیی  کننرده  ةارسطو در زمینهای  اهتوان گفت د دگمی

از نظر ارسرطو فسراد عبرارت اسرت از  ر  انحطراط  طور کلیمفهوم فساد در  ونان باستان دارد. به

ا  ، روی اسرت. بنرابراوالقی و منظور از انحطاط اوالقی نیز افراط و تفر ط در امور و دوری از میانه

داند بلکه معتقد است که    انسران برا تقروا م کر  به    گناه وا  ن ی  ا منحصرارسطو فساد ر

سیاسی ارسطو با د ترنش  ة. در اند ش(Buchan, 2012: 74)است در اثر ارتکاب گناه »فاسد« رود

و کش کش ه یشگی بی  فقیر و رنی به تعادل برسد ز را به عقیده او حفظ بامعه سیاسی برر هرر 

رو، از هریچ لو ا نکه آن بامعه سیاسی در دست مسرتکبران باررد. از ا ر دارد و  نیاز د گری اولو ت

. ارسطو قبول دارد کره مشرکل ع رده در فسراد ه ران ورزدای حتی بر مستکبران در غ ن یتوصیه

 تر در ا نجرا عبرارت»سوء استفاده وصوصی از منابد ع ومی« است، امّا ترد د ندارد که مشکل مهم

  .(Buchan, 2012: 75)حکومت سیاست واست از فساد وود 

لی  بار در « به معنای فساد اوcorruptionمفهوم فساد در روم وود داستان د گری دارد. واهه »

« در زبان التی  اقتبراس ررده برود corrumpereروم باستان ظاهر رد. ا   واهه در اصل از کل ه »

تالفی و ببران و در    مفهوم  در ازایدر    سند قضا ی    که در زبان حقوقی به معنای دستکاری

رض زوال رود سیست ی پوسیده ررده و در معروسید تر به معنای ع ل ناسال ی است که باعث می

توانند بردن ها میقرار بگیرد. در واقد، ا      استعاره از اثر فساد بود. ه انطور که بروی از بی اری

انرد  توانرد اند دارته بارند، فسراد نیرز میدنبال    دی و مرگ او را بهانسان را احاطه کرده و نابو

ررود. مفهروم فسراد در روم   نظام سیاسی و ابت اعی را پوسرانده و آنگراه باعرث زوال و نرابودی آن

« ambitusای با عنوان »باستان به قدری سیاسی رده بود که آنها حتی در دوره ب هوری از پد ده

داد کره و کرد کامالً ریر قابل تصوّر بود ز را نشران مری. ا   رکردندباتی  اد میبه معنای فساد انتخا

ای د گر نیز قابل وقروع اسرت، ه رانطور ههای پادراهی ندارد و در ره مفساد اوتصا  به حکومت

های وودمختار سوال و بولیوس سرزار در مرورد که سیسرون، فیلسوه رومی، به هنگام نقد حکومت

 است.آن سخ  گفته 

اد    مشکل اوالقی و سیاسی است. او در بی  وطرها ی کره بامعره را سرون فسبه اعتقاد سی

پاسداری از   ةکند. کسانی که وظیف« را بربسته میکند وطر»میل نامحدود انسان به پولتهد د می
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کلیت حکومت را دارند با رد بررای بلروگیری از نفروذ مفسردانه »پرول« بره رقابرت برا  کرد گر در 

های سیسرون در ا نجا ع دتا احسان، وفاداری و نجابت بپردازند. نگرانیآزادی،  ها ی از قبیل  یلتفض

وان هد ه، پیشکش  ا رروه برای تغییر افکار ع ومی است امرا عنناظر به استفاده نامناسب از پول به

ررود. های قضرا ی نیرز میه چنی  رامل انتقاد به بروی روابط پشرت پررده بررای تغییرر تصر یم

توان گفرت از نگراه سیسررون فسراد عبرارت اسرت از طیرف وسریعی از الصه میطور وهبنابرا  ، ب

عالقه بی حد و حصر و کنترل نشده به »پول«  ا سوء   تحر فات اوالقی، حقوقی و سیاسی که در اثر

ن آن را با توادانست که در هر زمان میرود. با ا   ه ه، فساد را وطری میاستفاده از آن ا جاد می

 .(Buchan, 2012: 75)درست فضائل متوقف ن ود  و ترو جتزکیه 

 

 های اندیشمندان مسیحیدیدگاه.  2.  2

اد ر شه در بدبینی او به »گناه نخستی « انسان که حاکی از سررت بدبینی آگوستی  قد س به فس

ن وسطا ی ا   بود بارد دارد. بنابرا  ،    مشکل اساسی برای متفکران مسیحی قروناپا  بشر می

توان نقطه نظرات سیسرون و ارسطو رابد به فساد را که در آن بر عقل بشر و قضاوت ه میکه چگون

اند با آموزه مسیحی گنراه پیونرد داد. در اند شره قررون وسرطا ی اروپرا ارتهای داوالقی تأکید و ژه

حرانی، د و فروش مناصب رو)ور   1های مالی از قبیل زرپرستی و سی ونیارکال مختلفی از آلودگی

وقوفات و عوا د د نی( نه فقط    رکست اوالقی بلکه ه چنی     رکسرت معنروی محسروب م

( بر ا   عقیده است کره 1988ه گناه حر  و ط د دارند. کل   )روند که داللت ض نی قوی بمی

ود که مشکل حر  و ط د در اند شه سیاسی قرون وسطی رامل عالقه بی حد و حصر به »پول« ب

ا گز نی عش  حقیقی که ه ان عش  به ودا و ه نوع است با عش  مجازی که معنای بدر واقد به  

 ه ان عش  به پول و ثروت است می بارد.  

ای از مفهروم فسراد سیاسری میالدی( نشانه 1300تا  1001های در اوج قرون وسطی )بی  سال

که رامل ه ره ده است ساد    مفهوم گستررود. با توبه به ررا ط حاکم بر آن دوران، فد ده ن ی

عنوان موبودی که در اثر گناه نخستی  آدم در ا ر  دنیرا رذا ل اوالقی، روحی و بس ی انسان، به

بارد. البته نه به ا   معنی که در آن زمان هیچ رکلی از مفهوم مضیّ  فساد )بره رده است، می  رها

تاً برای ح ا ت اقو را از ی که ذاواقد، نظام فئودالمعنای فساد سیاسی و اقتصادی( وبود ندارت. در  

یردا کررد و تر بامعه توسعه پ کشی از آنها ا جاد رده بود به س ت اعضای ضعیفضعفا در ازای بهره

ها، تعهّدات و تبادالت دوبانبه مداوم بی  افراد درگیر را به دنبال دارت که ما امرروزه بره دروواست

فساد مفهوم منحصر بره فررد د گرری   وسطا ی  های سیاسی قرونشهگو یم. در اند آن قی ومت می

 
1 . Simony 
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ررود. بره د گرر مینیز دارد. در ا   تفکّر، از واهه »فساد« برای سنجش »سالمت« بامعره اسرتفاده 

توان در مورد دربه اوالقی سخ ، فساد در اند شه سیاسی قرون وسطی مفهومی است که با آن می

 بودن بامعه قضاوت کرد.  

  

 رد فسادی در موهای ماکیاولندیشها   .3

های مت ا زی است کره ظراهر »فساد« رامل طیف وسیعی از پد ده  ةاستفاده نیکولو ماکیاولی از واه

تواند به معنای انحطاط  را انگر انحطاط در زندگی سیاسی و ع ومی است. از د د او فساد میآنها نش

قدرت نظرامی،   ست دادنی  رهروندان، از دطلبی گسترده، از دست دادن نظم و انضباط در براحت

 ةرلبه منافد وصوصی  ا حزبی بر منافد مشتر   ا برتری نسبی ثروت نردان و قدرت نردان در حروز

از دسرت دادن نظرم و  ։تروان در دو مرورد کلری والصره کرردبارد. ا   مفاهیم را البته می  ع ومی

برر ا ر  پوکرا     شتر  از سوی د گر.فضیلت از    سو و رلبه منافد وصوصی و حزبی بر منافد م

عقیده است که ماکیاولی به دنبال    آرمان بشردوستانه مدنی بود که بر مبنرای آن ررهروندان در 

ومی با دولت رهرها حضور فعالی دارته بارند و با ا   نوع حضرور مفهروم ررهروندی را بلسات ع 

دهم رن پرانزرهای ا تالیرا در قردر واقد، دولرت رره .(Pocock, 1975: 201)دچار دگرگونی کنند

های نامشخ  بود که ماکیاولی می وواست با حضور رهروندان ای از نامعینی سیاسی و ثروتآمیزه

ها از فساد احت الی بلوگیری کند. در چنی  فضرا ی ا رده ررهروند فعرال نیازمنرد یگیردر تص یم

   کند.میضیلت را قابل در  هاست که پیگیری مسئله فای از نظممبنای بد د و مج وعه تازه

تروان رسد که از نظر ماکیاولی فساد دارای دو بعد است که  ر  بعرد آن را میچنی  به نظر می

ا م با د به دنبال تعرار ف دانست و لاا در بهانی که ه واره راهد فساد آن بوده  نقطه مقابل فضیلت

تعرابیر و  برا ه ره مفهروم فضریلت فرردی  ای از فضیلت و امکان آن بود. ماکیاولی با پیوند دادنتازه

ررود( برا مفهروم فضریلت های آن )که رامل تعالی فردی در قضاوت و قاطعیت در ع رل میداللت

امل پیگیری ب عی سالمت حکومت از طر   التزام به ویر مشرتر  مری باررد( بره سیاسی )که ر

عی د اول سرتوصریف فسراد در بعر  طور کلی ماکیاولی درای از فضیلت بود. بهدنبال ارائه مفهوم تازه

کارگیری آن در مناسبات سیاسی وود ها در نحوه بهکند آن را به مسئله فضیلت و وضعیت دولتمی

هرا از ربط بدهد. از نظر ماکیاولی فساد چیزی نیست بز زمینره و عامرل سرقوط دولتبا رهروندان  

در  هرادولتنراتوانی ناری از  در واقد، ا   سقوط .(Machiavelli, 2005: 7)رکوه و عظ ت ساب 

ا جاد تعادل بی  قدرت سلطنت، طبقه ارراه و توده مردم در قروانی  اساسری آنهاسرت کره در اثرر 

ها سرازیاست. به عبارت د گر، الزمه برقراری تعادل فوق تزر   فضیلت در تص یم  فساد ا جاد رده

لی، ماکیراو  ه هسرتیم. بره عقیردهکه به بای فضیلت با فسراد موابرها است در حالیگیریو تص یم
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سقوط ناری از  .(Ritner, 2011: 8)آ نددست میها به واسطه فضیلت بهفتوحات و بزرگی حکومت

گرا ی و از بی  رفت  نظم و انضباط در بی  ررهروندان روی در تج له در اثر ز ادهانحطاطی است ک

ن مناصرب دارنردگای اسرت کره نره تنهرا  در اند شه ماکیاولی، فساد وطر  آ د. بنابرا  ،وبود میهب

در ا   چارچوب، ه انطور که راهره   کند.ع ومی بلکه ع وم مردم و نهادهای ب هوری را تهد د می

ها ی سیاسی هستند که برر »روابرط« بری  افرراد براهم و برا ه است، فساد و فضیلت پد دهبیان کرد

وابط طبیعتراً ر ا   رند و حضور هر    دگااردولت و روابط ارکان مختلف دولت با  کد گر تأثیر می

 .(Rahe, 2009: 18)باعث فقدان آن د گری وواهد بود

تر تفکی  منافد ع ومی و وصوصی مربروط مدرن  اما بعد دوم فساد از منظر ماکیاولی به مفهوم

هرای کنرد کره منرافد و ثروتاز کشرورها ی صرحبت می 1هرا«رود. او در  پا ان کتاب »گفت انمی

 ومی است. را د در نگاه اول ا   موضوع ساده بارد اما در واقرد منافد ع در آنها مه تر از  وصوصی  

هرای های ع ومی و وصوصی با تأکید وا  بر حوزها   نگاه بیانگر مفهوم رابطه مناسب بی  قل رو

هرا برا مالی، مالیاتی و تأثیر ثروت ندان است. ماکیاولی د دگاه وود را با اراره بره نقشری کره آل انی

 ,Machiavelli)ها« دارتند توسعه داددر بلوگیری از ساوته ردن  »آقازاده  مالیات پرداوت دقی 

انرد. ز ررا تر   مروّبان فساد در طول تار خ بودهها« اصلیزادهرسد که »آقانظر میبه .(142 :2008

چیرز از ب لره ب رد  آنها قادر بودند در رکوه و بالل زندگی کنند و به بطالت بگارانند و در ه ره

 . (Machiavelli, 2008: 156)روی کنند و به کسی هم پاسخگو نبارندوت ز ادهکردن ثر

دگاه ماکیاولی دارای دو بعد است که بعد نخست آن مبتنی بر طور والصه فساد از د بنابرا   به

حرالی کره فقدان فضیلت و بعد دوم آن مبتنی بر تربیح منافد وصوصی بر منابد ع ومی اسرت. در 

ساالر بر تربیح منابد ع ومی بر منابد فرردی اسرتوار های مردمت مخصوصاً نظام   حکومهای  پا ه

ی را درمران  رتروان فسرادهای بزبه فساد مبتال نشده بارد می  است. تا زمانی که کل بدنه حکومت

 کرد.  

 

 تحوّالت مفهومی فساد در عهد رنسانس و اوایل دوره مدرن   . 4

ی اروپا در اوا ل دوره مدرن بر ا   براور بودنرد کره تجرارت ان سیاسطیفی از اند ش ند  کهدر حالی

تدر جی را درباره فساد در ا   دوره راهد   رود، تحوّالت مفهومیهای فساد میباعث افزا ش فرصت

تواند با افرول تردر جی مفهروم »بدنره وبود آمده در مفهوم فساد در ا   دوره میهبود م. تغییرات ب

سیاسی که برر تضر ی  قروام اقتصرادی و   ةه ردن ابعاد بد د توسعت رناوتو به رس ی  2سیاسی«

 
1. Discourses 

2. Body politic 
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ر تعرادل سیاسری بری  طبقرات ابت راعی طروامنیت نظامی کشورهای مستقل مت رکز بود و ه ی 

نوپد د مرتبط بارد. ا   تحوّالت در اروپا ع دتاً از اواور سلطنت الیزابت و استوارت در انگلستان بره 

ر ا   دوران راهد افزا ش تورم و عدم توانا ی دولت در وضد مالیرات ع رد. د ج و به آرامی رروتدر

ار را بر کارکنان دولت افزا ش داده بود طروری کره آنهرا ثر بود م. ا   مسئله فشؤو افزا ش مالیات م

کوتراه   ای»رسرالهکردند از منابد ع ومی تأمی  کنند. بان پونت در  منافد رخصی وود را سعی می

حراکم وروب بره  ։داردنگرانی وود را از ا   موضوع به ا   صورت بیان مری «ت سیاسیدر باب قدر

آنها حکومت می کند و حاکم بد نیز بررعکس برا عنراو نی از دنبال ثروت ثروت ندانی است که او بر  

 Buchan)قبیل وام، ویروواهی، مشارکت در طرح ها و ... به دنبال فقیرتر کردن مردم وو ش است

and Hill, 2014: 12). کنرد بره در واقد، کنا ه بان پونت به ا   است که حاکم وروب سرعی می

هرای گرااری برر فعالیتهای حکومت را از طر   مالیاتنهبای فشار وارد کردن بر فقرا و ضعفا هز 

 اقتصادی ثروت ندان تأمی  کند.   

فسراد   ر ا نجرابشرر نهفتره اسرت. د  وو ی ذاتبه عقیده بروی، مشکل اصلی در عطش و درنده

گرا ی بتواند عقل و قضاوت صحیح را از کار بینردازد. برا وبرود زمانی تهد د کننده است که منفعت

طور دائ ی وبود دارته است اما به ا   معنی نیست که فساد لزوما و    مشکل از قد م و بهکه اا  

 1حامی پرروری«نسانس »ست. در طول دوره رضرورتاً نتیجه تربیح منافد فردی بر مصالح ع ومی ا

ررد. ا ر   ر  برازی عنوان و ژگی بارز فضای سیاسی دربار سلطنتی در سراسر اروپا رناوته میبه

ی بود که در عی  حال که به اسم محافظت از دو طره )دربرار از  ر  سرو و در افرت کننرده ظر ف

ورشری بررای ساد و پ قد   آن را نوعی فح ا ت از سوی د گر( در برابر فساد معرفی می رد اما منت

عنوان نروعی فسراد در توبه به »حرامی پرروری« بره. (Harding, 1981: 63)آورندآن به ر ار می

نو سندگان و اند ش ندان منجر به ا   رد که    سالح ا دئولوه   مه ی در اوتیرار   میان بروی

 ,Peck, 1990: 186)دهم کنترل کندمجلس قرار بگیرد تا درآمدهای دربار سلطنتی را  در قرن هف

عنوان    برم معری  در تفکّرر اروپرا ی نتیجره ترالش . با ا   ه ه، ظهور و پیدا ش فساد به(203

آمیز و کرم وطرر بررای تنبیره و پاسرخگو کرردن پادرراه کرردن  ر  راه حرل مسرال ت  برای پیدا

اط برا اه پادرراه در ارتبر. به د گر سخ ، در مفهوم »بدنه سیاسری« با گر(Asch, 1999: 105)بود

ا ر اعضای ا   بدنه چندان مشخ  و مورد توبه نبود در حالی که ا   سرنت مری با سرت مرورد س

  را پادراه تجسم و مصداق کامل ه ان »بدنه سیاسی« است. بازبینی قرار می گرفت ز

 

 

 
1. Patronage 
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 گیرینتیجه

بهرت  ارته است و از ا  های پد ده فساد آن است که ه واره در طول تار خ وبود د کی از و ژگی

 د بتوان آن را با پد دة بنا ی مقا سه کرد. با ا   ه ه، مفهوم و قل رو فساد در طول تار خ دچار را

کنرد. در دوران باسرتان التی رده است که مطالعه آن را از هر بهت حرائز اه یرت میتغییر و تحو

نفرس د گرر،    رد. به عبرارته میها والصمفهوم فساد منحصر به عدم رعا ت تناسب در بده بستان

ای در دادن چیزی به عنوان پیشکش و رروه قابل سرزنش نبود بلکه اساساً    عره رناوته ررده

 توانست ماموم بارد.  رد. در عوض، عدم رعا ت قاعده تناسب در ببران میوب میها محسآن زمان

مفهروم  ران برود. در ادامرهرد ه ی  رعا ت نکردن تناسب در ببردر واقد، آنچه فساد تلقی می

ها با  کرد گر بره فساد دچار تحوالتی رد. از ب له با پیدا ش مسیحیت و اوالقی ردن روابط انسان

ررد. برا ا ر  ه ره، ع رده نگراه عنوان فسراد امرری مراموم ررناوته میبستان برهتدر ج نفس بده

ود بره قل ررو فسراد را محردگشت و اند ش ندان در ا   دوران نیز به فساد ارباب کلیسا معطوه می

ن ودند. به عبارت د گر، از فساد بره معنرای مصرطلح کره ررامل ر د و فروش مناصب ماهبی میو

هرای ابتردا ی عهرد ارد در آن زمان نیز وبری نبود. به تدر ج که از زمانفساد سیاسی و اقتصادی ب

 فهوم فساد سیاسی وکم مبد د دور می رو م و بخصو  با نزد   ردن به اواور قرون وسطی کم

توان به آنها عنوان »فساد« اطالق گیرد و با گارت زمان قل رو رفتارها ی که میی رکل میاقتصاد

رسرد و مفراهیم تر می رود. ا   تحوّالت در عصر پیشا مدرن به اوج ورود میکرد بیشتر و گسترده 

 اند. ا حفظ کردهرود که امروز نیز اعتباز گارته وود رتازه ای وارد ادبیات فساد می

تی که رابد به مفهوم و قل رو فساد صورت گرفته است چند نکتره قابرل توبره اسرت: در تحوال

داد و در مقابرل افتراد. کسری چیرزی مریبستان اتفراق میارچوب بدهاول ا نکه، فساد در ابتدا در چ

ه ررده برود و عنوان    عره رناوتبستان در باستان بهچیزی می گرفت. درست است که ا   بده

آمرد. ه آن قابل سرزنش بود اما تخطی از قواعد بده بستان رفتار فاسدی بره حسراب میلتزام بعدم ا

دهد. اوتالس که مصداق برارز فسراد در ها ی ماهیت فساد را تشکیل ن یامروزه اما بده بستان به تن

را ط امانت است که برا ررروزگار ماست نیازی به تحق  بده بستان ندارد. ا   رفتار نوعی ویانت در 

ررود. دوم ا نکره، اگرچره در صی قابل تحق  است اما در میان ا   ررا ط بده بستان د رده ن یوا

ل رو فساد در مقا سه با دوران قد م توسعه پیدا کرده است اما ا   به معنای آن روزگار ما مفهوم و ق

رفت و زمرة پیشردرباتی از فساد النیست که ا   رفتار با ردت بیشتری مامت می رود. اوالً وبود  

گاای می گارد و در ا   توسعه    بامعه است. مسیر توسعه از راه آزادی های اقتصادی و سرما ه

ری فساد قابل توبیه است. بنابرا  ، توسعة مفهوم و قل رو فساد لزوماً به معنرای توسرعة مسیر مقدا

هرای برا انگیزهکر  اسرت هرا امرروزه م دولتسیاست بنا ی در مبارزه با ا   پد ده نیسرت. ثانیراً، 



 (26)پیاپی ،    1401  پاییز و زمستان     دوم،    ،شماره  سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  جتبی جعفری م                                                          54

 

را  ال للی است که دولتریهای بی سیاسی فساد را کامالً مهار نکنند. ا   وضعیت گاه ناری از تحر م

ها فقط از طر   میردان دادن بره مفسرد نی کره در ازای در مضیقه قرار داده است و ببران کاستی

نیز راهد آن هستیم کره د. گاه  گیرکنند صورت می  ها ی حاضرند با دولت مورد تحر م ه کاریباج

ررود و ا ر  در صرورتی م کر  ای برای سرکوب و حاه مخالفی     نظام سیاسی میفساد بهانه

های مختلرف ابت راعی را احسراس کنرد. در ا ر  دو ست که ه واره بامعه وبرود فسراد در ال رها

 ابرد اقتضرائات ییرر مینیست بلکه آنچه تغوضعیت در واقد نیازی به تغییر در مفهوم و قل رو فساد  

 طلبد.ای را میها و تدابیر و ژهوا  سیاسی و ابت اعی است که در ررا ط مختلف سیاست
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