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تاریخ دریافت1397/12/09 :
تاریخ پذیرش1398/2/21 :
چکیده
زمینه و هدف :نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران به عنوان بخشي از حاكمیت ،مسئول حفظ امنیت،
آسایش و آرامش عمومي مردم جامعه است .این نهاد به عنوان مجري قواعد و برقرار كننده ي نظم و امنیت
اجتماعي بوده و پیوسته در ارتباط و تعامل با مردم است.تعامل بین نیروهاي پلیس و افراد جامعه نیاز به اعتماد
متقابل را دو چندان مي سازد.گستردگي دامنه مسوولیت ها و چالش هاي فراوان پیش روي پلیس از یك طرف و
وظیفه سنگین برقراري امنیت اجتماعي از طرف دیگر ،ضرورت پلیس مقتدر و در عین حال مردمي را بیش از
پیش نمایان مي كند.
روش تحقیق :این پژوهش از نظر روش شناسي از نوع توصیفي -و روش نجمع آوري اطالعات از طریق فیش
برداري اطالعات كتابخانه ها  ،كتب و سایتهاي علمي تخصصي و فصلنامه هاي متناسب با موضوع مي باشد.
نتایج و یافتههای تحقیق :اگرچه تحقیقات خوبي در زمینه توانمندي ها و ظرفیت هاي ناجا در تحقق جامعه
اسالمي انجام شده ،ولي موارد كه بتوان آنها را با نیاز مدیریتي و ماموریتي پلیس ایران تطبیق داد بسیار اندک است
و الزم است عواملي همچون دیدگاه هاي دیني ،و ویژگي هاي بومي و جنبه هاي معنوي و ضابطه مداري سازمان
پلیسي در آن ها دخالت داده شود و چارچوب مناسب براي این امر فراهم گردد .به عالوه ،آنچه ضرورت پژوهش
حاضر را بیشتر مي كند ،انتظارات مقام معظم رهبري از ناجا براي افزایش قابلیت ها و تواندایي هاي مدیران و
فرماندهان این نیرو است
واژههای کلیدی :توانمندي ها ،ظرفیت ها ،ناجا  ،جامعه اسالمي.
-1دكتري معارف استادیار و عضو هیئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه آزاد B_Gorgin65@yahoo.com
 -2دانشجویي دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد بوشهر Areza.bahmannejad@gmail.com
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مقدمه و حدود مساله
نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران اصلي ترین بازوي اجراییي كشیور در زمینیه حفیظ و
برقراري امنیت مي باشد و باید گفت كه دستیابي به امنیت پایدار ،بدون توجه به هوییت ملیي و
حفظ وحدت ،امري ناممکن است( .آذري )24 :1395 ،با توجه به ایین نکتیه اسیت كیه نقیش و
ضرورت وجود نیرویي به عنوان پلیس بر كسي پوشیده نیست و از اینجا است كیه پلییس نقیش
خود را باید درک كند و با مهارتهاي الزم آشنا شده و سییره علمیي و عملیي خیویش را كامیل
كرده و با تجهیزات و امکانات الزم وارد صحنه شده كه بتواند دو امیر مهیم را بیه انجیام برسیاند،
یکي برقراري امنیت و دیگري حفظ و نگهداري آن و حافظان امنیت با كمك متولییان امیر بایید
برنامهریزي پایدار و دقیق و عالمانهاي را در جامعه اسالمي ادامیه داده و آن را نهادینیه كیرده تیا
موفق به اهداف خویش گردند به خاطر همین است كه امنیتها مورد اشیاره در جامعیه اسیالمي
بههم اتصال و ارتباط دارند و باعث صعود و نزول جامعه ميشوند،براي مثیال اگیر امنییت فیردي
مورد بيحرمتي و بيتوجهي قرار گرفته باشد و در اجتماع انساني فراموش گردد ،دیگر امنیتهیا
هم حتي امنیت اعتقادي ،دستخوش اختالل ميشوند،زیرا جایي بیراي تفکیر صیحی و آرام در
محیط امن و آرام وجود ندارد و پاسخ درست و قابلقبولي نیز ارائه نمي گردد و پرواض است كه
امنیت اعتقادي چنان جایگاهي دارد كه اگیر اختاللیي در آن صیورت گییرد ،در سیایر امنیتهیا
اختالل صورت ميگیرد و هیچچیز به اندازه فروپاشي امنیت اعتقادي در تزلزل انسان و شخصیت
او و حركت تعالي و كمالياش مؤثر نیست"( .میري)48 :1394 ،
آنچه مي تواند پلیس را در انجیام وظیایگ گسیترده اش در جامعیه ییاري برسیاند،مقبولیت و
پذیرش مردمي است كه این نهاد را به یك نهاد جامعه محور تبدیل خواهید كیرد .حضیرت امیام
(ره)همواره بر این تاكید داشتند كه مردم ،عامل پیروزي نهضت بودند؛ و عنصر مهم بقاي نهضت
نیز مردم هستند؛ ایشان در این باره مي فرمایند":ملت بود كه این نهضت را به پیش برد و ملیت
است كه باید از این به بعد نیز به پیش ببرد"(.مصباح یزدي)18 :1380 ،
یکي از روش هاي اثربخش در مدیریت امام خمیني(س) ،تسخیر قلوب مردم بیود .میدیریت
امام ،بر مبناي دو شاخص اساسي ،یعني خدامحوري و داشتن انگیزه الهي و مردم گرایي اسیتوار
بود .تالزم این دو عنصر ،شیوه نویني را در مدیریت ارائیه داده اسیت كیه اثربخشیي آن در روش
حکومت بر قلوب تاثیر بسزایي دارد .امروز یکي از شعارها و برنامه هاي اصلي ناجا،پیاده سیازي و
دنبال كردن موضوع پلیس جامعه محور در كشور است( .پارسانیا)48 :1380 ،
بسیاري از كارشناسان معتقدند باید پلیسي مردمي و جامعه محور به وجود آیید تیا بیا ایجیاد
انگیزه و دخالت مردم در امنیت كشور زمینه و بستر را همراهي افکار عمیومي بیا انجیام وظیایگ
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پلیس و تعامل میان پلیس و مردم در جهت ارتقاء امنیت عمومي فراهم سازد.همچنین مشاركت
عمومي مردم و تشکیل پلیس جامعه محور ،موجب افزایش نظم و انسیجام اجتمیاعي و افیزایش
امنیت و مقبولیت اجتماعي پلیس و نیز برقراري روابط عاطفي میان پلیس و مردم خواهد شد .با
توجه به نیاز حیاتي و اساسي جامعه به حفظ نظم و كنترل اجتمیاعي ،اعتمیاد عمیوم میردم بیه
پلیس یك مقوله بسیار مهم و تعیین كننده است زیرا پلیس داراي اختیار اعمال قدرت اسیت
و مي تواند در مواجهه با شهروندان از اجبار استفاده كند و الزم است براي بهره گیري كارآمید از
این ابزار قانوني اعتماد عمومي را به خود جلب كند زیرا ،پلیس باید بتواند براي رفتارها و اعمالي
كه د ر جهت امنیت عمومي از خود بروز مي دهد رضیایت و اعتمیاد عمیومي را بیه عنیوان ییك
پشتوانه ذي قیمت جلب كند( .سلیماني)57 :1380 ،
لذا نیروي انتظامي براي انجام وظایگ خود به صورت موثر و كارآمد نیاز دارد كه رابطه تعاملي
سازنده اي با شهروندان برقرار نماید.زیرا در رویکرد جامعه محور امنیت تنهیا وابسیته بیه سیاز و
كارهاي سخت افزاري نیست و رضایتمندي از اقدامات پلیس ،جلب اعتماد و حماییت عمیومي و
تبدیل قوانین و مقررات به باور و هنجارهاي مورد پذیرش مردم ،رمز اصلي موفقیت و اثر بخشیي
اقدامات قانوني است.
رهبییر معظییم انقییالب در فییرازي از سخنانشییان مییي فرماینیید":پلیییس باییید پناهگییاه مییردم
باشد ".معظم له فلسفه وجودي پلیس را آسایش مردم ،آرامش محیط زندگي آنها و برقراري نظم
مي دانند تا مردم دچار ناراحتي نشوند .ایشان براي پلیس چهره اي دو وجهي قائل انید كیه هیم
مي تواند مظهر عطوفت و محبت نظام و هم مظهر تدبیر ،مدیریت و كارداني آن باشید.از دییدگاه
رهبري یکایك افراد نیروي انتظامي باید مجاهدت كنندتا این نیرو را بیه سیط پلییس اسیالمي
كامل كه مامن مردم است ،برسانند.
مقبولیت مردمي از جمله عوامل اعتماد ساز براي پلییس است.سیینه سیكر كیردن پلییس در
مقابل خطرهایي كه مردم را تهدید مي كند ،موجب افزایش مقبولیت و اعتماد اقشار گوناگون به
پلیس مي شود .یکي دیگر از عوامل اعتماد ساز ،حفظ ارزش هاي مورد توقیع و احتیرام میردم و
گرایش و توجه پلیس به امور خیر است( .نصري)19 :1385 ،
مقام معظم رهبري ایمان ،صداقت ،شجاعت ،خوشفکري ،بي غرضي ،بي طمعیي ،پاكدسیتي و
پاكدامني را از جمله عوامل حفظ صندوقچه یا گنجینه پر ارزش اعتماد مردم نسبت به پلیس بیر
مي شمارند .به همین دلیل ایشان احترام به حساسیت هاي مردم نسبت به شعائر اسالمي توسط
پلیس را به جراحي چشم تشبیه مي كنند كه بسیار ظریگ است و یك اشتباه  ،فاجعه به بار مي
آورد ؛ خصوصا آنکه ماموران ناجا در همه جا با مردم سروكار دارند .حضیرت آییت اخ خامنیه اي
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رهبر معظم انقالب اسالمي و فرمانیده كیل قیوا ،در سیال  74در دییدار فرمانیدهان و جمعیي از
پرسنل نیروي انتظامي با ایشان  ،كه به مناسبت فرارسیدن هفته نیروي انتظامي انجام شد ،طیي
سخناني از اقتدار ،عزت  ،رحمت و رافت  ،به عنوان سه خصوصیت ضروري براي نیروي انتظیامي
كارآمد و مورد قبول جامعیه اسیالمي نیام بردنید و پاسیداري از ارزشیهاي اسیالمي و انقالبیي را
بزرگترین وظیفه نیروي انتظامي دانستند(.خامنه اي)21/04/1374،
ایشان شکل گیري یك تصویر كامال مطلوب از نیروي انتظامي را در ذهن مردم ضیروري میي
دانند و معتقدند":باید تصویر یك «یار مهربان و مقتدر» از نیروي انتظامي ،در ذهن مردم ترسیم
شود.رهبر انقالب اسالمي افزودند« :اقتیدار و قاطعییت بیدون بیي رحمیي»« ،سیالمت درونیي»،
«حضور بهنگام و سریع»« ،عطوفت و كمك به مردم» ،و «قیانون گراییي» عیواملي هسیتند كیه
موجب ارائه تصویري مثبت از نیروي انتظامي خواهد شد(".خامنه اي)19/02/1395،
رهبر معظم انقالب به عنوان دیده اي تیزبین و مشرف بر همه ابعاد جامعه ،توقعیات میردم از
نیروي انتظامي را در چند ویژگي خالصه مي كنند و مي فرماینید" :میردم میي خواهنید نییروي
انتظامي ،قوي و مقتدر باشد ،هوشمند و پیچیده باشد ،سالم و امین باشد ،سریع و بهنگام باشید،
مؤدب و اهل بیان و تفاهم با مردم باشد .این انتظارات مردم از نیروي انتظیامي ماسیت"(.خامنیه
اي)19/02/1395،
اگرچه تحقیقات خوبي در زمینه توانمندي ها و ظرفیت هاي ناجا در تحقیق جامعیه اسیالمي
انجام شده ،ولي موارد كه بتوان آنها را با نیاز مدیریتي و ماموریتي پلیس ایران تطبیق داد بسییار
اندک است و الزم است عواملي همچون دیدگاه هاي دیني ،و ویژگي هیاي بیومي و جنبیه هیاي
معنوي و ضابطه مداري سازمان پلیسي در آن ها دخالت داده شود و چارچوب مناسب براي ایین
امر فراهم گردد .به عالوه ،آنچه ضرورت پژوهش حاضر را بیشتر مي كند ،انتظارات مقیام معظیم
رهبري از ناجا براي افزایش قابلیت ها و تواندایي هاي مدیران و فرماندهان این نیرو است
حال با این مقدمه ،هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناسایي توانمندي ها و ظرفیت هاي ناجیا در
تحقق جامعه اسالمي است و پژوهش قصد دارد به این سوال اساسي پاسیخ دهید كیه مهمتیرین
توانمندي ها و ظرفیت هاي ناجا در تحقق جامعه اسالمي چیست؟
مفهومشناسی
واژۀ «جامعه» عليرغم كاربرد فراوان خود هنوز تعریگ جامع و مانع نیافته است (سیاروخاني،
 ) 106 :1375و یکي از واژگان مبهم و كلّي در میان اندیشمندان اجتماعي است (باتامور:1357 ،
 124و كولد و گولب .)287 :1376 ،این ابهام تا جایي گسترش یافته كه گیاه بیا واژگیاني ماننید
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«ملّت»« ،امّت» ،و مفاهیم دیگري ،حتّي با مجموعۀ گسترش یافتهاي در دورۀ قابیل مالحظیهاي
از زمان ،یعني «تمدّن» نیز مترادف شده است و گیاه برخیي عالمیان اجتمیاعي ،آن را صیرفا بیه
اجتماعهاي بزرگ اطالق كردهاند كه رابطهاي پیکرینه (اُرگانیك) میان اجزاء و بافتهاي متشکّل
آن برقرار است و جوامع كوچکتر را كه به مرحلۀ مدنیّت نرسیدهاند ،جماعیت ،گیروه ،دسیته و...
نامیدهاند (كینگ.)201 :1355 ،
در نگرش بسیاري از عالمان اجتماعي ،میان «جامعیه» و «اجتمیاع» نییز تمیایز نهیاده شیده
است .جامعه مبتني بر ارادۀ اندیشیده ،روابط صوري و قراردادي بین انسانها دانسته شده ،حیال
آن كه آنچه در زبان فارسي« ،اجتماع» یا «جامعۀ معنوي ترجمه شده ،ناشي از ارادۀ ارگانییك و
پیوند عاطفي بین انسانهاست (ساروخاني ،1375 ،ج .)807 :2
در زبان عربي قدیم ،این واژه صرفا كاربرد لغوي داشت و به معناي اصطالحي و رایج امیروزي
آن ارتباطي ندارد .در قرآن نیز واژۀ «جامعه» با مشیتقّات آن بیه مفهیوم راییج و اصیطالحي آن
نیامده است ،امّا با توجّه به تعریگها و ویژگيهایي كه براي جامعه شمرده ميشیود ،سیاختها و
واژگان اجتماعي دیگري را كه زیرمجموعۀ این مفهوم هستند ،ميتوان در آیات متعدّدي بازیافت
كه داللت بر وجود ،ویژگيها و سنّتهاي موجود آن دارد ،مانند فئه ،قرن ،قریه ،شیعوب ،رهیط،
امّت ،خانواده ،قوم ،حزب ،طائفه ،قبیلیه ،معشیر ،مدینیه ،سیاكنان ییك سیرزمین وسییع ،افیراد
پیراموني یك دین و . ..بنابراین ،مفهوم جامعیه از دییدگاه قیرآن ،ییك مفهیوم تشیکیکي اسیت.
(گالبي)12 :1378 ،
از نظر لغیوي ،واژۀ «جامعیه» اسیم فاعیل مؤنّیث از مصیدر «جمیع» بیه معنیاي گردآورنیده،
فراهمكننده و جمعكننده ميباشد (ابنمنظور1408 ،ق) .در عرف نیز هر موردي كه بتواند بیراي
گروهي از مردم ،وجهي جامع و جهت وحدتي اعتبار كرد ،اطالق لفظ جامعه بر آن رواسیت ،امّیا
در معناي اصطالحي این مفهوم ،دانشمندان علوم اجتماعي ،قییدهایي را الزم دانسیتهاند كیه در
كمّ و كیگ آن اختالف زیادي پدید است كه دستیابي به ییك تعرییگ روشین ،جیامع و میانع را
غیرممکن یا دشوار كرده است ،بهویژه اگر مقصود از تعریگ «جامعه» ،روشین سیاختن حقیقیت
جامعه باشد نه تعریفي ساده و اجمالي از آن؛ زیرا توصیگ وضعیّت جامعیه از تمیام ابعیاد ،بیراي
دستیابي به تعریفي كامل و جامع ،امري ممتنع است .بنابراین ،در تعریگ اصطالحي ،به كلّیّیاتي
ساده و اجمالي از آن بسنده ميشود( .نجفي علمي)99 :1371 ،
با این وصگ ،هر یك از عالمان اجتماعي ،بر حسب وابسیتگي بیه مکتیب ییا رویکیرد خیا ،
درتعریگ خود از جامعه به عناصیري اشیاره كردهانید؛ میثال برخیي بیه عناصیري ماننید اهیداف
عامالمنفعه تأكید كردهاند (كینیگ 201 :1355 ،و صیلیبا ،)152 :1370،برخیي دیگیر سینّتها،
5
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عبادات ،رسوم ،شیوۀ زندگي و فرهنگ مشترک را عناصر اساسي در تعریگ جامعیه برشیمردهاند.
عدّهاي وحدت جزئي جسمي ،رواني و اخالقي بین موجودات هوشمند ،برخیورداري از حکیومتي
پویا ،فراگیر و كارآمد ،یا هدف ،سرزمین و فرهنگي مشترک و پیوندهاي زیستي ،فنّي و فرهنگیي
را مهم دانستهاند (بیرو )387 :1366 ،و عدّه اي آن را به جمع شدن ارادي افراد بیراي بیه دسیت
آوردن امّتیازهاي مستقیم و غیرمستقیم تعریگ كردهاند (سووه :1358 ،ذیل واژۀ جامعه و گولید،
.)288 :1376
در یك نگاه كلّي ،ميتوان جامعه را عبارت از مجموعۀ انسانهایي دانسیت كیه در جبیر ییك
سلسله نیازها و تحت نفوذ یك سلسله عقیدهها ،ایدهها و آرمانها در یکدیگر ادغام شیدهاند و در
یك زندگي مشترک غوطهورند (مطهّیري )333 :1377 ،و روابیط گونیاگون مشیترک ،متقابیل و
نسبتا پایداري آنها را به هم پیوند ميدهد و هدف واحدي آنان را گرد هیم آورده اسیت (صیلیبا،
.)152 :1370
اجتماع ،مردم یك كشور یا یك شهر یا ده (عمید .) 443 : ،وضع و حالت انسان ها كه تحیت
یك قانون مشترک زیست مي كنند  .اجتماع انساني كه تحت جامعه اسالمي و نقیش پلییس در
تحقق امنیت آن قوانین معیني زندگي مي كنند .گروهي از میردم كیه بیراي رسییدن بیه هیدف
خاصي تحت قواعد معین گردهم جمع مي آیند .اما در جامعه اسیالمي افیراد مسیلماني كیه در
جایي یا شهري یا مکاني یا كشوري زندگي مي كنند و معتقد به قوانین الهي هستند صادق است
 .طرفداران نظریه اصالت افراد معتقدند كه پدیده هاي اجتماعي چیزي جز مجموعه اي از پدیده
هاي فردي نیست و براي درک تحوالت اجتماع  ،درک اعمال و روحیات افراد كافي اسیت  .ایین
اشخا فراموش مي كنند كه خواه در طبیعت و خواه در جامعه ،مجموع دار اي خوا معینیي
است  .درست است كه انسان مجموعه اي از سلول هاست ،ولي داراي خاصیتي است كیه سیلول
فاقد آن خاصیت مي باشد .
هربرث اسكنسر در كتاب خود موسوم به اصیول علیم اجتمیاع ،میي گویید :اجتمیاع از افیراد
تشکیل شده ،چنان كه بدن از سلو لها به وجود آمده استجامعه حق طبیعیي و قبلیي اسیت .ژان
ژاک روسو معتقد است طبق قرارداد اجتماعي كه با رضایت افراد منعقد گردیده اسیت جانشیین
آن شده است واژۀ جامعه شناسي هم به معناي شناخت جامعه ،آشنایي به احواع جامعه تعرییگ
شده است  .علمي كه اوصاف كلي و عمومي جوامع انساني را مطالعه مي كنید (دوركییم:1383 ،
)93
جامعه اسالمي در آغاز مي توان گفت انبیاء با قیام به عدالت و دعوت به عبودییت بیه عنیوان
غایت آفرینش و تالش در راه عدالت اجتماعي در جامعه اسالمي و حركت به سوي مقصد نهیایي
6
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به امنیت در همه وجوه آن تأكید بسیار نمود وعده داده خداونید بیه كسیاني كیه از شیما ایمیان
آوردند و عمل صال انجام مي دهند آنها را جانشینان روي زمین قرار مي دهیم هماننید كسیاني
كه قبل از آنها بوده اند و آنها را متمکن روي زمین مي كنیم و دین مي دهیم كه راضیي باشیند
بعد از خوف و ترس امنیت به آنها مي دهیم كه مرا پرستش كنند(رفیعپور)157 :1378 ،
ضرورت وجود جامعة اسالمی
جامعه ي اسالمي در مجموع و به تمام معنا ،جامعه اي است با خصلت هاي اسالمي ،با ایمان
عمیق به خدا و روز آخرت و مجري آموزه هاي دیني با جدیّت و التزام كامل و با كم ترین میزان
معصیت و نافرماني در مقایسه با سایر جوامع بشري .در این جامعیه دیین همیه زنیدگي افیراد را
تشکیل مي داد و امري حاشیه اي نبود كه مردم گاه و بي گاه بیدان روي آورده باشیند .در واقیع
دین ،حیات و روح مردم را تشکیل مي داده است ،نه مجموعیه اي از اعمیال عبیادي كیه میردم
نسبت به اداي درست آن ها رغبت نشان داده باشند و دین در حقیقت در اخالق ،افکار ،اندیشیه
ها ،رفتار ،ارزش ها ،روابط خانوادگي ،اجتماعي ،همسایگي ،تعامل ،مسافرت ،تیالش بیراي تیأمین
معاش ،رعایت امانت ،كفالت ناتوان و بینوایان ،امر به معروف و نهي از منکر و نظیارت بیر اعمیال
حکام و فرمانروایان ،نمود و تجلي یافته است.
براي یك موجود زنده آسایش و خوشي ،وقتي فراهم مي شود كه با محیط و عواملي كیه اورا
احاطه كرده اند ،هماهنگي و سازگاري متقابل داشته باشد .اگر ناهماهنگي باشد بیه حکیم اینکیه
موجود زنده جزء است و محیط كل  ،پس موجود محکوم به فناست .انسان نییز موجیودي زنیده
است پس تابع این اصل كلي مي باشد .انسان عالوه بر محیط طبیعي یك جو و محیط اجتمیاعي
نیز دارد كه بر خالف موجوداتي كه به حکم غریزه زندگي اجتمیاعي دارنید ،قیادر اسیت شیرایط
اجتماعي خود را با فکر و ارادۀ خویش بسازد( .آذري)105 :1395 ،
افراد انساني ،عادات ،اخالق عمومي ،قوانین و مقررات و بطور كلي عوامل اجتماعي مي بایست
با امور ،آرزوها و احتیاجات ما توافق و سازگاري داشته باشد  .هدف اصلي یك زنیدگي اجتمیاعي
نمي تواند فرد و منافع فردي باشد و بدیهي است كه مصلحت جمع همان مصلحت اكثریت افراد
جامعه است  .در این صورت فرد باید حالت تسلیم و رضا به مصال اجتمیاعي داشیته و از منیافع
شخصي چشم بكوشد .اگر در اجتماع عدالت حاكم باشد و زندگي افراد با مصال اجتماعي توافیق
و سازگاري داشته باشد  ،مي توان به سعادت واقعي جامعه امییدوار بیود .اینجاسیت كیه لیزوم و
اهمیت دین كه اساسش توحیدو ایمان به خداي یگانه است روشین میي شیود .دیین هیم بیراي
سازگار ساختن محیط اجتماعي با زندگي فردي (ایجاد عدالت اجتماعي و سیازمانهاي موافیق بیا
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مصال عموم ) و هم در ایجاد توافق و انطباق روحیۀ فیرد بیا مصیال اجتمیاعي ،الزم و ضیروري
است( .موثّقي)108 :1375 ،

ویژگی های جامعه اسالمی
جامع ترین تعریفي كه از جامعه اسالمي كه تحت حاكمیت حیاكم جیامع الشیرایط اسیالمي
اداره مي شود  ،این است كه :جامعه دیني ،جامعه اي است «دیین بیاور»« ،دیین میدار»« ،دیین
داور» و «مطلوب دین» .چنین جامعه اي داراي ویژگي هاي چندي است:
 .1دین باوري و اعتقاد به آموزه هاي دیني؛
 .2تنظیم نظام حقوقي خود بر اساس دین (شریعت مداري)؛
 . 3داراي نظام دیني است و جز حکومت دیني را بر نمي تابد .سرّ آن این اسیت كیه از منظیر
جامعه شناسي سیاسي ،هر جامعه اي تنها حکومتي را برمي تابد كه با نظام ارزش هیا ،اهیداف و
آرمان هایش سازگار باشد .از این رو جامعه دیني ،قطعا با نظیام مبتنیي بیر ارزش هیاي سیکوالر
سازگاري ندارد (نظام دیني)؛
 .4در جامعه دیني ،مردم سلوک و رفتار فردي و اجتماعي خود را با دین موزون میي كننید و
داوري دین را در این باره پذیرایند (دین داوري)؛
 .5چنین جامعه اي قطعا مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین).
اكنون روشن مي شود كه بر اساس تعریگ و توضیحات یاد شده ،بین جامعیه و نظیام دینیي،
گسست و جدایي وجود ندارد( .میري)358 :1394 ،
از طرف دیگر حفظ و صیانت و تعالي جامعه دیني و نیز اجراي احکام الهي ،از اهداف حکومت
دیني است؛ خصوصا آنکه این دو؛ یعني« ،جامعه دیني» و «اجراي احکام» از هیم تفکییك پیذیر
نیستند.
بنابر این ،اگر هر یك از آن دو را هدف حکومت دیني بینگاریم ،دیگري نیز با آن تأمین خواهد
شد .در نهایت اجراي احکام الهي و حفظ جامعه دیني یا دینیي بیودن جامعیه ،همیه و همیه در
راستاي هدفي دیگر قرار دارند و آن رشد و تعالي و تکامل انسان و رسیدن او بیه غاییات عیالي و
هدف اساسي خلقت است .بنابراین «حکومت» ،هدف و مطلیوب نهیایي نیسیت؛ بلکیه از اهیداف
متوسط و وسیله اي جهت تأمین رفاه ،امنیت ،عدالت ،رشد ،سعادت و هدایت جامعه است .قرآن
مجید ،هدایت انسان ها به سوي پروردگار و بندگي را  -كه تنها راه تکامل بشیر اسیت  -یکیي از
برنامه ها و اهداف حکومت صالحان ذكر كرده ،مي فرماید:
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(اَلَّذینَ اِنْ مکَّنَّاهم فِي الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوۀَ وَ ءاتَوُا الزَّكوۀَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْکَیرِ وَ
للّه عاقِبَۀُ الْاُمُورِ)؛ «همان كساني كه چون در زمین به آنان قدرت دهیم ،نمیاز برپیا میي دارنید و
زكات مي دهند و به كارهاي پسندیده وامي دارند و از كارهاي ناپسند بازمي دارند ،و فرجام همه
كارها از آنِ خدا است»( .حج ( ،)22آیه )41
البته ابزار بودن «حکومت» ،نباید به كم اهمیت تلقي كردن آن بینجامد؛ بلکه حکومت دیني،
ابزاري كلیدي و بسیار اساسي است كه بدون آن ،بسیاري از اهداف دین از بین رفته ،یا كیم اثیر
مي شود .از همین رو نصو دیني ،به مسأله «والیت و امامت صال » اهمیت شایاني داده اسیت
و در مواردي حفظ نظام دیني را بر پاسداري از دیگر احکام فرعي مقدم دانسته است .امام صادق
(ع) مي فرماید ... « :وَ لَمْ نوُدِيَ بِشَي ءٍ مِثْلَ ما نوُدِيَ بِالْوِالیَۀِ»؛ یعنیي ،در اسیالم هییچ چییز بیه
اندازه والیت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است (نصري.)79 :1385 ،
چگونگی تحقق جامعه اسالمی در قرآن
بخش زیادي از سوره مباركه حجرات ،ترسیم یك تمدن و جامعه دیني اسیت؛ جامعیهاي كیه
مردم آن هم ارتباط صحی با مبدأ آفرینش دارند ،هم پیوند مؤدبانه و مطیعانه با رهبران الهیي و
هم یك رابطه سالم و اخالقي بین خودشان برقرار كردهاند؛ مردمي كه با هم صیادق هسیتند؛ نیه
دروغ ميگویند ،نه به حرف دروغ اعتنا ميكنند؛ بنابراین از زندگي جاهالنه فاصله گرفتهانید و بیا
عقالنیت زندگي ميكنند.
در آیه  7این سوره؛ ایمان ،زینت انسان و محبوب دل او توصیگ شده و دستوراتي كه خداوند
ميدهد بر اساس این ساختار دروني انسان و منطبیق بیر آن اسیت« :وَ لکِینَّ اللَّیهَ حَبَّیبَ َِلَییْکُمُ
الْإِیمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِي قُلُوبِکُمْ وَ كَرَّهَ َِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیَانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ»؛ اما خیدا
ایمان را براي شما دوستداشتني گردانید و آن را در دلهاي شما بیدار است و كفر ،پلیدكاري و
سركشي را در نظرتان ناخوشایند ساخت؛ هم اینان رهیافتگانند( .پارسانیا)214 :1380 ،
در تفسیر تسنیم آمده است :خداي سبحان براي برقراري تمدن ،فرهنیگ ،امنییت و آرامیش
جامعه ،یك سلسله كارها و اوصافي را در درون انسان جاسازي كرده؛ بعد برابر بیا همیان قیوانین
دروني ،دستورهایي را هم صادر كرده اسیت .انسیان از اهانیتِ دیگیري رنیج ميبیرد و از احتیرام
دیگري لذت ميبرد .فرمودهاند این نفس شما ترازویي است بین شما و دیگران؛ آنچیه دیگیران از
آن لذت ميبرند ،همان است كه شما از آن لذت ميبرید؛ آن را حفظ كنید .آنچیه دیگیران از آن
رنج ميبرند ،شما هم از آن رنج ميبرید؛ خود را از آن حفظ كنید .اگر بخواهید جامعهاي متحید
داشته باشید و وحدت در جامعه حاكم باشد ،وحدت سفارشي نیست ،میزانیي در درون همیه میا
9
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هست؛ فرمود« :اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَانا فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ»؛ ایین تیرازو ییك تیرازوي صیادقي
است؛ مگر اینکه كسي در این ترازو دستکاري كند و اهل تطفییگ ،كمفروشیي و گیران فروشیي
شود؛ «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» .فرمود شما از دیگران جدا نیستید؛ چیزي كه بیراي خیود نميپسیندید
براي دیگران هم نكسندید .وحدت یك امر سفارشي نیست ،بلکه یك امر تکویني است كه شیارع
مقدس آن را بهصورت تشریع درآورده است.
در آیه  10سوره حجرات ،از افراد جامعه اسالمي بهعنوان برادر یاد شده استَِ« :نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
َِخْوَۀٌ» و در آیه  11با عبارت «ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ»؛ ميفرماید شما نه تنها برادر هسیتید بلکیه بیه
منزله جان یکدیگر هستید .در آیات دیگري این تعبیر لطیگ تکرار شده است ،ماننید« :ال تَقْتُلُیوا
أَنْفُسَکُمْ» و یا «فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتا فَسَلِّمُوا عَلي أَنْفُسِکُمْ»؛ یعني جامعه اسالمي به منزلیه ییك نفیر
است؛ این یك نفر نباید به خودش اهانت كند؛ نباید خودش را از بین ببرد و نباید حریم خودش
را بشکند .این تعبیر از «اِخوه» بودن به «انفس» بودن ،یك تعبیر بسیار لطیفي اسیت( .میوثّقي،
)18 :1375
در تفسیر نمونه آمده است كه دستورهاي ششگانهاي كه در دو آیه  11و  12سوره حجیرات
مطرح شده (نهي از مسخره كردن ،عیبجویي ،دادن القیاب زشیت ،گیمیان بیید ،تیجیسییس و
غیییبیت) هر گاه بهطور كامل در یك جامعه پیاده شود ،آبرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظیر
بیمه ميكند؛ نه كسي ميتواند بهعنوان خودبرتربیني دیگران را وسیله تفری و سخریه قرار دهد
و نه ميتواند زبان به عیب جویي این و آن بگشاید و نه با القاب زشت حرمت و شخصیت افیراد را
در هم بشکند؛ نه حق دارد حتي گمان بد ببرد ،نیه در زنیدگي خصوصیي افیراد بیه جسیتوجو
پردازد ،و نه عیب پنهاني آنها را براي دیگران فاش كند .به تعبییر دیگیر ،انسیان چهیار سیرمایه
دارد كه همه آنها باید در دژهاي این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد :جان ،مال ،ناموس و آبرو.
تعبیرات آیات فیوق و روایات اسالمي نشان ميدهد كه آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جیان
آنهاست ،بلکه از بعضي جهات مهمتر است .اسالم ميخواهد در جامعیه اسیالمي امنییت كامیل
حکمفرما باشد؛ نه تنها مردم در عمل به یکدیگر هجوم نکنند ،بلکه از نظر زبان و از آن بیاالتر از
نظر اندیشه و فکر نیز در امان باشند و هر كس احساس كند كه دیگري حتیي در منطقیه افکیار
خود تیرهاي تهمت را به سوي او نشانهگیري نميكند و این امنیتي است در باالترین سیط كیه
جز در یك جامعه اسالمي و مؤمن امکانپذیر نیست ( .سلیماني)15 :1380 ،
نقش پلیس در جامعه
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پلیس همان طور كه ذكر شد نظارت كننده و كنترل كننده جامعه است و این كاركرد سنتي
پلیس در جوامع به شمار مي رود ،اما نکتۀ ظریفي كه در این میان نباید از نظر دور داشت ،ایین
است كه پلیس در جهان امروز قدرتي یافته است كه هیچ یك از نهادهیا و سیازمان هیاي دیگیر
اجتماع در این پایه به آن نرسیده اند .امتیاز بزرگ پلیس آن است كه عالوه بیر ایین كیه مظهیر
حاكمیت (قوۀ قهریه ) است ،از نیروي دیگر هم بهره مي برد و آن تبدیل پلیس بیه ییك نییروي
عرفي است  .به این معنا كه امروز پلیس از شکل یك سازمان صرفا بروكراتیك ،مبتني بر نصو
قانوني در اجتماع؛ به عنوان محق براي انجام وظایگ ذاتي خود پذیرفته شیده اسیت  .در جوامیع
امروز و در فضاي ذهني مردم نقش آفریني امنیتي پلیس در حیوزه هیاي متنیوع امنییت ماننید
امنیت عمومي ،اجتماعي ،اخالقي و  ...در باور ملتها جاي گرفتیه اسیت (مصیباح ییزدي:1380 ،
)87
نقش و کارویژه های نیروی انتظامی و پلیس در تولید نظریه اسالمی -ایرانی
امنیت امروزه مبتني بر رویکرد هاي مختلگ كه برگرفته شده از مکاتیب گونیاگون فلسیفي –
فکري مي باشد داراي خاستگاه هاي مختلگ بر اساس نظیام هیاي معنیایي و معرفیت شیناختي
است .چشم انداز تولید نظریه اسالمي– ایراني امنیت یکیي از موضیوع هیاي مهیم در جمهیوري
اسالمي ایران است .در ایین زمینیه پلییس و نییروي انتظیامي میي توانید نقیش مهمیي را ایفیا
كند(میري)157 :1394 ،
نیروي انتظامي ،از زمرۀ ضابطین دادگستري بوده كه زیر نظر مقام قضایي و تحیت دسیتورات
آن انجام وظیفه نموده و وظیفه كشگ جیرم و بیازجویي مقیدماتي ،حفیظ آثیار و دالییل جیرم ،
جلوگیري از فرار و مخفي شدن متهم ،ابالغ اوراق و وظیفه تامین نظم و امنیت مردم و جامعیه و
اجراي وظایگ قضایي و قانوني صادره در ارتباط با جرائم ارتکابي و تعقیب قیانوني آنهیا و ...را بیر
عهده دارد .نیروي انتظامي با وجود همه كیم و كاسیتي هیا و محیدویت امکانیات اختصاصیي بیه
نیروها و پرسنل اداري ،اجرایي و نظامي مربوطه ،بویژه در كالنتري ها و مراكز انتظامي و با وجود
درآمد بسیار پائین و نامناسب بودنِ وضعیت معیشتي و رفاهي بسییاري از آنهیا ،در مقیام تیامین
نظم ،امنیت و برخورد با ناقضین حقوق مردم و مرتکبین به جرائم برابر قانون برآمده و چیه بسیا،
با گذشتن از سالمت و جان خویش در راستاي ایفاي مسئولیت قانوني و حرفه اي خویش تیالش
مي كنند (آذري)16 :1395 ،
امنیت و نظم الزم و ملزوم یکدیگرند به طوري كه جامعه بدون نظیم اجتمیاعي فاقید امنییت
خواهد بود و فقدان امنیت نیز حاكي از عدم وجود نظام اجتماعي مقتدر است بدین گونیه اسیت
11

فصلنامه دانش انتظامی بوشهر؛ سال دهم ،شماره  ،37تابستان 1398

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كه احساس امنیت به تدریج از میان یك ملت رخت بیر میي بنیدد  .نقیش نیروهیاي پلییس در
تأمین امنیت و برقراري احساس امنیت در بین مردن نقش بسیار مهیم و انکارناپیذیر نیي باشید.
محافظت از اجتماع ،كمك به مردم و ایجاد اطمینان قلبي در مردم و نیز اقیدامات پیشیگیرانه از
وقوع جرم و از همه مهمتر اجراي صحی قانون از وظایگ عمومي این نییرو میي باشید .نییروي
انتظامي فقط یك نهاد و سازمان سركوبگر نیست بلکه نهاد حفظ امنیت و آرامیش میردم اسیت،
اگر نهاد حاكمیت در یك طرف و مردم در طرف دیگ باشند ،نیروي انتظامي مابین ایین دو میي
باشد و مي تواند با یك برنامه ریزي دقیق و مشاركت مردمي به راحتي در تیامین امنییت موفیق
باشد (.نصري)28 :1385 ،
نیروی انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری
طبق ماده  -28ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان در
كشگ جرم ،حفظ آثار و عالئم و جمعآوري ادله وقوع جرم ،شناسایي ،یافتن و جلوگیري از فرار و
مخفي شدن متهم ،تحقیقات مقدماتي ،ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضائي ،به موجیب قیانون
اقدام میکنند.
تکلیگ جرم و مجرم  ،مجني علیه و مرجع قضایي ،به صراحت در قانون مشخص شده است و
نیروي انتظامي ،به لحاظ عدم صالحیت تقنیني مجاز به تعقیب میردم و شیهروندان و بازداشیت
آنها یا توقیگ خودروي آنها و سلب حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع و قانوني آنها ،برخالف
مراتب فوق و قانون نخواهد بود .درغیر این صورت ،باید ضمن پذیرش مسئولیت محتوم قانوني و
انتظامي خود ،به افکار عمومي داخلي و بین المللي و رسانه ها نییز پاسیخگو باشید.نه میي تیوان
امکان را از مردم گرفت ،نه مي توان آرمان را از آنان زدود .توجه به امکان و عنایت به آرمان ،حد
متعارفِ یك گفتمان با ایمان است .باید نسبت به پیامدها و واكنش هاي منفي و احتمیالي قابیل
پیش بیني در این رابطه به مانند بسیاري دیگر از طرح هاي مقطعي ،گذرا و بیه نسییان گرائییدۀ
آن ناجا و سازمان هاي مشابه ،كمي با تدبیر و خرد كارشناسي تامل كرد و صیرف نظیراز مقیاطع
زماني پیش رو در این ایام ،با رعایت روزافزون قیانون اساسیي و حقیوق شیهروندي و احتیرام بیه
آزادي هاي مشروع و قانوني مردم ،در كنار آنها و براي خدمت به آنان با احتیرام و افتخیار عمیل
كرد(سلیماني)66 :1380 ،
حقوق متقابل مردم و نیروی انتظامی
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نهاد نیروي انتظامي یکي از نهادهاي مهم و محوري در سط جامعه تلقي مي شود .این نهیاد
به عنوان مجري قواعد و برقرار كننده ي نظم و امنییت اجتمیاعي بیوده و پیوسیته در ارتبیاط و
تعامل با مردم است .تعامل بین نیروهاي پلیس و افراد جامعه نیاز به اعتماد متقابل را دو چنیدان
مي سازد .با توجه به دغدغه هاي مربوط به حفظ نظیم و كنتیرل اجتمیاعي در جامعیه میدرن،
اعتماد عموم مردم به پلیس از اهمیت ویژه اي برخوردار است نهاد نیروي انتظامي نهاد اجتماعي
مهمي محسوب مي شود ،زیرا پل یس داراي اختیار اعمال اقتدار است و مي توانید در مواجهیه بیا
شهروندان از اجبار استفاده كند.از این رو اعتماد عمومي براي خود پلیس اهمییت دارد زییرا بیه
ویژه در جوامع دموكراتیك ،پلیس باید بتواند براي رفتارهاي خود از شهروندان مشروعیت كسب
كند .بنابراین نیروي انتظامي ب راي انجام وظایگ خود به صورت میوثر و كارآمید نییاز دارنید كیه
رابطه مطمئني با شهروندان داشته باشند .در رویکرد جامعه محور امنیت صرفا وابسته به سیاز و
كارهاي سخت افزاري نیست و رضایتمندي از اقدامات پلیس جلب اعتمیاد و حماییت عمیومي و
تبدیل قوانین و مقررات به باور و هنجارهاي مورد پذیرش مردم ،رمز اصلي موفقیت و اثر بخشیي
اقدامات قانوني است(مصباح یزدي)247 :1380 ،
جامعه اسالمی و نقش ناجا در تحقق آن
یکي از توانمندي ها و ظرفیت هاي مورد نیاز ناجا در تراز تمدن نوین اسیالمي ،دانیش بنییان
شدن پلیس و گسترش دانش پلیسي است .دانش پلیسي در جهان ،حوزه تحقیقاتي است كه بیه
سرعت در حال رشد است كه موضوعات ،رویکردها و شیوه هیاي گونیاگوني را دربیر میي گییرد.
نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران با هیدف توسیعه دانیش انتظیامي ،اقیدامات مهمیي را در
دستور كار خود قرار داده و چشمانداز دانشي خود را در افیق  1404ترسییم نمیوده اسیت .روش
بکار رفته در این مقاله روش توصیفي است كه با وامگیري از آثار برجسته علمي در این زمینیه و
با گردآوري كتابخانهاي در تالش است تا مفهوم پلیس دانش بنیان و ابعاد گوناگون دانش پلیسي
در جهان را بیشتر معرفي نماید .همچنین تالش مي شود تا با ارایه برخي مفاهیم و نظرییه هیاي
مدرن دانش پلیسي در سط بین المللي ،راه براي گسترش و پیشیرفت دانیش پلیسیي و پلییس
دانش بنیان نشان داده شود .یافته ها در چند دسته طبقه بندي شدند كه عبارتند از :سازمان ها
و مدیریت پلیس ،فرهنگ پلیس ،مسیئولیت پذیري،درسیتکاري و فسیاد در پلییس ،نقیش هیا و
كاركردهاي پلیس ،استراتژي ها و سبك هاي پلیس ،ارزییابي روش هیاي پلییس و پیشیگیري از
جرم ،پلیس و انوع خا جیرم و جناییت ،آینیده پلییس در جامعیه پسیامدرن و جهیاني امیروز.
(پارسانیا)187 :1380 ،
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این گونه مدارا ورزیدن و خویشتن داري كردن و بردباري نمودن برخاسته از معرفت حقیقیي
و وسعت وجودي است و كتاب الهي و سنت نبوي به همین مي خواند ،هر چه آدمي در معرفیت
الهي و بندگي باالتر رود ،بر حلم و بردباري و رفق و مدارایي بیشتر دست میي یابید و آن كیه در
اخالق اجتماعي این گونه نیست ،بهره از بندگي حقیقي ندارد .انسان در مراتب بنیدگي ،توانیایي
هایي مي یابد كه از جمله توانایي بر خود است(گالبي)88 :1378 ،

امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهي از منکر یك موضیوع همگیاني اسیت و اجیراي آن ،تحکییم ارزش هیاي
اخالقي و اسالمي را در پي دارد ،این فریضه الهي باید در جامعه ،همگاني و نهادینه شود؛ چرا كه
مي تواند به عنوان شیوه اي كارآمد و سدي محکم در برابر بیروز آسییب هیاي اجتمیاعي باشید.
ماموریت هاي نیروي انتظامي از مصادیق بارز این فریضه الهي بوده و همه فرمانیدهان و میدیران
انتظامي باید آمران به معروف و ناهیان از منکر حاكمیتي باشند( .نجفي علمي)23 :1371 ،
تربیت ا نسان هاي موحد و عارفان به حق جز در جامعه اي كه بر پاییه عیدالت و تقیوا بنییان
گذاشته شده باشد حاصل نمي گردد .اسالم به تمامي آنچه در ایجاد و استمرار و اصیالح جامعیه
اسالمي و انسان مسلمانان دخالت دارد توجه كرده اسیت .واگیذاري میردم بیا خیود در برخیورد
نکردن در برابركژیها و عدم تالش براي تحقق راستي ها ،به معناي نابودي جامعه اسالمي اسیت.
تذكّر و توجّه همگاني و مسیئولیت عمیومي اسیت كیه جامعیه را اصیالح و از خطرهیا و گزنیدها
محفوظ مي دارد .بر پایه این حقیقت روشن است كه « امر بیه معیروف» و «نهیي از منکیر» بیه
عنوان یك تکلیگ عمومي و نظارت همگاني واجب گشته است (.موثّقي)105 :1375 ،
نیروي انتظامي موظگ به حمایت از گروه هاي آمران به معیروف و ناهییان از منکیر در قالیب
تامین امنیت و جلوگیري از هرگونه تعرض اسیت و در ایین زمینیه نبایید بیي تفیاوتي از سیوي
ضابطان قضایي دیده شود  .فریضه امر به معروف و نهي از منکر ،به عنوان یکیي از اصیلي تیرین
بنیادهاي فروعات دیني اسالم در گستره وسیعي از آموزه هاي متون مقدس قیرآن و حیدیث بیه
روشني مورد تاكید قرار گرفته و اجراي آن ضامن حیات و بالنیدگي جامعیه اسیالمي و تیرک آن
نافي هویت انساني و حییات حقیقیي بشیریت و عامیل سیقوط و انحطیاط اخالقیي  -اجتمیاعي
مسلمین قلمداد شده است .این فریضه كه در لسیان معصیومان (ع) بیه عنیوان اشیرف الفیرائ
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معرفي شده ،آنچنان كه باید و شاید در میان جوامع اسالمي مورد اهتمام و عملکرد جیدي قیرار
نگرفته و مهجوریت آن در این كشور اسالمي بر كسي پوشیده نیست( .آذري)54 :1395 ،
در سال هاي اخیر نظریه به كارگیري و نقش آفریني پلیس ناجا در هر چه بهتیر اجیرا شیدن
این فریضه شرعي ،موافقان و مخالفان این طرح را به همراه داشته كه با وجود عقیم ماندن نسبي
طرح مزبور از سوي طرفین مناقشه ،عمال به نوعي ،آسیب دیگري همچون مهجوریت مضاعگ امر
به معروف و نهي از منک ر و نیز مظلومیت دوچندان نیروهاي خدوم و ایثارگر ناجا و نادیده گرفتن
زحمات طاقت فرسا و توانمندي فوق العاده آنان را به همراه داشته است( .سلیماني)47 :1380 ،
نیروي انتظامي بنا به ماموریت ها و وظایگ محوله ،همیشه در خط مقدم خیدمت رسیاني بیه
مردم و ایجاد امنیت در سط جامعه بوده و در این حوزه نیز احساس تکلیگ مي كند .پلییس در
مسئله احیاي فریضه امر به معروف و نهي از منکر ،همواره پیشگام عرصه ترویج فرهنگ عفیاف و
حجاب و برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي بوده است ،با توجه به ضعگ برخي از دسیتگاه هیاي
متولي در این حوزه ،پلیس ،كارنامه قابل دفاعي را ارائه كیرده اگرچیه در ایین مسییر گیاهي ،در
مظان اتهام ،تهمت و فرافکني هاي غیرمنصفانه نیز قرار گرفته ،امیا هرگیز ایین صیحنه را تیرک
نکرده است( .پارسانیا)44 :1380 ،
پلیس به عنوان متولي اصلي تامین نظم و امنیت عمومي ،در حلقیه آخیر از زنجییره عفیاف و
حجاب است ،با این حال در شرایط موجود ،اقدامات ایجابي در راستاي نهادینیه سیازي و تیرویج
فرهنگ عفاف و حجاب در اولویت اقدامات پلیس قرار دارد .در چنین شرایطي ،بسیاري از نهادها
و دستگاه هاي متولي عرصه فرهنگي كشیور و مسیئول در تیرویج و گسیترش عفیاف و حجیاب،
چندان به وظایگ قانوني ،شرعي و تکلیفي خود عمل نکرده اند به نحوي كه اكنون بخش بزرگیي
از بار این ناكارآمدي به نوعي بر دوش ناجا تحمیل شده است (.میري)47 :1394 ،
تاثیر عملکرد پلیس بر سبک زندگی مردم
نیروهاي مسل به خصو نیروي انتظامي به عنیوان نیروییي كیه در بطین اجتمیاع اسیت و
بیشترین ارتباط با بدنه مردم را دارد به عنوان الگوي عملیي و رفتیاري میردم قیرار دارد و قطعیا
سبك زندگي ،منش اخالقي و نحوه رفتاري و گفتاري كاركنان نیروي انتظامي بر سیبك زنیدگي
مردم نیز تاثیر دارد .از همین رو نیروي انتظامي بایستي به سبك زندگي كاركنان كادر و وظیفیه
خود به عنوان یکي از اولویتهاي خود اهمیت دهد مواردي همچون سیاده زیسیتي ،صیداقت در
گفتار و رفتار ،حسن معاشرت با مردم ،امانت داري و  ...از اصول تربیتي بیه شیمار میي آیید كیه
نیروي انتظامي همواره بر آن تاكید دارد.
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از طرفي دیگر نظارت پلیس بر واحدهاي فروش پوشاک و برخورد با فروش اجناس انحرافي و
غرب مآبانه ،مقابله جیدي بیا مروجیان بدپوششیي ،بیي بنیدوباري ،جلیوگیري از دور دور كیردن
خودروهاي لوكس و گران قیمت و فخر فروشي به اصطالح افراد مرفه و مواردي از این دست مي
تواند در تغییر سبك زندگي مردم تاثیر بگذارد كه تا كنون این گونیه اقیدامات از سیوي ناجیا در
حال انجام است و باید همچنان با قوت و اقتدار بیشتري در راستاي تحقق بیانیه گام دوم انقالب
ادامه یابد كه البته حمایت و پشتیباني دیگر دستگاه ها را هم مي طلبد( .آذري)71 :1395 ،
عوامل انحطاط جامعه اسالمی
ایجاد و اعتالي جامعه اسالمي همانند دیگر پدیدههاي اجتمیاعي ،تیابع ییك سیري عوامیل و
شرایطي خا مي باشد كه فقدان آنها مي تواند ركود و انحطاط جامعه اسالمي را در پي داشیته
باشد .عوامل و پیش زمینههاي مانع شکلگیري جامعه اسالمي یا ركود و انحطاط آن را مي توان
به دو بخش تقسیم كرد:
الگ) عوامل درونی :بررسي عوامل دروني انحطیاط جامعیه اسیالمي در ایین فرصیت مقیدور
نیست .لذا به فهرست كردن آنها بسینده میي كنییم :اسیتبداد حکیام ،جهالیت و بیخبیري تیوده
مسلمان و عقب ماندگي آنها از كاروان علم و تمدن ،نفوذ عقاید خرافیي در اندیشیه مسیلمانان و
فاصله گرفتن آنها از اسالم نخسیتین ،اختالفیات میذهبي ،و تفسییر نادرسیت برخیي از مفیاهیم
اسالمي از جمله عوامل دروني انحطاط جامعه اسالمي اند.
ب) عوامل بیرونی :نفوذ استعمار غربي و فعالیتهاي تخریبي دشیمنان اسیالم ،مهیم تیرین
عامل بیروني تهدید كننده فرهنگ و جامعه اسالمي است كه اغلیب بیه صیورت تهیاجم نظیامي،
سیاسي و فرهنگي بروز مي یابد .البته خطر تهاجم فرهنگي به مراتب بیشتر است و مقابله بیا آن،
امري دشوار مينماید .چرا كه در جبهه فرهنگي ،دشمن ،ابزار كار ،هدف و شییوه كیار تیا حیدي
زیاد ناشناخته است .دشمن در این جبهه تا آنجیا پییش میيرود كیه برخیي ،دشیمن را دوسیت
پنداشته ،و فعالیتهاي مرموزانه او را ،فعالیتي بشردوستانه ميپندارند(میري)128 :1394 ،
پیامبر اكرم ( ) در زمان حیاتش ،با عوامل ركیود و انحطیاط جامعیه اسیالمي مبیارزه كیرد.
تدبیر و درایت آن حضرت ،در عصر خالفت نیز تا حدودي الهام بخش بود و مسلمانان نسبت بیه
عوامل پیشرفت و انحطاط جامعه اسالمي مراقبتي ویژه اعمال ميكردند .به تناسب فاصله زمیاني
جامعه اسالمي از عصر رسالت و خالفت ،تمدن اسالمي به تدریج رو بیه انحطیاط نهیاد( .مصیباح
یزدي.)85 :1380 ،
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بحث و نتیجه گیری
پلیس كشور اسالمي از آن جایي كه با پشتوانۀ تاریخي ،روایي ،اعتقادي و اخالقي عظیمي در
جهت نیل به امنیت برخوردار است ،قطعا با اندكي بازنگري و بازبیني گذشتۀ خود مي توانید بیه
اهداف خود نیز در نیل به جامعۀ آرماني دست یابد .این مقاله از آن جایي كه به دنبیال ارائیۀ راه
كارهاي مناسب با جامعه و پلیس ایراني اسالمي است ،به ضرورت بحث ،هر گاه نیاز شده از آیات
و روایاتي براي تأیید راه كارهایي ارائه شده كمك گرفته است .خوشبختانه گنجینۀ عظیم معارف
اسالمي و مهم تر از آن تشکیل حکومت اسالمي درصدر اسالم و تجربه هاي مکرر آن ،امروزه مي
تواند بسیاري از نیارهاي نیروهاي امنیتي و انتظامي جامعه را متناسب با باورهاي اسالمي پاسیخ
دهد .قطعا مقاالتي از این دست در آشنایي پلیس با هویت اسیالمي خیود و نییز اهمییت مقولیۀ
امنیت در اسالم سودمند بود ،چرا كه اسالم كامل ترین تعالیم و آمیوزه هیا را دارد و بیي تردیید
كاربست این آموز ه ها در حوزۀ امنیت میي توانید بسییاري از معضیالت و مشیکالت پییش روي
نیروهاي انتظامي را مرتفع نماید .
پویایي ماهیت اسالم ،تجربه انقالب اسالمي عصر نبوي ،شکل گیري تمدن عظیم اسیالمي در
مدینه النبي ( ) ،آرمانگرایي و قانون مندي تمدن اسالمي ،احساس ارزشمند بازگشت به اسالم
و ارزش هاي دیني ،پیروزي انقالب اسالمي بیه رهبیري امیام خمینیي «ره» ،همیه نویید بخیش
پیروزي اسالم و احیاي تمدن اسالمي اند.
وظیفه امروز نیروي انتظامي اشاعه فرهنگ دیني در جامعه و برخورد با هنجارشیکنان اسیت.
نیروي انتظامي همواره در كنار آمران به معروف قرار دارد و از آنهیا حماییت میي كنید ،بایید بیا
همکار ي نهادهایي همچون سكاه ،ستاد احیاي امر به معروف ،دسیتگاه قضیایي و دیگیر نهادهیاي
مرتبط فریضه امر به معروف و نهي از منکر را در قم به عنوان ام القرا عملیاتي كنییم تیا پیایلوت
فرهنگي براي كل كشور باشد .نیروي انتظامي با اتصال به روحانیت و مرجعیت فکیري ،دینیي و
سیاسي ميتواند روز به روز بر اقتدار خود بیافزاید.

پیشنهادات
 )1بیان و توضی شاخصها و معیارهاي جامعه اسالمي و بکارگیري آنها.
 )2تبیین شیوه ها و روش هاي اخالق كاربردي در تحقق جامعه مطلوب اسالمي و آثار امنیتیي
آن.
 )3نقش پلیس جمهوري اسالمي با توجه به مع یارهاي جامعه اسالمي و برقراري امنیت آن.
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فرهنگ سازي در جامعه به شیو ه هاي مختلگ بیراي بکیارگیري معیارهیا و دسیتورات الزم
براي برقراري امنیت و آرامش.
پیشنهاد مي شود با تشکیل كارگروهي در معاونیت اجتمیاعي نییروي انتظیامي كیه ارتبیاط
تنگاتنگي با مردم داشته باشد ،به صورت ماهانه بیه آسیبشناسیي علیل تعامالیت نادرسیت و
مخدوش كننده نیروهاي پلیس با مردم و همچنین ارائه راهکار براي حل آن ،بكیردازد تیا در
دستیابي به مشاركت مردم با پلیس ،كوتاهي هاي احتمالي نیروهاي پلیس شناسایي و بیراي
رفع آن تالش شود
معاونت اجتماعي نیروي انتظامي با استفاده از اساتید مجرب به آموزش مداوم نیروهاي خیود
در قالب دوره هاي یك روزه ،در زمینه راه هاي هر چیه بیشیتر جلیب رضیایت شیهروندان و
همچنین شیوه هاي برخورد موثر با شهروندان بكردازد.
میزان همکاري و مشاركت افراد جامعه با پلیس در گروه اخالق و برخورد پلیس با شهروندان
است  .زبان و كالم پلیس كه عناصر نحوه برخورد پلیس را تشکیل مي دهد مهمتیرین ابیزار
پلیس جهت ایجاد ارتباط با مردم مي باشد  .ضیرورت دارد پلییس رفتیاري مناسیب  ،تکلیم
صحی و با نزاكت همراه با خویشتن داري و سعه صدر زمینه ها و توسعه مشیاركت میردم را
فراهم نماید
پلیس محلي داراي مأموریت حفظ نظم و آرامش است .جهت تحقیق اهیداف پلییس محلیي
میتوان به افزایش ایستگاه ها یا پستهاي كوچك پلیس در محله هاي جرم زا پرداخیت .ایین
ایستگاه هاي پلیس محلي با همکاري شهروندان داوطلیب ،میردم را در زمینیه پیشیگیري از
جرم توجیه و از روشهاي مختلگ آن آگاه مي كنند و از این طریق نظم را در منطقیه برقیرار
مي نمایند .هدف هاي پلیس محلي عبارتند از؛ كاهش احساس ناامني ،مهار و كنترل جیرایم
خرد و افزایش اعتماد به پلیس
پلیس پیشگیري باید از دانش و مهارتهاي خا در زمینه مباني و ساز و كارهاي پیشیگیري
از جرم بهرهمند گردد .این پلیس باید از موقعیت سازماني روشن و واضحي برخیوردار بیوده،
نحوه تعامل مطلوبي با سایر افراد نیروي پلیس داشته باشد.
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دوم .تهران :انتشارات رواق.
 )11صییدر ،محمّییدباقر .)1367( .انسممان مسممووت و تاری سمماز از دیممدگاه قممرآن .ترجمییۀ
محمّدمهدي فوالدوند .چاس دوم .تهران :نشر بنیاد قرآن.
 )12صلیبا ،جمییل .)1370( .واژهنامة فلسفه و علوم اجتماعی .ترجمیۀ كیاظم بیرگ نیسیي و
صادق سجّادي .چاس اوّل .تهران :شركت سهامي انتشار.
 )13كمالي ،علي .)1384( .قرآن و جامعه .چاس اوّل .قم :نشر فرتاب.
 )14كینگ ،ساموئل .)1355( .جامعهشناسی .ترجمۀ ربیع مشفق همداني .چیاس ششیم .تهیران:
نشر سیمرغ.
 )15گالبي ،سیاوش .)1378( .اصوت و مبانی جامعهشناسی .چاس نهم .تهران :نشر میترا.
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 )16گولد ،جولیوس و ویلیام ل .كولب .)1376( .فرهنگ علوم اجتماعی.ترجمۀ گروه مترجمان.
چاس اوّل .تهران :نشر مازیار.
 )17مصباح یزدي ،محمّدتقي .)1380( .جامعه و تاری از دیدگاه قرآن .چاس پنجم .تهران :نشر
سازمان تبلیغات اسالمي.
 )18مطهّري ،مرتضي .)1384( .جامعه و تاری  .چاس هفدهم .تهران :انتشارات صدرا.
 )19موثّقي ،سیّد احمد .)1375( .استراتژی وحدت .مقدّمۀ عالّمه محمّدتقي جعفري .چاس دوم.
قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي.
 )20میري ،محسن؛ علیمراد مرادي و احمد صادقي ( )1394بررسي نقش پلیس جامعه محیور در
ایجاد امنیت اجتماعي ،همایش ملی سبک زندگی ،نظ و امنیت ،زنجان ،دانشگاه زنجان
 )21نجفي علمي ،محمّدجعفر .)1371( .جامعه و سُنَن اجتماعی در قمرآن .چیاس اوّل .تهیران:
سازمان چاس و انتشارات وزارت فرهنگ و اندیشۀ اسالمي.
 )22نصري ،عبیداخ .)1385( .مبانی انسانشناسمی در قمرآن .چیاس پینجم .تهیران :مؤسّسیۀ
فرهنگي دانش و اندیشۀ معاصر.
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