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 1هاشمیصدیقه سادات 

 14/10/1400: تاريخ پذيرش 15/02/1399: تاريخ دريافت

 چکيده
م ى و قدرت مرداسالمى كه مظهر قدرت اله یک حکومت است و در امنیت یک نیاز اساسی زمینه و هدف:

بدر  تندی . مبعمال قددرت ودود  ، الزم است از طرف حاكمیت، اِبه امنیت براى تأمین نیاز عمومى، در جامعه است

 یتحاكم مظهر ست،ا یتامن ایجاد كه خود مسئولیت در انتظامى ، نیروى(یالعال)مدظلّه بیانات فرماندهی كل قوا

 تأمین برای حاكمیت اعمال قش و جایگاه این نیرو را در؛ این پژوهش قصد دارد ناست اسالمى ایران جمهورى

 امنیت تبیین كند. به عمومى نیاز

رود؛ در ایدن  های كیفدی بده ودمار مدی    پژوهش از حیث ماهیت كاربردی و از حیث ویوۀ اجرا، از پژوهش شناسي:روش

اندات  ت؛ در ایدن خصدوم مدتن بی   های پژوهش كیفی، روش تحلیل مضمون مورد استفاده قرار گرفته اسپژوهش از بین روش

گدااره   216تحلیل ودده و   1398تا  1368در جمع كاركنان، مدیران و فرماندهان ناجا از سال  (یالعال)مدظلّه یمقام معظم رهبر

 استخراج وده حول موضوع پژوهش، به ویوۀ كیفی تحلیل مضمون ودند.

ین چهار محور، نقش ساماندهی ودند؛ در ا: مضامین وناسایی وده حول چهار محور اصلی ها و نتايجيافته

عمومیدت   ناجا در ایجاد نظم و امنیت كشور ]وامل چهار نقش فرعی: حفظ نظم، ایجاد امنیت، اسدتقرار امنیدت،  

 نجا با تدأمی بخشیدن به امنیت[، الزمه و مقدمه ایفای سه نقش دیگر آن در برابر مردم، حاكمیت و دین است. نا

. اقتددار  2سازد؛ وود و زندگی روزمره را ممکن میدم پناهگاه و مایۀ آرامش خاطر می. برای مر1نظم و امنیت: 

. بدا حفدظ   3كندد؛  ها فراهم میاره و بالندگی جامعه را در همۀ عرصهگذارد و زمینۀ ادحاكمیت را به نمایش می

بخشد؛ این جایگاه برای ها، یاریگر دین وده و عات و ارجمندی آن را تداوم میدادن آن ها و معیار قرارارزش

ن برای سربازا )ع( لیع، همان وأنی است كه امیرالمؤمنین (یالعال)مدظلّه ناجا در منظومۀ فکری فرماندهی كل قوا

 در نظام اسالمی قائل بود.

 هانیروی انتظامي، نظم و امنیت، اقتدار ملّي، مردم، ارزش ها:کليدواژه

                                        
دكترای مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران و استادیار گدروه مددیریت مندابع انسدانی دانشدگاه علدوم        ۀآموختدانش 1
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 . مقدمه و بيان مسئله1

توان می جرئتبهاست. « حکومت»ترین امور جوامع انسانی نیاز جامعه به یکی از بدیهی

یک از فالسفه و اندیشمندان تداكنون ضدرورت وجدود حکومدت، حاكمیدت،      گفت كه هیچ

هدای موجدود   ؛ اختالف(120: 1395راد، )كمالی و زمانیاند دولت و مفاهیم متناظر آن را نفی نکرده

كاركردها و البته حد و حدود اختیارات آن بوده است. گیری آن، همه بر سر چگونگی وکل

ترین كاركردی كه توسط همۀ دانشمندان و فالسفه بدرای حکومدت در   ترین و ابتداییاصلی

است؛ به عبارتی تاكنون كسی مدعی نشده كه حکدومتی متدولی   « امنیت»نظر گرفته وده نیا 

خدام   طدور بده در جامعدۀ اسدالمی    ی وطوركلبهنباود؛ بنابراین در جوامع انسانی « امنیت»

های درجده اول  ترین نیازهای جامعه و بسیار مهم است و در ومار نعمتاز اساسی« امنیت»

خداونددد در قددرآن، نعمددت امنیددت را  (؛26/06/1396؛ 19/02/1395پروردگددار قددرار دارد )

هُمْ مِدنْ جُدوع    الَّذِی أَطْعَمَ»ۀ اهمیت اساسی آن به رخ مخاطبان این آیه كشیده است: واسطبه

 (.4سورۀ قریش، آیۀ «)وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

 تدر مهدم  و ترواجب وب نان» ( و از16/08/1386«)یبرترین حقوق انسان»امنیت یکی از 

هدا و اركدان اصدلى پیشدرفت و قدوام و      یکدى از پایده   امنیت»؛ چراكه (15/07/1383)«است

پدذیر  امکدان  مدردم  ۀزنددگی روزمدر  »بددون امنیدت،   (. 29/06/1390«)سربلندى كشور است

و نده   كندد ینه خانواده اُنسدی ایجداد مد    بخشد؛ینه خوراک لذّتی م»(؛ 19/02/1395«)نیست

هدداى توانددا و م اهدداى فعلددال، دسددت»(؛ 25/04/1376«)دهدددیای مددودد ل و درآمددد فایددده

نجدام  را كه بر دوش دارند، به ا یولیت مهمئیک نخواهند توانست مسسرانگشتان ماهر، هیچ

پدذیر  امکدان  دانشدگاهی و  هدای علمدی  فعالیدت »كه نباودد،   امنیت (؛18/07/1379«)برسانند

فکر منتظم و به دنبال آن، عمل منتظم هم وجود نخواهد داودت و  »(؛ 19/02/1395«)تنیس

اقتصداد مقداومتی و    ۀاقددام و عمدل در حدوز   »(؛ 29/06/1390«)پیشرفت میسر نخواهد ودد 

(...؛ بددون  19/02/1395«)زا نیدا نیازمندد امنیدت اسدت    اد دروناقتص ۀطیب ۀگیری وجروکل

(. 25/04/1376«)نیسدت  چیدا یچامنیت كه نبدود، هد   ت...؛پذیر نیسكشور امکان ۀادار»امنیت 

 پیشدرفت،  علدم، . اسدت  كارهدا  همدۀ  بدرای  حیداتی  و الزم و اساسدی  فضای و بستر امنیت»
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در فضدای  » .(21/07/1390«)ودد  خواهدد  حاصل امنیت سایۀ در امنیت و ثروت تکنولوژی،

 ۀهم تدالش اقتصدادى، هدم روحیده و نشدام و هدم همد        ،امنیت است كه هم تالش علمى

ریاى وود و با دقّت دنبال گردد و به نتدای   برنامه یدرستتواند بههاى یک كشور مىفعالیت

 .این، اهمیت امنیت است( و... 18/07/1379«)خود برسد

عمال قدرت ودود.  ، الزم است كه از طرف حاكمیت، اِمنیتبه ا براى تأمین نیاز عمومى»

حکومت اسالمى كه مظهر قدرت الهى و قدرت مردم در جامعه است بایدد بدا اقتددار، ایدن     

 خود یتمسئول در انتظامى نیروى»(؛ و 29/04/1373«)را تأمین كند هاعمومى انسان ۀخواست

 جمهورى وظایف جاو یعنى ؛است اسالمى جمهورى یتحاكم مظهر است، یتامن ایجاد كه

 وسدط میددان    عامدل  و یدت امن این كند...؛ مظهر ایجاد یتامن جامعه در كه است این اسالمى

 نظدام  و نماینددۀ  اسالمى یتحاكم انتظامی...؛ ناجا، نمایندۀ نیروى از است عبارت یتامن این

 است نظمى و نظام اقتدار ناجا مظهر»؛ (06/02/1394)«بین مردم در است اسالمى جمهورى

 (29/06/1390)«كندد  پاسدارى آن از و كند تأمین و كند حفظ را كشور امنیت خواهدمی كه

برند تا بر سر آدم  نداامنى ایجدادكُن   كار مىمظهر آن قدرتى است كه مردم آن قدرت را به»و 

ۀ اهمیدت امنیدت، سدازمانی هدم كده      واسطبه(؛ بنابراین 29/04/1373«)بانند و مانع  او ووند

 بدر  كده  است یتیمسئول آن قدربه انسانی هر اهمیت»یابد؛ چراكه تولی آن است، اهمیت میم

كند می پیدا اهمیت اندازه همان به سازمان این یا مجموعه این یا انسان این و گیردمی دوش

 نیدروی  اسدت،  گرفتده  دوش بدر  را مهدم  وظیفدۀ  این كه ایمجموعه و سازمانی ترینو مهم

نیروى انتظدامى، آن سدازمان رودید، آن بدازوان تواندا و آن      » .(06/02/1394)«است انتظامی

ایددن بددار سددنگین را بددر دوش  خواهدددیو مدد تواندددیهدداى پُرتحمللددى اسددت كدده مددوددانه

هر اندازه كه امنیت براى یک ملدت و یدک كشدور مهدم اسدت، بده       (. »18/07/1379«)بگیرد

 -آن، نیدروى انتظدامى اسدت     ۀسدت كه یک مظهدر برج  -همان اندازه باید به حافظان امنیت 

 كشدور  سعادت اساسی  عامل امنیت... این»(. ناجا تصمیم گرفته تا 29/06/1390«)داهمیت دا

 پیددا  اهمیت مأموریت این به نگاه با سازمان بنابراین»(؛ 26/06/1396«)كند تأمین را ملّت و

 (.06/02/1394«)كندمی
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ت اسدالمی در اِعمدال حاكمیدت بدرای     دربارۀ وظیفۀ حکومد  ذكرودهبا توجه به مطالب 

ایجاد امنیت و اینکه این اِعمال قدرت در جامعۀ اسدالمی ایدران از طریدی نیدروی انتظدامی      

( یالعدال )مدظلّده گیرد، این پژوهش با تحلیل بیانات فرمانددهی معظدم كدل قدوا     صورت می

، «ر جامعۀ اسدالمی جایگاه نیروی انتظامی را د»فرماندهی عالی این نیرو، قصد دارد  عنوانبه

، «ایجاد، استقرار و عمومیدت بخشدیدن بده امنیدت    »بر اساس وظیفۀ خطیر و دووار آن یعنی 

 نمایندگی منظر تبیین نماید؛ در این خصوم ضمن پرداختن به حدود مسئولیت این نیرو از

امنیت، نقش آن در بالندگی جامعۀ اسالمی از منظر مقدام معظدم رهبدری     تولید در حاكمیت

وود كه در منظومۀ فکری مقام وود و به این پرسش پاسخ داده میتشریح میالعالی( لّه)مدظ

و فرمانددهی كدل    سدو رهبدر جامعدۀ اسدالمی از یدک     عنوانبه العالی()مدظلّه معظم رهبری

نیدروی انتظدامی بدا اجدرای     نیروهای مسلح ]كه ناجا نیا جائی از آن است[ از سوی دیگر، 

پدردازد و  ، چگونه در جامعۀ اسالمی به ایفای نقش می«یت كشورحفظ نظم و امن» مأموریت

 از چه جایگاهی برخوردار است؟

بدرای پاسدخ بده ایدن پرسدش،       تنهانهدر این پژوهش آن است كه  توجهقابلنکتۀ مهم و 

رهبدری  مقدام معظّدم   هدای دیگدر مقالده مانندد مقدمده نیدا از كدالم        بلکه برای بیدان بخدش  

 برداری وده است.بهرهالعالی( )مدظلّه

 

 . مباني نظری2

: هدر جامعدۀ بشدری از آن روی كده     ضرورت تشکیل حکومت و جايگاه امنیت در آن

 طدور بده های مختلدف اسدت،   ها و سلیقهمشتمل بر افراد گوناگون با نیازها، منافع، دلبستگی

ضروری نیازمند حکومت است و بدون وجود حکومت یا دولتی كه دارای اقتدار سیاسدی و  

تواندد بقدای خدود را حفدظ     ی باود، نمدی امرونهگیری و اجرا و ریای، تصمیمدرت برنامهق

دم وجدود حکومدت در   . عد (97: 1390وداكرین،  )ماندد  نماید و از پیشرفت و تعالی باز خواهد 

بنابراین اصل وجدودی آن   و خواهد ود یختگیگسومرج و ازهمبشری منجر به هرج ۀجامع

ضدرورت وجدودی   بده  نیدا  وده حول حکومدت نظریات ارائه ۀمباود. در هامری بدیهی می
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حکومت در جامعه اواره وده است و تنهدا مکتدب آنارویسدم اسدت كده منکدر ضدرورت        

 .(1387وینر، )وجودی حکومت است 

ودود؛   دارعهدهرود تا وظایفی را در برابر جامعه معمول از هر حکومتی انتظار می طوربه

پردازان اجماع كامدل وجدود نددارد؛ امدا     ایف البته بین نظریهدر مورد تعداد و حدود این وظ

ها در مورد اینکه همت حکومت باید رفع نیازهای مردم باود توافی داودته و  تقریباً همۀ آن

 اند؛رفاه و امنیت وهروندان عنوان كرده حداقل انتظارات از حکومت را، تأمین

ای آن كاركردهدایی تعریدف   بر ضرورت وجود حکومدت، بدر   در اسالم نیا ضمن تأكید

ناچار بایدد بدرای مدردم زمامدداری باودد؛ خدواه       به»، فرموده است: )ع( یعلوده است. امام 

كار خود بکوودد و كدافر در آن   حکومتش به ۀمن در سایؤتا م ؛نیکوكار باود و خواه تبهکار

او  یلۀوسهو ب ؛را[ در آن به اجل و سررسید خود برساند یایمند وود و خداوند ]هر چبهره

و به سبب او ؛ آوری وود و به پشتیبانی او با دومن كارزار گردداموال و غنائم عمومی جمع

زیسدت كندد و از    یراحتد ها امن وود و حی ضعیف از قوی بازگرفته وود تا نیکوكار بهراه

ز ؛ در ایدن روایدت، امنیدت، رفداه و دفداع ا     (40البالغه، خطبۀ نه )«ور تبهکار مردم راحت ووند

، نیا فرموده اسدت:  )ع(صادق امام اند؛ ودهیانبكاركردهای حکومت اسالمی  عنوانبهمظلوم، 

هدا  سه چیا است كه مردم به آن»؛ «ثَالثَۀُ أویاءَ یَحتَاجُ النّاسُ إلَیها: األمنُ وَ العَدلُ و الخِصبُ»

 . (320: 1393حرانی، )«ه، عدالت و رفاتینیاز دارند: امن

اند؛ اما آنچه مسدلم اسدت اینکده    كاركردهای حکومت اسالمی معرفی وده در روایات متعدد،

ترین دلیل تشکیل حکومت، امنیت اسدت؛ پیدامبر گرامدی اسدالم     ترین و اساسیدر اسالم، ابتدایی

ای علدی! خیدری   »؛ «الوَطَن  إلّا مَعَ األَمدن  وَ السُّدرور   ...یا علیُّ! الخَیرَ فی»فرموده است:  بارهنیدرا

نیدا در حددی ی    )ع( یعل؛ و امام (369 :4ج  ،1385 ،ابن بابویه)«و خووی یت.. وطن مگر با امن.رنیست د

بددترین ودهرها، ودهری اسدت كده در آن ایمندی       »؛ «وَرُّ الب الدِ بَلَدد  ال أمدنَ فِیدهِ   »مشابه فرموده: 

ر ۀ اهمیدت و جایگداه امنیدت د   واسدط بده آن حضدرت،   ؛(5253 دیث، حد 1377لی دی واسدطی،   )«نباود

اند كه به آن اواره خواهد آن قائل وده كنندگاننیتأمحکومت اسالمی، وأنی ویژه نیا برای 

 ود.
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 مسدلح  نیروهداى  : وجودجايگاه نیروهای مسلح و نیروی انتظامي در حکومت اسالمي

. اسدت  بدوده  برخدوردار  فراواندى  اهمیت از تاكنون گذوته از عالم سیاسى ىهانظام همۀ در

 برخدوردارى  كده  نظرندد  این بر جملگى المللینروابط ب پردازاننظریه و ناندیشمندا امروزه

 حاصدل  توانمند نظامى سازمان یک وجود سایۀ در كه نظامى آمادگى از حاكمیتى و نظام هر

هدا  دولدت  بیشدتر  رویدن ازا اسدت؛  نظدام  و كشور آن «ملى قدرت» كلیدى عناصر از آید،یم

 حاكى نیا وواهد و كنندمى قلمداد خود ملى بقاى ىبرا نیازىپیش را مسلح نیروهاى وجود

 مددیریت  چگدونگى  از ناودى  ىهدا نگراندی  رفدع  براى جایگاینى هیچ هنوز كه است آن از

 ایدن  ازتنهدا  نده  نیدا  اسدالمى  است؛ نظدام  نشده یافت نظامى نیروهاى وجود بدون حکومت

 متعددى خارجى و لىداخ دومنان با یشهاآرمان و اهداف چون بلکه نیست؛ مست نى قاعده

هدا  نظدام  سدایر  از بدیش  توانمندد  و قدوى  مسدلح  نیروهداى  بده  اشنیازمنددى  است،رو روبه

 كنندد؛ مدی  تأییدد  را امر این كه دارند وجود وواهدی نیا اسالمی منابع در ؛(1384 فرازی،)است

 اللَّدهَ  اتَّقُدوا  وَ راب طُدوا  وَ واصاب رُ وَ اصْب رُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»: است آمده قرآن در م الطور به

 مرزهدا  از و باودید  پایددار  و كنیدد  استقامت اید،آورده ایمان كه كسانى اى ؛«تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ

 در ؛(20 آیۀ عمران،آل سورۀ)ووید  رستگار كه واید باوید، داوته پروا خداوند از و كنید مراقبت

 كده  اسدت  آمدده  ودده،  داده فرمان بدان آیه این در سوم دستورعنوان به كه «مرابطه» تعریف

 ودامل  را اسالمی جامعۀ و خود از دفاع برای آمادگی هرگونه كه دارد وسیعی معنای مرابطه

 مرزهدا  از دائدم  مراقبت و دومن برابر درباش آماده دستور مسلمانان به جمله این و وودیم

 دودمن  غافلگیرانده  مدالت ح گرفتدار  هرگدا  تدا  دهدد یمد  اسدالمی  كشدورهای  سرحدات و

 آمداده  بده  را مسدلمانان  انفدال،  سدورۀ  60 آیدۀ  در خداوند ؛ همچنین(205: 1396 نعمانی،)نشوند

 تفسدیر  در )ره( ینىخم امام است؛ فرموده امر دومن ترساندن برای توان حد در نیرو ساختن

 چده  كنیدد؛  ادهآم توانید،مىهرقدر  به دومنان ضد بر را جنگسازوبرگ »اند: فرموده آیه این

 و آن مناسدب  ىهدا سازمان و جنگىسازوبرگ  از چه و نظامى تعلیمات و بدنى نیروهاى از

 نظدام  وسدازوبرگ   ایدن  در بایدد  یطوربه سرحدات؛ نگهدارى براى سرحدى نیروهاى چه

 بشناسدید  را او هست، جهان در كس هر و وما ىهادومن و خدا ىهادومن كه ووید مهیا
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 توجده  نیا روایات بین در ؛(1378موسوی خمینی، )«بترسد وما عظمت با روهاىنی از نشناسید، یا

 وَ الرَّعیَّدۀ   حُصُونُ اللّهِ ب إذن  الجُنُوُد»: است فرموده ،)ع( یعل اماماند. توجه قابل روایت چند به

 خداوندد،  فرمان به سربازان،» ه م؛ب  إالّ الرَّعِیِّۀُ تَقُومُ لَیسَ وَ األَمن  سُبُلُ وَ عِاُّالدِّین  وَ الوُالۀ  زَینُ

 كدار  و اندد یدت امن و دیدن  ارجمنددی  مایدۀ  و زمامداران زینت وهروندان، نگهدارندۀ دژهای

 الخَیدرُ »: اندد فرموده نیا ،)م( یامبرپ ؛(53 نامۀ البالغه،نه )«وودنمى استوار آنان به جا وهروندان،

 و الجَنَّدۀ   مَقالِیددُ  السُّدیُوفُ  و السَّدیفُ  إالّ الناسَ یُقِیمُ ال و السَّیفِ ظِلِّ تَحتَ و السَّیفِ فی كُلُّهُ

 در خیدر  تمدام  اینکه از منظور»: است آمده روایت این تفسیر در ؛(100، جلد 1398مجلسی، )«النار 

 راسدت  راه بده  سدتمکاران  و ودوند مدی  تسلیم آن یلۀوسبه كفار كه است این است، ومشیر

 دربدارۀ  ودود؛ مدی  پیددا  غلبده  دودمنان  بر آن یلۀوسبه و یابدمی سامان مردم امور و روندمی

 بدرای  ومشدیر  كه آمده نیا «است جهنم و بهشت كلید ومشیر» كه حدیث این پایانی بخش

 بده  كده  زمانی است؛ جهنم كلیدهای مخالفان و كافران برای و است بهشت كلیدهای مؤمنان

 اسدت؛  جهدنم  كلیدد  باودد،  خددا  ذنا بددون  كه زمانی اما است؛ بهشت كلید باود، خدا اذن

ترتیب آوکار است كه اسالم برای امنیت چنان ارزش و اهمیتی قائدل اسدت كده مهیدا     ینابه

زننددگان آن را الزم  ای افراد مسلح و فراهم آوردن نیروهایی برای مقابله بدا بدرهم  ودن عده

 ومرده و به آن امر نموده است.

هدای نظدامی،   مجموعدۀ بارگدی از دسدتگاه    در جمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسدلح 

انتظامی و امنیتی است كه جایگاه ویژه در نظام اسالمی داوته و به دلیل ارتبدام نادیدک بدا    

های مهمی كه با نیازهای حیاتی مردم یعنی برقراری امنیت و اسدتقرار نظدم   مردم و كار ویژه

ار و منش نیروهای مسلح در و قانون دارند، نقش مهمی در ساختن دولت اسالمی دارند. رفت

تواند مردم به این دولت جلب یدا از آن  نظام اسالمی، مبین تصویر دولت اسالمی بوده و می

رویگردان سازد؛ در بین نیروهای مسلح نیا نیروی انتظامی به دلیل ارتبام بسیار گسدترده بدا   

اسدتقرار  »رو وظیفدۀ  تری برخوردار است؛ این نیتر و البته مهممردم از جایگاه بسیار حساس

دستاوردهای انقدال    تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از، نظم و امنیت

و  (3، مدادۀ  1369)قدانون ناجدا،   را در داخل مرزهای جمهدوری اسدالمی بده عهدده دارد     « اسالمی
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فلسدفۀ  ناكارآمدی دولت اسالمی گذاوته وده و بدالتبع،   حسا بهناكامی آن در تولید امنیت 

 .(27: 1396)رحمانی، وود وجودی دولت نیا دچار خدوه می

 

 پیشینۀ تجربي پژوهش

اندد تدا   دهد كه مطالعات نسبتاً زیادی تدالش نمدوده  های انجام وده نشان میبررسی پژوهش

م دال در پژوهشدی جایگداه     طوربههای مختلف را در جامعه تبیین نمایند؛ جایگاه و نقش سازمان

 ؛(1393)محسنی، فرهدادی و قمریدان،   فرهنگی جامعه از منظر اسالم و لیبرالیسم تبیین وده دولت در عرصۀ 

ای جامعده مدورد توجده قدرار گرفتده      ها در ارتقای سواد رسانهدر پژوهش دیگری جایگاه رسانه

در  وپدرورش آمدوزش ها به تبیدین جایگداه مددارس و    ؛ برخی پژوهش(1393السادات و فرهادی، )نقیب

اندد و  پرداختده ( 1397خددادایان و حیددرپور،   )آن و توسعۀ  (1395)دانشمند، هداوت روانی جامعه ارتقای ب

ای در جامعده و توسدعۀ آن   های دیگری كه هر یک به تبیین جایگاه نهاد یا سازمان ویدژه پژوهش

هدای  اند؛ در این بین مطالعاتی هم هستند كه بر بررسی جایگاه و نقش ناجا در عرصده نظر داوته

 توان به موارد زیر اواره نمود:ها میاین پژوهش ازجملهاند؛ مختلف متمركا وده

 موضدوع  دو به وهروندی حقوق حفظ در ناجا جایگاه دربارۀ خود مطالعۀ در( 1397) یشیدرو

ای ویدژه  اختیدارات  از جامعه امنیت و نظم برقراری برای ناجا اینکه اول موضوع است؛ پرداخته مهم

 برخدوردار ... و آزادی سدلب  اجدازۀ  قهریده،  قوای از استفاده امکان گرم، سالح به نود مجها مانند

 دوم موضدوع  آورد؛ فراهم را وهروندان حقوق به تعرض زمینۀ تواندمی اختیارات این و است وده

 آن بدا  كیفدری  عددالت  نظدام  بده  ورود برای افراد كه است سازمانی یا دولتی مقام اولین پلیس، اینکه

 امکدان  بیشدترین  كیفری، عدالت نظام به ورود مرحلۀ نخستین این درازآنجاكه  و كنندمی یداپ ارتبام

 مدورد  اسدت  ممکدن  وهروندان حقوق بنابراین دارد؛ وجود افراد اساسی و بنیادی حقوق به تعرض

 نیدروی  ویدژه  جایگداه  و نقدش  اسدنادی،  ودیوۀ  بده  با تا نموده تالش مطالعه این و گیرد قرار تهدید

 .دهد قرار توجه مورد وهروندی حقوق رعایت در را میانتظا

 مبدارزه  فرایند در ناجا جایگاه و نقش بررسی به پژوهشی در( 1397محمدنژاد ) و امینی

 یهدا تدالش  فرهنگی، میراث اهمیت به اواره با و پرداخته تاریخی-فرهنگی اموال قاچاق با
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 رویکدرد  ؛اندد نموده ارزیابی تقدیر قابل قاچاق فرهنگی كاالهای كشف در را انتظامی نیروی

 .است بوده آگاهی پلیس آمارهای و اسناد بررسی وناختی،روش نظر از پژوهش این

 پیشدگیری  در انتظامی نیروی جایگاه بررسی بهای مطالعه در( 1395) ینیحس و عبدالهی

 ودده  جامان موجود ادبیات و متون بررسی اساس بر كه مطالعه این ؛اندپرداخته جرم وقوع از

 موضدوع  و پرداختده  موضدوع  بده  دارد عهدده  بدر  امنیدت  تدأمین  در ناجدا  كه نقشی منظر از

 .است داده قرار تأكید مورد را پیشگیری

ای جایگداه پلدیس را در عصدر جهدانی وددن از منظدر       ( در مطالعه1394) یمهدوزارع 

صدر جدیدد و   وناختی مورد توجه قرار داده و اظهار داوته اسدت كده بدا ورود بده ع    جامعه

هدا از  وود كه برای برخی از آنهای نوین، پلیس با جرائم جدیدی مواجه میتوسعۀ فناوری

سو، هنوز قانون مناسبی وضع نشده است و از سوی دیگر در پلیس مهارت و تخصد   یک

هدایی مواجده   ها به وجود نیامده است؛ این امر پلیس را با چدالش كافی برای رویارویی با آن

 كند.ت ییرات ساختاری و الاامات آموزوی خاصی را بر آن تحمیل میساخته كه 

 در را ناجدا  جایگداه  تااند نموده تالش ایمطالعه در( 1393)همکاران  و خوزانی كریمی

ای كتابخانده  ودیوۀ  به و اسناد بررسی اساس بر كه مطالعه این نمایند؛ تبیین ملی امنیت تأمین

 مسدائل  وددن  تبدیل از تا كندمی تالش امنیت، سلبی بعد رد ناجا كه داده نشان وده، انجام

 ارائدۀ  بدا  نیدا  امنیدت  ایجدابی  بعد در و نماید جلوگیری ملی امنیت مسائل به عمومی امنیت

 امنیدت  احسداس  جدرائم،  از پیشدگیری  و ودهروندان  یهادغدغه به توجه مطلو ، خدمات

 .دهد ارتقا را مردم

 مددیریت  در ناجدا  جایگداه  و نقدش  بررسدی  هدف با پژوهشی در( 1391) ینیغالمحس

 مراجعه با و داده قرار توجه مورد را گیالن استان 1383 سال برف بحران طبیعی، یهابحران

 گدیالن  اسدتان  بدرف  بحران مدیریت در درگیر و امدادرسان یهاسازمان كاروناسان آرای به

 نقدش  تواندد می و داوته ولیقب قابل عملکرد بحران این با مواجهه در نیرو این كه داده نشان

 رویکرد موضوع، به پژوهش این رویکرد باود؛ داوته طبیعی یهابحران مدیریت در اساسی

 .است بوده كمی
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 امنیدت  تدأمین  در ناجدا  نقدش  پژوهشدی  در( 1389) یعباسد  و مرادیدان  كریمایی، اعظم

 هدایش یدت مأمور اجرای در پلیس موفقیتاند داده نشان و داده قرار توجه مورد را اجتماعی

 ایدن  اسدت؛  تأثیرگدذار  جامعده  در اجتمداعی  امنیدت  بهبدود  بر یتوجهقابل و معنادارطور به

 امنیدت  برقدراری  در ناجدا  وظدایف  حدوزۀ  در وابسته و مستقل مت یرهای تعریف با پژوهش

 .است داده قرار مبنا را كمی رویکرد اجتماعی،

ها بدر  تمركا هر یک از این پژوهشو  ۀ تأكیددهندنشان وضوحبهها بررسی این پژوهش

یدک از مطالعدات انجدام ودده،     یچههای خاصی از وظایف نیروی انتظامی است و در بخش

جایگاه سازمان ناجا در نظام جمهوری اسالمی ایران در سطح كالن تبیدین نشدده اسدت؛ از    

ودود كده ایدن    این حیث وجه تمایا و جنبۀ نوآوری خام پژوهش حاضر از آن ناوی مدی 

كالن مورد توجه قدرار داده و   طوربهژوهش اوالً، نقش نیروی انتظامی را در جامعۀ اسالمی پ

از رهگذر این موضوع، جایگاه آن را در جامعه و نظام اسالمی بررسی نمدوده اسدت؛ و دوم   

اینکه، این جایگاه را از منظر و منظومۀ فکری رهبر جامعۀ اسالمی كه فرماندهی عدالی ایدن   

چنین رویکدردی ایدن اطمیندان را ایجداد      اتخاذدار است تبیین نموده است؛ عهدهنیرو را نیا 

سو و اودراف  كند كه جایگاه ترسیم وده، برآمده از اوراف بر امور جامعۀ اسالمی از یکمی

بخشی مهم از آن از سوی دیگر باود؛ چراكه ایشان هم رهبدر   عنوانبههای ناجا یتمأموربر 

فرمانده این نیرو؛ بنابراین ارزومندترین تبیین از ایدن جایگداه از   جامعۀ اسالمی است و هم 

 منظر ایشان قابل ارائه است.

 

 شناسي تحقيق. روش3

هدای كیفدی بده    این پژوهش از حیث ماهیت كاربردی و از حیث ویوۀ اجرا، از پژوهش

های پژوهش كیفی، روش تحلیل مضمون مدورد  رود؛ در این پژوهش از بین روشومار می

رهبدری  مقدام معظّدم   ستفاده قرار گرفته است؛ در این خصوم ابتدا با مطالعۀ متن بیاندات  ا

-عالمدت  وبدرداری  یادداودت در جمع كاركنان، مدیران و فرمانددهان ناجدا،   العالی( )مدظلّه

ها ]به جای اتکدا بدر نظریده[ همدۀ     ، آغاز ود؛ سپس با تمركا بر مجموعۀ دادهگذاری معانی

كندد و جایگداهی كده دارد،    ا نقشی كه ناجا در جامعدۀ اسدالمی ایفدا مدی    های مرتبط بگااره
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های اصلی و فرعدی  بندی وده و تموناسایی و كدگذاری ودند؛ در مرحلۀ بعد، كدها دسته

وناسایی و چندین بار بازبینی ودند و با دستیابی به نقشۀ تم آبدیده، تدوین الگو انجام ود؛ 

 ارائه وده است. 1وده و نیا پایایی پژوهش در جدول ها، كدهای وناسایی تعداد گااره
 ها و پايايي پژوهش: اطالعات مربوط به فراواني گزاره1جدول 

 هاموضوع گزاره ردیف
حداقل تعداد 

 هاگزاره

تعداد 

 هاتوافق

پایایي 

 )درصد(

 3/97 109 112 نقش ناجا در حفظ نظم و امنیت كشور 1

 7/97 87 89 آسایش عموم مردمآرامش و  جایگاه ناجا در تأمین 2

 %100 9 9 جایگاه ناجا در نمایش اقتدار نظام و حاكمیت 3

 %100 6 6 ها و نصرت دینجایگاه ناجا در مقام حفظ ارزش 4

 %2/99 211 216 هامجموع تعداد گزاره

ی برای محاسبۀ پایدایی  درون موضوعدر پژوهش حاضر از روش توافی پايايي پژوهش: 

 و مدتن  بده  آودنا كدگدذار   ستفاده وده است؛ برای این منظور درصد توافدی دو تحلیل متن ا

، محاسبه ود؛ (یالعال)مدظلّههای استخراج وده از متن بیانات پژوهش در مورد گااره روش

درصدد   60دهد با توجه بده اینکده میداان پایدایی بیشدتر از      نشان می 1طور كه جدول همان

 گیرد.مورد تأیید قرار میها است، قابلیت اعتماد كدگذاری

 پژوهشدگر  ۀكیفی، اعتبار اواره بر میاانی دارد كه مشاهد ۀدر یک مطالعروايي پژوهش: 

اعتبار د؛ به عبارتی موردمطالعه یا مت یرهای مربوم به آن را انعکاس ده ۀتوانسته است پدید

و هددف   مورد استفاده بدرای موضدوع   یهاتابعی از كفایت طراحی و روش دودهیدانش تول

(؛ اعتبددار ایددن پددژوهش در انتخددا  مددتن، مرهددون اعتبددار 1387)خواسددتار،  مطالعدده اسددت

دار است ]و این امدر  رهبری جامعۀ اسالمی را عهده سوکهای وخصی است كه از یدیدگاه

كدل  معظدم  فرماندهی  عنوانبهالااماً به معنای اوراف بر امور جامعه است[؛ و از سوی دیگر 

و  اندهی عالی نیروی انتظامی قرار دارد ]جایگاهی كه اودراف بدر مأموریدت   قوا در مقام فرم

بدرای تبیدین نقدش و جایگداه نیدروی       بید ترتنید ابهامور این نیرو را ممکن ساخته است[؛ 

انتظامی از هر دو جهت خُرد و كالن، بیانات مقام معظم رهبری واجد معیارهای وایسدتگی  
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درصد و نهایتاً در مرحلۀ گداارش، تدالش    60یی باالی و اعتبار است. در مرحلۀ تحلیل، پایا

 نماید.پژوهشگر برای تدوین دقیی و روایت مناسب، اعتبار پژوهش را حفظ می

 

 هاوتحليل یافتهیهتجز. 4

هدای چندگانده و البتده    در منظومۀ فکری مقام معظم رهبری، نیروی انتظدامی مسدئولیت  

هدای مختلفدی ایدن مسدئولیت را بده اجدرا       هجهت كه در حدوز ینازاهمگنی دارد؛ چندگانه 

جهت كه ماهیت این وظایف به هم وابسته بوده و بده یدک هددف    ینازاگذارد و همگن می

 وود:خام منتهی می

 ایدن  جامعه؛ محیط در اسالمی امنیت حفظ از است عبارت ناجا اساسی مأموریت» -

 در نظدم  و یدت امن حفدظ  یتمسدئول »(؛ 02/11/1370)«اسدت  ناجا كار تریناساسی

اسدت،   یتنیروى انتظامى در مسئولیت خود كه ایجاد امن»و  (26/06/1396)«كشور

 (؛06/02/1394«)جمهورى اسالمى است یتمظهر حاكم

 (؛21/04/1374«)استها ارزش حفظ انتظامی، نیروی وظیفۀ ترینبارگ» -

این است كه بتوانند برای آسدایش مدردم و آرامدش     نیروی انتظامیوجودی ۀ فلسف -

 (.28/03/1368«)نظم برقرار كند هاط زندگی آنمحی

مظهدر ارادۀ حاكمیدت بدرای برقدراری     »، «جامعۀ اسالمی»به لحاظ منطقی، وقتی ناجا در 

از ( را برقدرار كندد؛ امنیتدی كده برآمدده      02/11/1370«)امنیدت اسدالمی  »است، باید « امنیت

 دفداع  اسدالمی  یهدا زشار از دارد بندا  كده  بدانندد  بایدد  همه»است و « های اسالمیارزش»

اسدت و فلسدفۀ وجدودی همدۀ ایدن      « نظدم » هم(؛ الزمۀ برقراری امنیت 21/04/1374«)كند

سدعى  »( و 29/06/1390«)پشتیبان آسایش و آرامدش مدردم باودد   »خواهد ها اینکه میتالش

كنددد آرامددش را، امنیددت را، آسددایش خیددال را بددراى آحدداد وددهروندان كشددور فددراهم  مددی

 .(29/06/1390«)دكن

 مسدئولیت ( »06/02/1394«)به نمایندگی از حاكمیدت جمهدوری اسدالمی   »بنابراین ناجا 

پشتیبان آسایش و آرامدش  »دار وده تا را عهده (26/06/1396)«كشور در نظم و یتامن حفظ
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انجدام  ( 21/04/1374)«هدا حفدظ ارزش »(؛ و این كدار را در پرتدو   29/06/1390«)مردم باود

 مأموریدت  عندوان بهای است كه در مادۀ سه قانون تشکیل ناجا، دهد؛ این دقیقاً همان چیمی

هددف از تشدکیل نیدروی انتظدامی جمهدوری اسدالمی ایدران،        »سازمان تعریف وده است: 

دسدتاوردهای   تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از، استقرار نظم و امنیت

جمهددوری اسددالمی ایددران  چهددارچو  ایددن قددانون در قلمددرو كشددوردر  انقددال  اسددالمی

 .(3، مادۀ 1369قانون ناجا، )«است

 

 امنیت دامنۀ مسئولیت نیروی انتظامي به نمايندگي از حاکمیت در تأمین

، بده تشدریح مسدئولیت    العدالی( )مدظلّده  رهبدری مقام معظم در این بخش در پرتو كالم 

 وود.نظم و امنیت پرداخته می نیروی انتظامی در تأمین

 و نظمددیبددی»بددا مقابلدده : نیددروی انتظددامی از طریددی ي و حفررن نظررمنیررروی انتظررام

هدددداى ناهنجدددداری»(، 19/02/1395«)وددددرارت»(، 25/02/1389«)گددددریاغتشدددداش

( و بدا  26/04/1372«)ن محیط امن زندگى مدردم كنندگاهبرآوفت»( و 16/12/1383«)اجتماعى

معده بده چیداى    كسدانى كده قدانون و نظدم و انضدبام را در جا     »سینه سپر كردن در مقابدل  

از لحدداظ نظددم و »( و همددت در بددرآوردن انتظددارات مددردم  16/08/1386«)وددمارندنمددی

هدای روزانده فدراهم    اولین ورم جریدان فعالیدت   عنوانبهرا « نظم»(، 16/08/1386«)انضبام

 در جامعده  هدر  مطلدو   كدارایی . است اول درجۀ مسئلۀ یک اجتماعی نظم»كند؛ چراكه می

مظهدر اقتددار نظدام و    (؛ و 27/01/1370«)اسدت  جامعده  آن طلدو  م نظم حد در اول درجۀ

 (.15/12/1384؛ 29/06/1390«)خواهد امنیت كشور را حفظ كندكه می»وود مینظمى 

ایجداد،  »: وظیفۀ ناجا در نیروی انتظامي و ايجاد، استقرار و عمومیت بخشیدن به امنیت

بده انددازۀ گسدتردگی و پیچیددگی ماهیدت امنیدت،       « امنیت به بخشیدن استقرار و عمومیلت

توان سدطوح و  طور كه ذكر آن رفت، میگسترده و پیچیده است و برای تأمین  امنیت همان

 مراتب مختلفی قائل ود.  
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ترین سطح، آن است كه بدا متعرضدان بده    : الزمۀ ایجاد امنیت در ابتداییايجاد امنیت عمومي

مددال ؛ (17/07/1378 ؛19/02/1395؛ 15/12/1384؛ 07/04/1379؛ 29/04/1373جددان )جسددم و 

و ندداموس  1( و عِددرض17/07/1378؛ 19/02/1395؛ 15/12/1384؛ 07/04/1379؛ 29/04/1373)

ی اگونده بده (، مقتدرانه مقابله وود و این مقابله 26/04/1372؛ 17/07/1378 ؛29/04/1373مردم )

(؛ و از 16/08/1386؛ 25/04/1376) یدلگرمد ی و سو بدرای مدردم مایدۀ امیددوار    باود كه از یک

؛ 26/04/1372زننددگان نظدم و امنیدت، مایدۀ نداامنی و تدرس باودد )       سوی دیگدر بدرای بدرهم   

25/04/1376  .) 

نامدۀ دهخددا،   )ل ت: استقرار به معنای ثبات و قرار یافتن و استوار ودن است استقرار امنیت

؛ 29/06/1390«)پاسددداری از امنیددت »منیددت، . الزمددۀ اسددتقرار ا (1393؛ فرهنددگ معددین،  1385

( 12/07/1382«)ی محدیط زنددگی  سازسالم»( و 29/06/1390؛ 07/04/1379؛ 21/04/1374

ی است كه مدردم احسداس نداامنی نکنندد؛ الزمدۀ ایدن امدر، فراتدر رفدتن از تدأمین            اگونهبه

ید تواندایی آن  های امنیت جان و مال و ناموس است؛ در این حالت نیروی انتظامی باحداقل

جا گسترش دهد كه فکر، روان و خیدال مدردم   را داوته باود تا دامنۀ وجود امنیت را تا بدان

وداهد ایدن    عندوان بده ؛ (19/02/1395 ؛15/12/1384؛ 29/04/1373)از تهدید آسوده ودود  

، به دو گداارۀ اصدلی ایدن حدوزه     العالی()مدظلّه رهبریمقام معظم ویوه برداوت از بیانات 

 یاصدحنه پشدت  هاىطراحى دنبال به مخدر مواد تروی  كه است وده ثابت»وود: ره میاوا

 عینداً  دهند؛یم انجام خودوان مب وض  كشورهاى به نسبت استکبار گذارانسیاست كه است

 اخالقدى  هاىپایه كردن سست ها،ایمان كردن سست در بندوبارىبى تروی  در مسئله همین

 بیشددتر را امنیددت از پاسدددارى اهمیددت همدده، هدداایددن دارد؛ وجددود جامعدده یددک در

 عدامالن  بدا »سازی محیط زندگی اجتمداعی بایدد   ؛ و اینکه برای سالم(29/06/1390)«كندمی

 حصدار  در ، نفوذكنندگان(25/02/1389؛ 07/04/1379«)مخدر مواد ویوع و اجتماعی ناامنی

 تدوجهی بدی  روی از یدا  مدداً تع كه» ( و افرادی26/04/1372ملت ) این عمومىعفت  محکم

                                        
تعرض به عرض، ناظر بر هرگونه تجاوز ناحی به آبرو، حی یت و ورافت خدانوادگی و اجتمداعی افدراد اسدت كده بدر        1

 (. 1393وود )اردبیلی، ت مذهبی و خصوصیات اخالقی تعریف میاساس عرف و اعتقادا
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 برخوردی نیا( 25/02/1389)«كنندمی خارج عفاف و نجابت دینی، لحاظ از را جامعه چهرۀ

وود. مقام معظم رهبری در بیانات خود دلیل ضرورت پرداختن به این  انجام صحیح و قوی

 و دیندی  غیدرت »هدا بدر   مسائل در حوزۀ مأموریدت  نیدروی انتظدامی را تدأثیر گذاودتن آن     

 (.05/10/1374اند )عنوان كرده« تخدیر جامعه»و « ایمانی مسئولیت یتحساس

( 07/04/1379)«امنیدت عمدومی  »بردن تعابیری مانند  كاربه: عمومیت بخشیدن به امنیت

، ناظر العدالی( )مدظلّهرهبریمقام معظم در كالم  (06/02/1394)«عمومیت بخشیدن به امنیت»و یا 

 مدردم  بده  نده  خدام،  قشدر  یک به نه»ه عموم مردم تعلی دارد؛ بر این امر است كه امنیت ب

 :  (17/07/1378)«همه به بلکه كشور مناطی از اىمنطقه در یا كشور آحاد از معیلنى

  در ،هدا جاده در روستاها، در وهرها؛ در»امنیت به ج رافیای مشخصی تعلی ندارد؛ 

 در خطرنداک،  نداطی م در هدا، دودت  و هدا كدوه  در مسدافری،  هایپایانه در مرزها،

تدر از  امنیدتِ تهدران، واجدب    .امنیت متعلّی به همه است»(، 26/06/1396«)جاهمه

 (؛25/04/1376«)امنیتِ مردم مرزنشین جنو  و ورق و غر  كشور نیست

 امنیت افراد مرفّه كه از سدرمایه و  » امنیت به طبقۀ اجتماعی معینی اختصام ندارد؛

امنیت آن كارگری كه چشمش بده مداد روزانده     تر ازامکاناتی برخوردارند، واجب

بدرای  ؛ نده امنیدت   امنیت، امنیت عموم مردم است در نظام اسالمی،... است، نیست

 (؛25/04/1376«)بقات ویژهط

 در دوران عبادت، در دوران سازندگی، »وود؛ امنیت به فعالیت خاصی منحصر نمی

د، محتدداج امنیددت در دوران تجددارت و در هددر فعددالیتی كدده انسددان بخواهددد بکندد

 (؛25/04/1376«)تاس

   و امنیدت  ایجداد  كدار  در»امنیت به فرقه، مذهب، گرایش یا اعتقاد خاصی تعلی نددارد؛ 

 گونداگون  هاىگرایش و جناحى و سیاسى ىهاجنبه مردم آحاد به امنیت احساس دادن

 در امنیدت . بگدذارد  نبایدد  تدأثیرى  هدیچ  ها،این و قومیت اختالف و مذهب اختالف و

 اى،سیاسدى  گدرایش  هر با دینى، هر با مذهبى، هر با ملت است... آحاد همه مال امعهج

 ؛(16/08/1386)«امنیت برابر در اندیکسان اى... همهسلیقه هر با
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  جلدوی  انتظدامی  نیروی سال، فصول همۀ در»امنیت فصل و زمان مشخصی ندارد؛ 

 (؛26/06/1396«)است مردم چشم

 اسدت كده تعدرّض     یدت این یکى از وُعب امن»اگونی دارد؛ ها و وُعب گونامنیت مصداق

تر از لحداظ رییدت و مشداهده    رقیی هاییتاملا در كنار این، امن...؛ جسمى به انسان نشود

اى كده ناودى اسدت از تدروی  مدواد      نداامنى ...؛ تر وجود داردمراتب خطرناکاملا گاهى به

ع ناامنى برنامه داوت و حركت كدرد و  بایستى در قبال هر نو... ، كشاندن به فحشا...مخدلر

 (.06/02/1394«)است یتها چیاهایى است كه جوانب گوناگون امناین ؛كار كرد

نیدروى انتظدامى هسدت     «هسدتند  هدر جدا كده مدردم    »و « جدا در همده »و خالصه اینکه 

 چشدم  مقابدل  در كشدور  سرتاسدر  در كه است سازمانی تنها»جهت ینازا(؛ و 17/07/1378)

اى كده  آن نمونه و مسطوره»توان گفت كه می جرئتبه( و 26/06/1396«)دارد حضور مردم

جا، از مأمور دولتى و خدمتگاار مردم در كسوت خددمتگااران دولتدى بده چشدم     مردم  همه

 .(17/07/1378)«، نیروى انتظامى استكنندیخود مشاهده م

ای پلیس دارد تدا حدافظ   عهمنطقی هر جام طوربهممکن است در اینجا این وبهه ایجاد وود كه 

هدای متعدالی انسدانی    امنیت مردمش باود؛ اما باید گفت كه اگر نظام ارزوی حاكم بر پلیس، ارزش

نباود، وجود پلیس، منتهی به امنیت عمومی یا امنیت برای آحاد مردم از هر فرقه، ندژاد، مدذهب و...   

 خدود  درون در كده  پلیسدی  است؛ مردم اایران ب نظام گذوته پلیس رفتار ادلعا، این وود و واهدنمی

 چیدای  چندین  آن ارزوی و سازمانی  یهاگیریجهت اما داوت؛ زیاد وجدان با و مسلمان نیروهای

 مندافع  بیشدتر حدافظ   بلکده  نیسدتند؛  حافظ مردم كه نقام دنیا سایر در ییهاپلیس یا و خواستنمی

 .  (16/08/1386كنند )یم سركو  را مردم یراحتها بهآن به خاطر و بودهها دولت
 

 کنندۀ امنیت در جامعۀ اسالميتأمین عنوانبهنقش و جايگاه نیروی انتظامي 

وود كه نیدروی انتظدامی بدا اجدرای مأموریدت       در این بخش به این موضوع پرداخته می

پدردازد و از چده   چگونه در جامعۀ اسالمی به ایفدای نقدش مدی   « حفظ نظم و امنیت كشور»

 دار است.  جایگاهی برخور
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وجودی نیروهای انتظامی ایدن اسدت   ۀ فلسف»نیروی انتظامي و آسايش و آرامش مردم: 

هددا، نظددم برقددرار   كدده بتواننددد بددرای آسددایش مددردم و آرامددش محددیط زندددگی آن      

كدار  « یدت امن بده  بخشدیدن  یدت و عمومیلدت  امن استقرار یت،امن ایجاد» .(28/03/1368«)كنند

 یدت امن احساس باید نیست... مردم زبانى و تبلی اتى امر یک هم یتامننیروی انتظامی است. 

 داوته وجود واقعاً باید یتامن یت؛امن واقعى وجود بر استمتوقف  هم یتامن احساس كنند،

هدای نیدروی انتظدامی    ؛ به عبارتی با برقراری نظم و امنیت، ثمرۀ تالش(06/02/1394)«باود

؛ 18/07/1379؛ 17/07/1378؛28/03/1368«)احسدددداس امنیددددت و آرامددددش مددددردم»در 

 وود. ( متجلی می28/01/1398؛ 29/06/1390

رسدد كده چدون    كنند؟ به نظدر مدی  اما چه زمانی مردم واقعاً احساس آرامش و امنیت می

توان برای امنیت و آرامش  برآمده از احساس امنیت، اموری درونی و البته كیفی هستند، نمی

حقی آن، مسئولیت خود را از دوش برداوته فرض آن حد كملی قائل ود؛ حدی كه ناجا با ت

آیید تدا  فردى، صرفاً این نیست كه وما از خانه كه بیرون مى یتاجتماعى و امن یتامن»كند. 

این  ..؛اداره یا دكّان و محل كسب یا مدرسه، فرض كنید كسى در خیابان به وما چاقو ناند.

تر از لحاظ رییدت و مشداهده   رقیی هاییتاملا در كنار این، امن ...؛است یتیکى از وُعب امن

اگر چنانچده محدیط گردودگاه مدا، خیابدان مدا       ..؛ تر وجود دارد.مراتب خطرناکاملا گاهى به

در مقابدل كشداندن بده سدمت     ... در مقابل تروی  مواد مخددلر  - هاجوان... جورى باود كه

بایستى در قبدال هدر ندوع     ...؛فحشا و منکرات، ایمنى نداوته باوند، این ناامنى بارگى است

(؛ بر اساس این بیانات با تدأمین  هدر سدطحی از امنیدت     06/02/1394«)ناامنى برنامه داوت

مأموریدت  نظدر    عندوان بده تری از امنیت توان هدف باالتری تعریف كرد و به انواع رقییمی

ف تر را هدد توان آرامشی عمییداوت و با تحقی هر سطحی از آرامش و احساس امنیت می

، همتتان این باود كه هرچه ممکدن اسدت،   یلتتانباید ن»قرار داد. به تعبیر مقام معظم رهبری، 

اتّفداق  ... باید همتتان این باود كده نداامنى  ...؛ بخشى را باال ببریدرا و ایمنى یتاین سطح امن

 (.  06/02/1394وقفه، كاری كه پایان ندارد )و این یعنی كار بی« نیفتد
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 و ترسدان  و خدائف  یهادل پناه باید... اسالمی نظام ناجای»با تأمین  امنیت ترتیب ینابه

 ودوند، مدی  تهدیدد ای مجموعه و جمع یا انسان یک سوی از كنندمی احساس كه ییهاجان

 نظدام  در ناجدا  ودأن  این بیاورد؛ به وجود بیننده در را امنیت احساس باید ناجا وجود. باود

 (.25/04/1376)«است ایران اسالمی جمهوری

: قبالً گفته ود كه همۀ جوامع برای ادارۀ امور خود به نیروی انتظامي و اقتدار حاکمیت

اسدت؛ بده عبدارتی    « امنیدت »حکومت نیاز دارند و از اولین كاركردهای هر حکومتی تأمین  

 قددرت  اعمدال  حاكمیدت،  طدرف  از كده  اسدت  الزم عمدومى بده امنیدت،    نیداز  تأمین براى»

 ازجملده ها اقدام به ایجاد نهادهدای امنیتدی   ؛ در این خصوم حکومت(29/04/1373)«وود

در جمهدوری  «. كنندد  تدأمین  را هدا انسدان  عمومى خواستۀ این اقتدار، با»نمایند تا پلیس می

 امنیدت  خواهدد مدی  كده  است نظمى و نظام اقتدار مظهر همان انتظامى نیروى»اسالمی ایران 

 انتظدامى  نیروى»یگر دعبارتبه(؛ 29/06/1390)«كند پاسدارى آن از و تأمین حفظ، را كشور

 اسددالمى جمهددورى یددتحاكم مظهددر اسددت، یددتامن ایجدداد كدده خددود یتمسددئول در

 (.06/02/1394)«است

 (06/02/1394)«در بدین مدردم   اسالمى جمهورى نظام و یتحاكم نمایندۀ» عنوانبهناجا 

اسددت آن « مدددیریت و تدددبیر و عقددل»دهندددۀ یشنمدداو « نظددام مدددیریت و تدددبیر مظهددر»

 یریتمدد  رحمدت  و اقتددار  وعات  دادن نشان نوعىدرواقع » و صفات آن (28/03/1368)

، (06/02/1394)«ها اسدت در بین مردم و مماس با آن»؛ و چون (17/07/1378)«است كشور

 یدک  در طدور این كه نداریم را سازمانی هیچ ما»كند؛ بیشتر پیدا می مراتببهاین امر اهمیتی 

 نیدروى جدا  همده  در» (.26/06/1396)«باود مردم چشم مقابل در همیشه وسعت این با ۀپهن

درواقدع   اسدت؛  كشدور  كنندۀاداره دستگاه میان و مردم آحاد میان مشترک فصل یک انتظامى

 كسدوت  در مدردم  خددمتگاار  و دولتدى  مدأمور  از ،جدا همه مردم  كه اىمسطوره و نمونه آن

 همدۀ  لدذا  اسدت؛  انتظدامى  نیدروى  كنندد، یمد  مشداهده  دخدو  چشدم  به دولتى خدمتگااران

 بدر  مدردم  آحداد  ذهدن  در نخدواهى خدواهى  دارد، وجود انتظامى نیروى در كه خصوصیاتى

 (.  17/07/1378)«وودمى منطبی كشور مدیر دستگاه خصوصیات
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تواند ترتیب نیروی انتظامی با این صحنۀ عظیم  نمایش در سراسر كشور، حقیقتاً میینابه

 سدربلندی  و افتخدار  خود مایدۀ « موقعبه و بجا حركت اقدام، روادت، ها، قدرت،توانایی» با

 آبدرو  هدم  اسدالمی  نظدام  تأمین  نیاز مردم به امنیت برای»اسالمی باود و با  جمهوری نظام

 و از این راه تدبیر و مدیریت نظام را به رخ بکشد.  (26/06/1396)«كند تأمین 

د كه هر یک از نهادهای جامعه اسالمی، نمایندۀ حاكمیت در ممکن است چنین ادلعا وو

ها قائل ود! در اینجدا بایدد   توان برای همۀ دستگاهحوزۀ وظیفۀ خود است و این وأن را می

خاطرنشان كرد كه اوالً ناجا نمایندۀ حاكمیت در تأمین  امنیت است و امنیت ورم حیات و 

ی آن یعنی نیروی انتظامی اهمیتی متولمنیت به بقای جامعه است؛ به عبارتی اهمیت ماهیت ا

تواند كوتداهی  ی مهم است كه صحلت عمل آن میقدربهبخشد؛ و ثانیاً، وظیفۀ ناجا ویژه می

 هدم  دیگدر  دستگاه ده یا پن  كنیم فرض اگر یعنى»یفشان بپوواند؛ وظاسایر نهادها را انجام 

 درسدتکار،  العمدل، صدحیح  انتظدامى   وىنیر یک انتظامى نیروى املا نکنند؛ عمل یفشانوظا به

 آبرومندد  مدردم  چشدم  در را اسدالمى  جمهورى نظام باود، الزم ورایط داراى و قاطع قوى،

 .  (06/02/1394«)كرد خواهد

ها و اركان اصلى پیشدرفت و  یکى از پایه امنیت»ضرورت ایجاد امنیت نیا آوکار است. 

 ت...؛پدذیر نیسد  كشور امکان ۀادار» آنبدون ( و 29/06/1390«)قوام و سربلندى كشور است

امنیدت اسدت كده هدم تدالش      در فضدای  (. »25/04/1376«)نیسدت  چیایچامنیت كه نبود، ه

 تواندد یهاى یک كشور مد علمى، هم تالش اقتصادى، هم روحیه و نشام و هم همه فعالیت

 (.  18/07/1379«)ریاى وود و با دقّت دنبال گردد و به نتای  خود برسدبرنامه یدرستبه

سو تدبیر و مددیریت نظدام را بده رخ    ترتیب نیروی انتظامی با تأمین  امنیت، از یکینابه

؛ و (15/12/1384)«است نظام اقتدار دهندۀنشان كشور داخل در نظم حفظ»كشد؛ چراكه می

« بسدتر و فضدای اساسدی   ( »25/04/1376«)كشدور  ۀادارپذیر نمودن امکان»از سوی دیگر با 

 پیشدرفت،  علدم، »هدای  بالندگی نظام جمهوری اسالمی ایران را در سایر عرصه برای رود و

ریاى و برنامه یدرستتواند بهبهاى كشور فعالیت ۀهم»كند تا فراهم می« تکنولوژی و اقتصاد

 (.  18/07/1379«)و به نتای  خود برسد ودهبا دقّت دنبال 
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هدا  ارزش حفدظ  انتظدامی،  وینیدر  وظیفۀ ترینبارگ»: هانیروی انتظامي و حفن ارزش

(؛ اما قبل از آن، وجودِ نیروی انتظدامی اسدالمی در جامعده بده بركدت      21/04/1374«)است

الَّدذینَ إ ن مَکَّنّداهُم فِدی األَرض  أَقدامُوا الصَّدالۀَ      » چراكه است؛ اسالمی نظام استقراروجود و 

همان كسانی كده هرگداه   »؛ «األُمور  عاقِبَۀُ وَلِلَّهِکَر  وَآتَوُا الاَّكاۀَ وَأَمَروا ب المَعروفِ وَنَهَوا عَن  المُن

معدروف و  دهند و امربهدارند و زكات میها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا میدر زمین به آن

؛ در اجدرای ایدن   (41سدورۀ حد ، آیدۀ    )«استا كنند و پایان همه كارها از آن خدنهی از منکر می

هدا بده وجدود و مأموریدت      یه اسدت؛ ارزش دوسدو ناجا ها و مأموریت  وظیفه، رابطۀ ارزش

هدا  بخشند و نیروی انتظامی با اجرای مدأموریتش، بده حفدظ ارزش   نیروی انتظامی اعتبار می

گدرا بده هدر دو    بخش در یک مارپیچ تعالیكننده و استحکامكند و این دور  تقویتكمک می

 گیدری هددف »ین دلیدل بایدد   و بده همد  « كندد می زنده را ناجا نقش، این»بخشد؛ عظمت می

« آن در دیندی  و انسدانی  یهاارزش تقویت و بخشیتعالی جهت در نیرو این عناصر یکایک

 (.23/10/1383بماند )باقی 

 از دفداع  میدان»ها نیروی انتظامی آن ازجملهعرصۀ اقدام و عمل نیروهای مسلح ایران و 

 را خدود  مدا  مسدلح  نیروهدای »اً است. اساس (26/09/1382)«انسانی و الهی واالی یهاارزش

 از بلکده  اسدت؛  بارگی افتخار خود كه سرزمین ازتنها نه كنند؛ دفاع تا كنندمی مجهلا و آماده

 نیدروی انتظدامی،   كار (.30/09/1384)«انسانیت و كرامت و ورف از دفاع انسانی، یهاآرمان

 قصدد  و الهدى  نیلدت  تواندمی راحت خیلى كه است كارهایى ازجمله»؛ «است اسالم نصرت»

 را معداش  تدالش  حتّى داد؛ انجام خدا براى وودمی را كارها همۀ. كند پیدا راه آن در قربت

 كدردن  خدایى قصد كارها از بعضى در املا كرد؛ الهى قصد و داد انجام خدا براى وودمی هم

 بده  خددمت  اسدت؛  جامعه به خدمت وما كار چون وما؛ كارازجمله  است، ترراحت خیلى

 اسدالم  نصدرت  اسدت،  اسدالم  بده  خددمت  اسدت،  اسالمى جمهورى به خدمت است، دممر

؛ نصدرت  (14 آیدۀ  صدف،  سورۀ) «كنید خدا نصرت»؛ «اهلل اَنصارَ كونوا ءامَنوا الَّذینَ یاَیُّهَا» ؛...است

 تواندد مدی  حقیقتداً  كده  اسدت  كارهایى جاو وما كار است؛ همین[ مصادیقش از] یکى خدا

ای مجموعده »؛ و (06/02/1394) باود مردم به كمک باود، دین صرتن باود؛ اسالم نصرت
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 یهدا ارزش از دارد بندا  كه بدانند باید همه وود،می ظاهر مردم میان در عات و قدرت با كه

 و اول تدراز  یهدا ارزش بایدد  اسدالمی  یهاارزش هم ناجا خود درون در كند؛ دفاع اسالمی

هدای  راین نیروی انتظدامی بدا اقددام بدر پایدۀ ارزش     ؛ بناب(21/04/1374«)باود میاان و معیار

بخشدد و محبدت مدردم را جلدب     و اقتدار می عاتسو به وجودِ خود متعالی اسالم، از یک

نماید و از سوی دیگر با حمایت همان مردم و نظامی كه نماینددۀ آن اسدت، بده دفداع از     می

 وود.خیاد و یاریگر دین مییبرمها ارزش

 

 گيری  . نتيجه5

این پژوهش تالش كرد تا با تحلیدل مضدمون مدتن كامدل بیاندات مقدام معظدم رهبدری         

فرمانده عالی نیروی انتظامی در جمع مدیران، فرماندهان و كاركندان ایدن نیدرو، بده      عنوانبه

ترسیم نقش و جایگاه نیروی انتظامی در جامعۀ اسالمی بپردازد؛ برای بیان نتدای  حاصدل از   

وود كه بده  و منطقی، از تحلیل آگایوماتیاه بهره گرفته می قبولقابلای ها به ویوهاین تحلیل

تعبیر برخی از اندیشمندان علوم انسدانی، اسدتنتاج از اصدول موضدوعه یدا اصدول متعارفده        

هدای منطقدی و   توان در گااره؛ بر این اساس نتای  این پژوهش را می(12: 1383)پورعات، است

ذكر است كه چون در علدوم انسدانی، اصدول متعرفده تدابع       متوالی زیر مشاهده نمود؛ وایان

(؛ بنابراین 15: 1383پورعات، باود )تواند ثابت و بدون ت ییر های ارزوی است و نمینظام

های منطقی زیر، در نظام ارزوی جمهوری اسدالمی ایدران و   نتای  ارائه وده در قالب گااره

 یرفته وود.  تواند پذدر مورد نیروی انتظامی این نظام می

ای برای حفظ، بقا و پیشرفت خود نیاز به یک حکومت دارد تا آن هر جامعه گزارۀ اول:

 ؛را اداره كند

حکومت اسالمی، امنیدت   ازجملهترین وظایف هر حکومتی و یکی از اصلی گزارۀ دوم:

 مظهر قدرت الهى و قدرت مردم در جامعه است، باید با اقتدار، حکومت اسالمى كه»است؛ 

 .(29/04/1373«)را تأمین كند هاعمومى انسان ۀخواستاین 
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ترین نیازهاى یک ملت و یدک كشدور   ترین و اصلىامنیت، یکى از اساسى» گزارۀ سوم:

 (؛16/08/1386«)ها استها و پیشرفتامنیت، زمینۀ همۀ موفقیت»(؛ 18/07/1379«)است

اسدت كده از طدرف حاكمیدت،     ، الزم به امنیدت  براى تأمین نیاز عمومى» گزارۀ چهارم:

 (؛29/04/1373«)عمال قدرت ووداِ

 ایجداد  كده  خدود  یتمسئول در انتظامى نیروى»در جمهوری اسالمی ایران،  گزارۀ پنجم:

جاو وظایف جمهورى اسدالمى  است؛ یعنی  اسالمى جمهورى یتحاكم مظهر است، یتامن

 یدت امن ایدن  میدان  وسطِ لعام و یتامن این و مظهر ایجاد كند امنیتاین است كه در جامعه 

   ؛(06/02/1394)«انتظامی نیروى از است عبارت

یابدد؛  ۀ اهمیت امنیت، سازمانی هم كه متولی آن است، اهمیت مدی واسطبه گزارۀ ششم:

هراندازه كه امنیت براى یک ملت و یک كشور مهم است، به همان اندازه باید بده حافظدان   »

 (؛29/06/1390«)داهمیت دا -ى انتظامى است آن، نیرو ۀكه یک مظهر برجست -امنیت 

از حاكمیت در ایجاد امنیت، سه نقش مهدم در   : نیروی انتظامی به نمایندگیگزارۀ هفتم

 كند:  جامعه ایفا می

  پناهگداه  » (06/02/1394)«ایجاد، استقرار و عمومیت بخشیدن به نظدم و امنیدت  »با

وددود و وجددودش مددی «ترسددان و خددائف یهددادل پندداه»( و 28/03/1368«)مددردم

؛ ایدن همدان ودأن    (25/04/1376آورد )مدی  به وجود مردم در را «امنیت احساس»

 )ع( یعلد در كدالم امیرالمدؤمنین   « دژهای نگهدارنددۀ ودهروندان  »؛ «حُصُونُ الرَّعیَّۀ »

 است.  

 حفدظ »كشد؛ چراكه سو تدبیر و مدیریت نظام را به رخ میبا تأمین  امنیت، از یک 

؛ و از سدوی  (15/12/1384)«اسدت  نظدام  اقتددار  دهنددۀ نشان شورك داخل در نظم

« بسدتر و فضدای اساسدی   »(، 25/04/1376«)كشور ۀادارپذیر نمودن امکان»دیگر با 

 علدم، »هدای  برای رود و بالندگی نظام جمهوری اسالمی ایران را در سایر عرصده 

تواندد  بور هداى كشد  همده فعالیدت  »كند تا فراهم می« تکنولوژی و اقتصاد پیشرفت،

(؛ 18/07/1379«)و به نتای  خود برسدد  ودهریاى و با دقّت دنبال برنامه یدرستبه
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 )ع( یعلد در كدالم امیرالمدؤمنین   « زیندت زمامدداران  »؛ «زَینُ الدوُالۀ  »این همان وأن 

 است.  

 سو به وجود خدود عدات و اقتددار    های متعالی اسالم، از یکبا اقدام بر پایۀ ارزش

نماید و از سوی دیگر با حمایت همان مدردم  مردم را جلب می بخشد و محبتمی

خیداد و  یبرمد هدا  دار اسدت، بده دفداع از ارزش   و نظامی كه نمایندگی آن را عهده

در كدالم  « ارجمنددی دیدن  »، «عِاُّالددِّین  »ودود؛ ایدن همدان ودأن     یاریگر دین مدی 

 است.   )ع( یعلامیرالمؤمنین 

 وأن و جایگاه از گانه ذكر وده،های سهنقش ایفای ۀسطوابهترتیب نیروی انتظامی ینابه

نتدای  ایدن پدژوهش در قالدب      اسدت.  جامعۀ اسالمی برخدوردار  در ایبسیار خام و ویژه

، به تصویر كشیده وده است؛ این نمودار، درک ایدن جایگداه عظدیم را در جامعدۀ     1 نمودار

 نماید.  اسالمی تسهیل می

 
 العالي()مدظلّه امي در جامعۀ اسالمي از منظر فرماندهي کل قوا: جايگاه نیروی انتظ1نمودار 

الجُنُوُد ب إذن  اللّهِ حُصُونُ الرَّعیَّۀ  وَ زَینُ الوُالۀ  وَ عِاُّالدِّین  وَ »، )ع( یعلدر كالم امیرالمؤمنین 

دژهدای نگهدارنددۀ    سدربازان، بده فرمدان خداوندد،    »سُبُلُ األَمن  وَ لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیِّۀُ إالّ ب ه م؛ 
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اند و كار وهروندان جا بده آندان   یتامنوهروندان، زینت زمامداران و مایۀ ارجمندی دین و 

؛ و ابداً جای تعجب ندارد اگر رهبر جامعۀ اسدالمی ایدران   (53البالغه، نامۀ نه )«ووداستوار نمى

 )ع( یعلد امدام  دقیقاً همان وأنی را برای نیروی انتظامی كشورش قائل است كده مقتددای او   

 برای نیروهای مسلح خود قائل بود.
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 فهرست منابع ومآخذ
 ( ترجم1397قرآن كریم ،)هایی از قرآنفرهنگی درس ۀمحسن قرائتی، چ پنجم، تهران: مؤسس ۀ. 

 ( )سید محمدمهددی جعفدری، چ    ۀالبالغه، به كووش سید رضی، ترجمق(، نه  35امام علی )ع

 .كر، تهران: انتشارات ذ1398هفتم 

 ( ...كشف1378موسوی خمینی، سید روح ا ،)  تنظدیم و نشدر آثدار امدام      ۀاالسرار، تهدران: مؤسسد

 (.خمینی )ره

 رهبدری، قابدل بازیدابی از   مقدام معظدم   هدای  سدخنرانی  ۀای، سید علی، مجموعد حسینی خامنه : 

khamenei.ir 

 ( من الیحضره الفقیه، ج چهارم، ترجم1385ابن بابویه، محمد بن علی ،)ید صدرالدین بالغی، س ۀ

 .قم: دارالکتب االسالمیه

 ( حقوق جاای عمومی، ج 1393اردبیلی، محمدعلی ،)تهران: نشر میاان33، چ 1 ،.  

 (، عاتمندی انسان در گدرو ذلدت او در برابدر خداوندد اسدت، خبرگدااری       1397ای، مهدی )اژه

 http://isfahan.iqna.ir/fa/news/3711663 :(، قابل بازیابی از3711663خبر ) ۀالمللی قرآن، وناسبین

 ( نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت 1389اعظم كریمایی، علی؛ مرادیان، محسن؛ عباسی، علی ،)

 .50-7(، 2)12دانش انتظامی،  ۀاجتماعی، فصلنام

 ( نقش و جایگاه ناجا در فرایند  مبدارزه بدا قاچداق امدوال     1397امینی، جالل؛ محمدنژاد، مریم ،)

 .107-98(، 1)11كارآگاه،  ۀتاریخی، فصلنام-فرهنگی

 ۀهای آگایوماتیاه سلسله مراتبی، همدایش توسدع  (، درآمدی بر طراحی نظام1383اص ر )پورعات، علی 

 http://ifr.journals.isu.ac.ir/index.php/article_2272.html: دانش و فناوری، دانشگاه تهران، قابل بازیابی از

 ( 1393حرانی، ابومحمد ،)16زاده، چ صدادق حسدن   ۀالرسول )م(، ترجمد العقول عن آلتحف ،

 (.قم: انتشارات آل علی )ع

 خدط مسدلّم جمهدوری    «اَوِدلآءُ عَلَی الکُفّار  رُحَمدءءُ بَیدنَهُم  »(، 1394المللی قرآن )خبرگااری بین ،

: (، قابدددل بازیدددابی از3345586خبدددر ) ۀالمللدددی قدددرآن، وناسددداسدددالمی، خبرگدددااری بدددین
http://iqna.ir/fa/news/3345586. 

 ( بررسی قانونی جایگاه آموزش و پدروش و تعلدیم و   1397خدادادیان، مریم؛ حیدرپور، فرواد ،)

-347(، 1)1های حقوقی قانون یار، الکترونیکی پژوهش ۀتربیت در تولید علم در جامعه، فصلنام

 http://ensani.ir/fa/article/379227: ، قابل بازیابی از361

 علم و فناوری بدرای   ۀ(، بررسی عوامل مؤثر بر خودكارآمدی ملی در زمین1387ر، حماه )خواستا

 .مدیریت دانشگاه تهران، تهران ۀكاروناسی ارود(، دانشکد ۀنامانداز )پایانتحقی اهداف چشم
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 ( بررسی جایگاه مددارس در ارتقدای بهداودت رواندی جامعده، سدومین       1395دانشمند، پروانه ،)

 .های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تهرانلمللی پژوهشاكنفرانس بین

 ( جایگاه پلیس و نیروی انتظامی در حفظ حقوق وهروندی، تهران: نشدر  1397درویشی، عباس ،)

 .یارقانون

 دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۀنام(، ل ت1385اكبر )دهخدا، علی. 

 ( مفردات، ترجمد 1374راغب اصفهانی، حسین بن محمد ،)چ دوم، 2غالمرضدا خسدروی، ج    ۀ ،

 .تهران: مرتضوی

 ( نقش و جایگاه نیروهای مسلح در تحقی دولت اسدالمی مبتندی بدر    1396رحمانی، محمدعلی ،)

، قابدل  65 -37(، 1)14العالی(، بصدیرت و تربیدت اسدالمی،    ای )مدظلهفکری امام خامنه ۀمنظوم

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312505: بازیابی از

 ( بررسی جامعه1394زارع مهدوی، قادر ،) ۀوناختی جایگاه پلیس در عصر جهانی ودن، فصدلنام 

: ، قابدددددددل بازیدددددددابی از85-65(، 4)6المللدددددددی پلدددددددیس، مطالعدددددددات بدددددددین
http://interpol.jrl.police.ir/article_12871.html. 

 ۀ(، ماهیدت دولدت و مبدانی تأسدیس آن در فلسدف     1395راد، حجت )كمالی گوكی، محمد؛ زمانی 

، 144-119(، 34)12تخصصی علدوم سیاسدی،    ۀسیاسی هابا و الک در روایتی پارادایمی، فصلنام

 http://psq.kiau.ac.ir/article_528643.html: قابل بازیابی از

 ( كاركردهای حکومت دینی و والیت1390واكرین، حمیدرضا ،)  ،61)14و  13فقیه، كتا  نقدد-

 http://ensani.ir/fa/article/310504: ، قابل بازیابی از115 -95(، 62

 ( نقش و جایگاه نیروی انتظامی در پیشدگیری از  1395عبدالهی، اسماعیل؛ حسینی، سید كرامت ،)

علدوم انسدانی اسدالمی،     ۀوقوع جرم و جنایت در چارچو  مفهوم نظریده امنیدت انسدانی، مجلد    

 http://journals.police.ir/article_93398.html: یابی از، قابل باز38-50(، 10)1

 ( چرا به خدا عایا گفتده مدی  1394علیااده، علیشاه ،)    خبدر   ۀودود؟، خبرگدااری وبسدتان، وناسد

 .http://www.shabestan.ir/detail/News/474090 :، قابل بازیابی از474090

 ( بررسی نقدش و جایگداه ناجدا د   1391غالمحسینی، اسماعیل ،)  هدای طبیعدی   ر مددیریت بحدران

های مدیریت انتظامی، پژوهش ۀگیالن(، فصلنام 1383موردی: بحران سفید، بحران برف  ۀ)مطالع

 : ، قابل بازیابی از549-568(، 4)7

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187502. 
 ( نگاهی به ضرورت وجود نیروهای مسلح از من1384فرازی، صادق .)   .ظر منابع دیندی و قدانونی

 http://ensani.ir/fa/article/85854: . قابل بازیابی از150-141، 5حصون، وماره 
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  ( تبیدین و بررسدی   1393كریمی خوزانی، علی؛ جباری، غالم؛ ملکی، مسعود؛ پازوكیان، اسدداله ،)

ی پلدیس،  سدازمان  ۀتوسدع  ۀنقش و جایگاه مدیریت ناجا در راهبرد تدأمین  امنیدت ملدی، فصدلنام    

  :، قابل بازیابی از39-66(، 4)11

http://pod.jrl.police.ir/article_9544_e53aecb53e4cd2037a2b5fc425377422.pdf. 

 فرهنگدی   ۀ(، عیون الحکم و المواعظ، قم: مؤسس1377الحسن علی )لی ی واسطی، كافی الدین ابی

 دارالحدیث

 ( قانون تشکیل ناجا1369مجلس وورای اسالمی ،). 

 چ هفتم، قم: دارالکتب االسالمیه100(، بحاراالنوار، ج 1398لسی، محمدباقر بن محمدتقی )مج ،.  

 ( بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصد 1393محسنی، علی؛ فرهادی، عباس و قمریان، ناهید ،)ۀ 

 :، قابدل بازیدابی از  34-7(، 3)23راهبدرد،   ۀفرهنگی جامعه از نگاه اسدالم و لیبرالیسدم، فصدلنام   

http://ensani.ir/fa/article/363376. 
 ( فرهنگ فارسی معین، چ 1393معین، محمد ،)تهران: انتشارات امیركبیر27 ،. 

 ( غیبت نعمانی، ترجم1396نعمانی، محمد بن ابراهیم ،)مجتبدی عایدای، چ سدوم، قدم: كتدا        ۀ

 .جمکران

 ( فصلنام1393نقیب السادات، سیدرضا؛ فرهادی، پریسا ،)جمعی، رسدانه، بررسدی   وسایل ارتبام ۀ

. 61-45(، 4)25داندایی محدور،    ۀای به منظور تحقی جامعها در ارتقای سواد رسانهجایگاه رسانه

 .http://ensani.ir/fa/article/365213 :قابل بازیابی از

 خشایار دیهمی، تهران: نشر نی ۀهای سیاسی، ترجم(، فرهنگ اندیشه1387پل )وینر، فیلیپ. 

 



 

 


