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 :های اهل بیتی آیات قرآن و روایتاجتماع یبازخوان
یافت: تاریخ  ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ در
 ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ پذیرش: تایخ

1یعلی سلیم
 

 چکیده
کشور، معرفى ظرفیت درهای اس مى آموزهویژه  گاهی،ا کنترلى  را  ههاایهن آموزههای نظا  
و بررسهى  هرآن و حهدیث را بهه عنهون بخشهد مىهای ا،تماعى، اولویت آسیب مطالع در 

یه  ، ام  به مع وف و یهی از میک های . ظرفیتسازدضروری مىمنابع این مطالعه، 
کهه: ا،هرای راهبهرد  گهر ا بهال محهور، بیهان،امعههپلدی  نمونه است. این در حهالى اسهت 

های بنیهادی ایهن ایهده و آن فریضهه، است و درونمایه حفظ یظم اجتماعیایده  کشور به
و « یمحهههور،امعهههه»، «ىرسهههمییهههر کنتهههرل»ههههایى ،هههدی دارنهههد. سهههه مقولهههه خهههوانىههههم

کنتهههرل ییررسهههمى در ایهههده حفهههظ نظهههم گهههر ،ایکهههه بیهههان - «ىا،تمهههاع تیمسهههئول» گهههاه 
کیفههى )ترکیبههى(  - انههدا،تمههاعى گردیههده و  ههرآن و حههدیث، تحلیههل محتههوای  انتخههاب  

گهزارهها هماند. یافتهشده هها را در علهو  اسه مى و ا،تمهاعى ههای مهرتبا بها مقولههخوانى 
مى و بهومى هبرد اسه اعیان ساخته و در نتیجه، ظرفیت عملکرد این فریضه را به عنون ر

دهند. روش تحقیهق، ضهوابِا تفسهیر مهتن را در ایهن نشان مى« حفظ نظم ا،تماعى»ایده 
که در هر دو آن کرده و به فهمى رسیده   .ها روایى داردعلو ، رعایت 

ی، محهور،امعهى، ررسمیی کنترل، حفظ نظم ا،تماعى، منکر از ىنه و معروف به امر: هاکلیدواژه
 .های  رآنى و حدییى، تحلیل محتوای کیفى ترکیبىى، آموزها،تماع تیمسئول

 مسأله. 1
کنتهههرل ا،تمهههاعى در سههههطز خهههانواده، محّلهههه و ا،تمهههاع، مضههههمون  تعمهههیم سهههازوکارهای 
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 ههای ا،تمهاعى اسهتحفظ نظم، تأمین امنیت عمومى و مقابله بها آسهیب  نوپدیدی در عرص

 مطهره شهده اسهت. ایهن ایهده، شامیلدهیها  اجتماعی 1حفظ یظمهای اخیر با نها  ایهده و در سال

کشهههههور کهههههه 2ههههههای بسهههههیاری رواج یافتههههههدر   و حاصهههههل آن آشهههههکار شهههههدن ایهههههن نکتهههههه اسهههههت 

کنترل ا،تماعى، سازوکارهای ییررسمى، ظرفیهت ههای مناسهبى برخ ف سازوکارهای رسمى 
کهه امهور  هها دارنهد. بهه بیهان دیگهر، امهروزه شهاهد یلبهدر این عرصهه  فلسهفه یها راهبهردی هسهتیم 

شههمرد و راه را ورود آنههان در ایههن مههرد  و واحههدهای ا،تمههاعى مههى  شههده را مسههئولیت همههیههاد 
 3داند.ها مىعرصه

محور به عنون بخشهى از یه  سیاسهت در  الب راهبرد پلیس ،امعه ۱۳۸۰این ایده از دهه 
و در برخى از مقهررات اداری و  ضهایى  4،نایى مشارکتى در ادبیات و سازمان نیروی انتظامى

 که:حال آن 5ه شده است؛مطر
کههههانون حفههههظ نظههههم ا،تمههههاعىایههههن راهبههههرد، یکههههى از چنههههد خههههوانش ایههههده  ییییی .  اسههههت. 

کنتهههرل  هههها، نقهههش محهههوری مهههرد  و واحهههدهای ا،تمهههاعى بههههسهههیر خهههوانش کهههارگزاران  عنهههوان 
 ییررسمى است.

کنترل ا،تمهاعى در سهطز ا،تمهاع، بخشهى از آاهار امهر بهه معهروف و   و. تعمیم سازوکارهای 
از منکر است. این فریضه، تأسیسى شناخته شده و معتبر در فرهن  دینى و بومى اسهت نهى 

و دارای  6ترین فرایض استزیر را دارد: در اس   و ادیان دیگر از مهم  کنندهای تعیینو ویژگى
کشههور اسههت. در اصههل هشههتم  ههانون   و سههابقپیشههینه تشههریع دینههى  ا،رایههى  ابههل تههو،هى در 

ای همگههانى در رابطهههه مههرد  بهها یکهههدیگر و بهها دولههت، رسهههمیت دارد. یفهههسهههان وظاساسههى، بههه
ى و اخ  هههى و ا،رایهههى شهههدنش را از ا،تمهههاع تیهههامنمحققهههان، آن را راهبهههرد اسههه مى تهههأمین 
                                                      

1 .social/community/Neighborhood policingکلیهدی در نها  ایهن ایهده، . نظر به ایهن اسهت، مقالهه بهر  policingکهه واژه 
 را برای آن برگزیده است.« حفظ نظم»های لغت عمومى و تخصصى، معادل اساگ تحلیل فرهن 

 .Community Policing in Indigenous Commuities  ر. ک:کشور،  ۳۱. برای الگوهای این ایده در 2
3. Encyclopedia of Social Deviance. p. 16; Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. p. 416; 

Community Policing: International ... p. 216; Community Policing in China.... p. 127. 

یههابى ا،ههرای »؛ «محههوری در نیههروی انتظههامىشناسههى رویکههرد ،امعهههآسههیب»؛ «محههوری پلههیسرویکههرد ،امعههه» ر. ک:. 4 ارز
 «.... محور در ایرانرویکرد پلیس ،امعه

 «.... پلیس ا،تماعى هبر نظریمشارکت شهروندی رهیافتى » ر. ک:. 5
کهارکرد امهر بهه معهروف و نههى از »؛ «بررسى فقهى ،ایگاه امر به معروف و نهى از منکر در بهین ادیهان و فهرق مختلهف» ر. ک:. 6

 .«منکر در اس   و سایر ادیان
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 1دانند.ى مىاس م حکومتوظایف مهم ،امعه و 
کمیت نظا  اس مى، همچنهان زمگر آنهای مو،ود بیانوا عیت سه. که با و،ود حا ینهه اند 

کشور، فراهم نیست.  2ا،رایى شدن این فریضه در 
حفههظ نظههم هههای بنیههادین امههر بههه معههروف و نهههى از منکههر و بههدین شههکل، بهها و،ههود شههباهت

رسهد ا،رایهى شهدن ایهن بهه نظهر مهى - که مدعای مقاله و موضهوع بررسهى آن اسهت - ا،تماعى
گیهههر ایههده  کشهههور حفهههظ نظهههم ا،تمهههاعىفریضههه، نقهههش مهمهههى در تحقهههق فرا دارد. وانگههههى،  در 

که این فریضه بهویژگى ى آن را در ااربخشهطور خا  یا به عنوان ی  راهکار دینى دارد،  هایى 
بخشههند. ههای ییربهومى، اولویهت مهىافزاینهد. و ا،رایهى شهدنش را در برابههر بهدیلایهن زمینهه مهى

 اند از:ها عبارتبرخى از این ویژگى
هها در ،امعهه اسهت و هنجارهها و زمینهه برپهایى آنها و کننده ارزشاین فریضه، تقویت ی .

 ها، حفظ نظم و تأمین امنیت عمومى دارد.نقش مؤاری در مقابله با آسیب

کنترلهههى   و. لهههذا  ادرنهههد . نیسهههتند ىدولتههه عمهههدتاً هههها آن یا،راهههها ضهههمانتو دینهههى منهههابع 
کنترل ییررسمى، داشته باشند.پوشىحضوری پررن  و چشم  ناپذیر در فرایند 

خود ا،تماعى  روانى والا ل، تأایر ، شکلین بد. اندمتکىهای دینى آموزه رب این منابع .سه
 دارند.آنان و تنظیم روابا  هاکنشکنترل و بر  داراندینبر  را

که نقشنکته باال و با تو،ه به  چدار. فظت از نظم اخ  ى، تقویت همبستگى ادین در محى 
، هههای دینههىآمههوزه، دارد هنجارهههاههها و ارزشیدن بههه و اسههتحکا  بخشههدادن معنهها  ا،تمههاعى و

کنتهرلسازوکارها ااربخشىترویج و  مهمى در تأایر  در ایهن زمینههسهازی فرهنه و  ییررسهمى ی 
 3.دارند

 تحقیق عبارت است از:  مسأل
ها و آاار حفظ نظهم ا،تمهاعى و امهر بهه معهروف و نههى از منکهر خوانى ویژگىبررسى ابعاد هم

و  ىعمهوم تیهامن نیتهأم، نظهم حفظمرد  و واحدهای ا،تماعى در عرصه  نکرد دواردر زمینه 
 های ا،تماعى.مقابله با آسیب

گزینشهمچنین محدودیت  های زیر شده است:های ا،رای تحقیق، سبب 
                                                      

 .۵۹،  «... عىامنیت ا،تما ارائه الگوی راهبردی در حوزه»؛ ۱۹۷ - ۱۹۶ص ،«... امنیت ا،تماعى شده» ر. ک:. 1
کهاربردی نشهدن مفهاهیم اسه مى...» ر. ک:. برای برخى ابعهاد و علهل ایهن وضهعیت، 2 بررسهى علهل »؛ «رهیهافتى تهاریخى بهه 

 .«شناسى ا،رای فریضه امر به معروف و نهى از منکرآسیب»؛ «عد  پذیرش امر به معروف و نهى از منکر...
 .۲۱۱ - ۲۰۴،  همی ییی و کج وش. 3



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 سوم

24 

کلیهدی در آن ایهده و  - ههامقولهه آنتحلیل محتوا بهه سهه مقولهه زیهر و چنهد زیهر ی . کهه ،ایگهاهى 
 .یاجتماع  یمسئللو  شمیلرجامعه، یغی رسم کیت لمحدود شده است:  - این فریضه دارند

ههههای واسهههطه آمهههوزهکهههه منهههابع بهههى :ههههای اههههل بیهههتبهههه بررسهههى آیهههات  هههرآن و روایهههت  و.
کهه منسهوب شهدن آاهار و ویژگهىاس مى ههای امهر اند، بسنده شده است. ی  سبب، آن اسهت 

ههها، مقصههود از تشههریع ایههن دهههد تحقههق آنبههه معههروف و نهههى از منکههر بههه ایههن منههابع، نشههان مههى
کهه تحقهق آن ویژگهىگهذاران تو،هه مهىفریضه است. ایهن نکتهه بهه ،امعهه و سیاسهت هها و دههد 

 آاار، ی  هدف اصیل دین از ا،رای این فریضه است.

 ها و روش تحقیقها، پرسش. هدف2
کّلى زیر را دارد:مقاله، هدف  های 

ویژه، ،ایگاه شایسهته امهر بهه معهروف و حدییى و، به های  رآنىهای آموزهشناسایى ظرفیت
 ها و حفظ نظم ا،تماعى.گذاری بومى مقابله با آسیبو نهى از منکر در  لمرو سیاست

گیر ایده زمینه ههای مغفهول مانهده از با شناسهایى مؤلفهه حفظ یظم اجتماعیسازی ا،رای فرا
 های بومى  ابل استفاده در این زمینه.آن و ظرفیت

 ههههاههههای ا،هههرا، توصهههیف ویژگهههى،زئهههى نیهههز، بههها لحهههاظ روش تحقیهههق و محهههدودیت ههههدف

که ذیل مقوالت تحقیق، تعریف مهى شهوند. پرسهش تحقیهق نیهز بهه و آااری از این فریضه است 
 شره زیر است:

ههای امهر بهه خهوانىدربهاره ههم :ههای اههل بیهتو روایهت  هرآنپذیر بهه آیهات تحلیل نسبت
 های تحقیق چیست؟فظ نظم ا،تماعى در زمینه مقولهمعروف و نهى از منکر و ح

های برگزیده در سه محور ارائه شهده اسهت. روش تحقیهق، پاسخ این پرسش با لحاظ مقوله
اسهت. رویکهرد ترکیبهى،  تلصدی و سهطز آن،  ت کی دی، رویکهرد تحلیهل، کیفیتیلیل میتلاش 

کنهد. گ دانش مو،ود، تدوین مىها را به شکل پیشینى و بر اساها و روابا آنها، مقولهپرسش
کاِر فهم پاسخ آنگهاه بهرای شناسهایى  1آیهد.ههای علمهى مهىهای متهون دینهى بهه پرسهشپس، به 

بهازده مهورد انتظهار از  2پهردازد.اسهتقرایى مهى  های ،دیهد یها پهاالیش مهوارد اولیهه بهه مطالعهمقوله
کیفهى در  الهب مقولهه گهو بهه پرسهش ای پاسهخهههها یها مضهمونروش نیز بیهان معنهای اط عهات 

                                                      
کیفى  یاسى وت» ر. ک:. 1  .۱۴۴ - ۱۳۹،  «... حلیل محتوای 
 .Qualitative Content Analysis. p. 12  ر. ک:. 2
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 1تحقیق است.
گزار گهزاره  واحد سنجش،  ههای برگرفتهه از تفاسهیر هها، مضهمون رآنى یا حهدییى اسهت. ایهن 

گههزارهو نههاظر بههه  موضههوعى، یبنههدهمقولههانههد. هههای  رآنههى و حههدییىمعتبههر عبههارت  هههامحتههوای 
گ شناسهههى ا،تمههاعى اسهههت. مقهههوالت تحلیههل بهههر اسهههااسههت. بافهههت تحلیهههل، دانههش آسهههیب

کّلههى بافههت، تههدوین و عبههارتمحههور کدگههذاری و هههای  رآنههى و حههدییى بههر اسههاگ آنهههای  ههها 
گردآوری دادهبازچینى شده کتابخانهاند.   نام  معکوگ بوده است.ای و ابزار آن، پرسشها 

 2گلللده ب یدیگیهری ها و نمونههای ناظر به مقولههای  رآنى و حدییى با ،ستجوی کلیدواژهعبارت
روایهى هها اسهت. و ههماند. مرا،عه به تفاسیر  رآن و شروه حدیث، هم و،ه اعتبهار برداشهتدهیافت ش
آیههات و  ىکّلههمعنههایى سههاختار ایههن آرا، لحههاظ   شههالود 3کنههد:گیههری را، از دو ،هههت، تههأمین مههىنمونههه

آوری اطمینهان  و دسترسهى بهه مجموعه 4هها و تأایرشهان در فههم یکهدیگر اسهت.روایات، ارتباط ذاتى آن
 کنند.را ممکن مى - مخالف، مخّصص، مقید، مکّمل یا... - از اط عات مرتبا

کمتههرین هههای معتبههر، ابتههدا مههواردی انتخههاب شههدهیههابى بههه برداشههتدسههتبههرای  کههه بهها  انههد 
شهدند. ههای  رآنهى و روایهى فههم مهىمقدمات لفظى، معنایى، منطقى، تاریخى و... از عبهارت

 هههرآن و شهههروه روایهههات، عرضهههه و نظهههرات مؤلفهههان، بهههه عنهههون آرای  هههها بهههر تفاسهههیرایهههن برداشهههت
گهههردآوری شهههده گهههردآوری شهههده نیهههز بههها معیارههههای زیهههر سهههنجیده  5انهههد.کهههدگزاران،  اعتبهههار آرای 

کههه، بههه صههراحت، بههر برداشههت مههورد نظههر داللههت ههها و ایههنانههد: اعتبههار علمههى صههاحبان آنشههده
ها و در علو  ا،تماعى، معتبر شدن برداشت کنند. طى این مسیر، در علو  اس مى، از عوامل

 6مجّوز استنتاج معانى پنهان و ی  معیار روایى تفسیر است.
                                                      

1. Reducing Confusion....p. 12. 

کیفىگیری در پژوهشنمونه» ر. ک:. 2  .۲۴۳،  «... های 
 .,Content Analysis.... p. 99   112- 319 ,116ر. ک:. 3
 .۱۲۹،  «... تفسیر موضوعى  رآن از منظر استاد»؛ ۳۰۰ه۲۸۸،  ۲، جتلخی  التمهین. 4
هها صهرف نظهر شهده شد حجم مقاله بیش از سهقف  ابهل پهذیرش آن شهود. لهذا، از ذکهر آن. ذکر نشانى این منابع، سبب مى5

، روض الجیدان، مجمد  ال یدان، الت یداننهد از: اتفسیر  رآن و شره حدیث، عبارت هها به ترتیب در زمینآن هاست. عمد
 تی یده، الکاش  و المجازات الی لاه، الق آن من هنش، من وحی الق آن، الف قان، یملیه، المیزان، الصایی، زبنة التفاسی 

 شد ح أصدلل الکدایی، ال ضداعة المزجداة، األخیدار مد آة العقدلل، مدال ، للام  صاح ق ایی روضة المتقین،، لغایلینا
، پیدا  امدا  ،اختیار مص اح السدالکین بحرانى، موسوی، دخیل(،لحدید، اابى)ابن یهج ال الغه)مازندرانى(، چهار شره 

کهه یه  مضهمون حهدییى  )خوانسهاری(. غد ر ش ح ،میهاج ال  اعة ،یی ظالل یهج ال الغه بهه همهین شهکل، در مهواردی 
کتفا شده است. ،معتبر در چند منبع آمده  به بیان ی  نشانى ا

6. Content Analysis for the Social Sciences.... p. 598; Qualitative Research Methods for.... p. 242 - 243. 
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گهزینش۱: شهده اسهتفاده، ریهز نکهات رعایهت معتبهر بها یىرواهای مضمون از  ههایعبهارت . 
ش سههنج. ۲ ؛دیههمؤ بههه عنههوندیگههر  اتیههروا از اسههتفاده وبههه عنههون شههواهد اصههلى  یسههند عتبههرم

مدال   مد آة العقدلل،، نیالمتقد روضدة های منابع زیهر:ىابیارزبر اساگ  هاروایتسندی  اعتبار
گزینش و برداشت ۱۵۶. همچنین الیلر ةادراو دانشنامة  اریاألخ ههای عبارت  رآنى و حدییى، 

 اند.عبارت، به عنون شاهد، ارائه شده ۲۷حاصل از 

 . چارچوب مفهومی3
که از مؤلفهمىاین بخش به تعریف سه مقوله تحقیق  حفدظ یظدم ههای بنیهادی ایهده پردازد 

زمهان، بهها انهد. و ههمدانهش بافهت، شناسهایى و تههدوین شهدهههای افتههانهد. بهر اسههاگ یاجتمداعی
کهه ویژگهىههای  رآنهى و حهدییىبرخى عبهارت را  امد  بده معد وف و یهدی از میکد هها و آاهار ای 

کهار بهازخ 1خهوانى دارنهد.دهند، ههمتوضیز مى هها و توضهیز وانى ا،تمهاعى آن عبهارتلهذا، بهه 
حفظ یظم هبرد اسه مى و بهومى ارا، به عنون ر آیند. و ،ایگاه این فریضهها و آاار مىاین ویژگى

 دهند.یا ارتباطش را با این ایده، نشان مى اجتماعی
کنترل غیررسمی1 - 3  . 

 ییهر کنتهرل. اسهت رآوالهزا  ا،راههای ضمانت و دارای ىدولت ا دامات گربیان رسمى کنترل
 هنجارههای و ههاارزش و رسهو  و آداب اخ  هى، اصهولو متکهى بهر  ىمردم هایواکنش رسمى،
که با سازوکارهای بیرونهى و درونهى زیهر صهورت  ،امعه عرفى تأییهد، تمجیهد، : نهدپذیرمهىاست 

گههرفتن،  کنههاره   زا، نیههاز بههه محبههت و احتههرا  و بههیم سههرزنش ،تمسهخراعتنههایى، بههى طههرد،تحقیهر، 
 2داوری منفى یا طرد دیگران و...

کنتهرل رسهمى و، نهایتهًا،  یاجتمداع یظدم حفظ، ایده میلرپلی  جامعهخوانش  را بهه منهابع 
کنهد. اهتمها  و ظرفیهت ایهن ایهده در پوشهش های مردمى، محهدود مهىها به همکاریتوسعه آن

گسههتره وسههیع نقههض هنجارهههای ییررسههمى و مقابلههه بهها آن گیههرد. و از ده مههىههها را نادیههدادن بههه 
کنترل ییررسمى و، بهبهره ویژه، از بسیاری از منابع بهومى و دینهى گیری از شمار مهمى از منابع 

                                                      
که مفهو . پیش1 ههای فکهری متفهاوت در علهو  انسهانى و ها و چهارچوبهای متعلق به حوزهها و ایدهفرص مقاله، آن است 

گهزارهگرا یا همتوانند هما،تماعى مى ههای هها و مفههو هها، ایهدهیههههای  رآنهى و حهدییى، دیدخوان باشهند. ایهن علهو  و 
 ها به زبان یکدیگر ممکن است.مشترکى دارند. و برگردان آن

2. Encyclopedia of Social Deviance. p. 372 - 373 . 

 .۵۱۸ - ۵۰۱،  شیاسی کج وشجامعه ر. ک:برای تفصیل بیشتر 
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کههانون تو،ههه منههابع فارسههىایههن عرصههه، یافههل اسههت. شههاهد آن کههه از ایههن خههوانش کههه  زبههانى 
کنتهرل یها پیشهگیری از ،هاند، مضمونگفته ر ، هایى چون ،ر  )نقض هنجار رسمى(، مجر ، 

هها و ا هدامات پلهیس اسهت. و آن را بخشهى از یه  سیاسهت ،نههایى سیاسهت ،نهایى و برنامهه
که با تغییر در اهداف، مأموریت ها، سهاختارها مشارکتى و ی  راهبرد در سازمان نیروی پلیس 

 1دانند.و عملکرد آن همراه است، مى
کانون ایلب خوانش کنتهرل ا،تمهاعى بههدر مقابل،  عرصهه ییررسهمى و  های دیگهر، تعمهیم 

کههارگزاران آن بههه سههطز خههانواده، محّلههه، ا،تمههاع و ،امعههه اسههت. نکههات زیههر، برخههى   توسههع
 شواهد این ادعا هستند:

 فیههط ،ا،تمههاعى نظههم حفههظ تو،ههه کههانونکههه  انههدبرخههى، مههدعى وفههاق بههر ایههن نکتههه ییی .
بها محهوری  و برخهى 2.است... ( و ىناامن احساگ ،ىنظمىب) هامحله مشک ت از ایگسترده

کرده حفظ یظم اجتماعی بنون پلی های ییررسمى، تعبیر شمردن نقش هنجار  3اند.را مطره 
کهاهش حفظ نظم ا،تماعىهای پشتیبان عمده نظریه  و. کنترل ییررسهمى را منبهع مههم   ،
عوامهل ا تهدار تحلیهل رفهتن را  ههاآسهیبت اصهلى عّله ى،کم  و شاودانند؛ میً ، ها مىآسیب

هها، از ،ملههه، محلههه ذاتهى هههایشههمرند. و راه را تکیهه بههر ظرفیهتمهى محلهههخهانواده و در سهطز 
کنانتوان تحهرک بخشهیدن بهه ، یعنهى ،وانان محّلى باپیوند رهبران ، ایجاد و تقویت افزایى سا

کنترل  کنترلهى محلههدانند. برخى بهرآنییررسمى مىمنابع  هها سهه سهطز شخصهى، انهد منهابع 
هههای خهانوادگى و ا،تمههاعى . سهپس، سههطز شخصهى را )کههه در شهبکهمحّلهى و عمهومى دارنههد

کهارگزاران دولتهى( را آخهرین و،ود دارد( مهم ترین و مؤارترین منابع و سطز عمومى )یها پلهیس و 
 4دانند.خا دفاعى مى

 محوری. جامعه2 - 3
گهر ارتبهاط و حمایهت دوسهویه عمهدتًا بیهان میدلرشجامعده، میدلرپلی  جامعهدر خهوانش 

                                                      
یههابى ا،ههرای رویکههرد پلههیس ،امعههه»؛ ۱۲۱،  «محههوری پلههیسرویکههرد ،امعههه». 1 ؛ ۱۲۸ - ۱۲۷،  «... محههور در ایههرانارز

 .۱۲۷، ۱۱۳، ۱۰۹،  «محوری در نیروی انتظامىشناسى رویکرد ،امعهآسیب»
2. Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. p. 417 - 418. 

3. Community Policing Without the Police?.... p. 55. 

4 .Community Policing: A Contemporary Perspective;  p. 335 - 336. 

 .۴۷۶ - ۴۷۴،  شیاسی کج وشجامعه
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 1هها در حفهظ نظهم و تهأمین امنیهت عمهومى اسهت؛های ا،تماعى و مشهارکت آنیس و واحدپل
کهههه ایهههده حفهههظ نظهههم ا،تمهههاعى بهههر مفههههو  وسهههیعامههها نکهههات زیهههر، نشهههان مهههى تهههری از دهنهههد 

 محوری، تکیه دارد:،امعه
محققههان، نیههروی حیههاتى و سههتون فقههرات حفههظ نظههم ا،تمههاعى را مههرد  و واحههدهای  ییی .

کم بر این ایده را به شره زیر مىا،تماعى و اصول   دانند:حا
ها، حفظ نظهم و تهأمین امنیهت عمهومى بهه عنهون مسهئولیت و تغییر ماهیت مقابله با آسیب
 کار مرد  و واحدهای ا،تماعى،

کردن مرد  و واحدهای ا،تماعى در این عرصه  ها به عنون اولویت اول،وارد 
گاهى  در این زمینه،های آنان ها و مرا بتافزایش انگیزه، آ

 ها،های مدنى و... در این عرصههای محّلى و سازمانهای رهبران ا،تماعتوسعه ظرفیت
کنشگران محّلى یا نقهش فعهال و خه ق ا،تمهاع  هدایت این ایده به دست یا به ص حدید 

2در تعیین مسیر و فنون ا،رای آن.
 

که، چنان گذشت، برخهى مضهمون اهمیت این نکته تا آنجاست  فظ یظدم اجتمداعی حکه 
کرده بنون پلی  اند. و و،ه تمایز پلیس را ظرفیت خا  آن در مشروعیت ِاعمال  هوه را مطره 
کهه در حفهظ نظهم ا،تمهاعى، برخهى دیگهر بهرآن 3داننهد. هریه مى و «. انهدهمهه مهرد  پلهیس»انهد 

که اعضایش، حقوق مىنیروی پلیس با این ویژگى از مرد ، متمایز مى ما  و هت گیرند تا تشود 
 4به این امر بپردازند.

کههرده  و. کهمبرخهى بههه خوانشهى از ایههن ایهده اشههاره  کنتهرل رسههمى در آن  کههه  رنهه  اسههت و انهد 
کههه از ،ملههه، عوامههل زیههر، ایههن خههوانش را شههکل دادهدانههد. و بههرآنمههى بیگایددهپلههیس را  انههد: انههد 

هههای  ههومى )در لیههتسههتیز آن بهها ا   رویکههرد نظههامى پلههیس )در بحههرین و افغانسههتان(، پیشههین
و عملکههرد  6آمیهزش در ا،تماعهات مها،رنشهینبرخوردههای ییردلسهوزانه و تبعهیض 5امریکها(،

                                                      
 .۱۳۵ - ۱۳۳،  «... محور در ایرانارزیابى ا،رای رویکرد پلیس ،امعه» ؛۱۲۰ - ۱۱۸،  «محوری پلیسرویکرد ،امعه». 1

2. Community Policing in Indigenous Commuities. p. 146, 149; Community Policing: A Contemporary 

Perspective. p. 15 - 16; Community Policing: International.... p. 216. 

3. Community Policing Without the Police?.... p. 55, 69. 

4. Community Policing: A Contemporary Perspective. p. 29. 

5. Community Policing in Indigenous Commuities. pp. 3 - 5, 141 - 142. 

6. Encyclopedia of Social Deviance. p. 374. 
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 و خشهنه چههر ایهن نیهرو، یالبهاً  مداخلهه میبهت بهه بیشهتر ازیهنبها و،هود  ،کهه محرو  مناطقآن در
 1اند.دیده ش راسرکوبگر
که حفظ نظم ا،تماعى در چین، به تببرخى تو،ه داده سه. ع پیشینه تهاریخى و سهنتى اند 

کشههور، مههاهیتى ییرمتمرکههز و ییررسههمى دارد. همههواره از سههوی ا،تماعههات و سههازمان هههای ایههن 
 محّلههههى و خههههانواده، طایفههههه و وابسههههتگان نزدیهههه ، ا،ههههرا شههههده اسههههت. نقههههش دولههههت، تأییههههد

گهری بهوده و، تها بهه امهروز، تجربهه مهوفقى بهه و پشتیبانى دولت و نقش پلهیس، تکمیلهى و تسههیل
 2شمار آمده است.

هها و سهاختارهای برخهى، یه  مشخصهه حفهظ نظهم ا،تمهاعى را تهأار عمیهق از سهنت چدار.
گفتمههانفرهنگههى و ا،تمههاعى، شههیوه هههای ایههدئولووی  و فرهنگههى هههای سههنتى حفههظ نظههم و 

کهه بهر در افغانسهتان یهاد مهى م دمدی پلدی در این زمینه از  3دانند.ها مىحامى این شیوه شهود 
ههای محّلهى و ههای رهبهران ا،تمهاعساختارهای سنتى ،امعهه و توسهعه ظرفیهت حفظ شالوده

کید مىسازمان  4کند.های مدنى تأ
 . مسئولیت اجتماعی3 - 3

 گر دو نکته زیر است:ى، بیانا،تماع تیمسئولواژه 
کهههههنشمسهههههئولیت مهههههرد  و واحهههههدهای ا،تمهههههاعى در ازای ااهههههر تصهههههمیم  هاشهههههان بهههههرهههههها و 

5،امعه و محیا.
 

کههه بهها ه آنفههیوظایههن  محههیا و  سههود بههه ،مجمههوع در ا،یمحهه و ىصههرفه شخصهه نیبهه تههوازن حفههظههها 
 ،ىا،تمهاع نظهر از کهه، ىاعمهال در شهدن ریهدرگ از زیهپره ا)یه ىانفعهال شهکل بهه؛ خواه ندنک عمل ،،امعه

 6(.دنانجامىم ىا،تماع یهاهدف شبردیپ بهکه  یىهاکنش انجا  ا)ی فعال ( و خواهبارندانیز
                                                      

1. The Police Response to Crime. p. 488. 

2. Community Policing in China:.... p. 128. 

3. Community Policing: International....p. viii. 

4 .Community Policing in Indigenous Commuities. p. 145 . 
سهفیدی یها نهادههای دینهى و ،ه به راهبردهای فرهن  بومى، میً ، روابها خویشهاوندی و سهنت ریهشبه همین شکل، تو

(. و ۱۳۷ - ۱۳۴،  میدلرش پلدی رواک د جامعهداننهد )ا،تماعى را ی  اصل اساسى در ،لب مشارکت مردمى مهى
کاربست که با نفى  گری زعمای  بیله یها روسهتا( همهراه های بومى )مانند میانجىدر مقابل، ا،رای این ایده در بحرین را، 

 (.3p.  ,Ibid - 4اند )( نامیدهirony) طیزاست، نوعى 
5. Social Responsibility:.... p. 1 - 3. 

6. Performance Standards for Social Responsibility. p. 31. 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 سوم

30 

 کنتهرل و بهه شهکل عها ، منهابع - ىا،تماع نظم حفظایده  در مهمى ى، ،ایگاه،تماعا تیمسئول
 شود: دارد. این ،ایگاه و آاار، از ،مله با نکات زیر، بیان مىها آن یىکارآدر  و آاار مهمى - ىررسمیی

. افهههزایش انگیهههزه و مرا بهههت یههها تقویهههت حهههس مسهههئولیت مهههرد  و واحهههدهای ا،تمهههاعى در ۱
کم در این عرصهمقابله با آسیب  است. ها، حفظ نظم و تأمین امنیت عمومى از اصول حا

کههارآیى منههابع۲ کههارآیى منههابعررسههمیی .  رسههمى، منههوط بههه و،ههود شههرایا  ى و فزونههى آن بههر 
کههه خههود، نشههانه  ههوی بههودن حههس مسههئولیت ا،تمههاعى در ا،تمههاعى و هههم بسههته زیههر اسههت 
کم وابستگىاعضای ،امعه هها و ل بهین افهراد، دوسهویه بهودن تکلیهفهای متقاباند: شبکه مترا

 1ها.تعهدهای فرهنگى  وی به آن
هها )یها ها و حهل آنها و تعارصى، زمینه درگیر شدن عملى در ناهمانندیررسمیی کنترل. ورود در ۳

ههای ( است. و ایهن، نهوعى پیشهگیری یها درمهان آسهیب2هاش اجتماعی چال یچارچلب رار گرفتن در 
و  گهرانید ،فردنو،وانانه که  3، از ،مله، رشد شخصیت را در مرحله خودمحوری،وامع نوین است که

 4کنند.تفاوتى، روابا بین افراد را تهدید مى، متو ف و با این بىردیگىم دهیناد راشان ازهاین
نیههز  و ،امعههه بههه تعلههق حههس و ىا،تمههاع تیمسههئول تیههتقو ،هههت در یسههازفرهنهه . ۴
 ،لههب اصههول)کههه یهه  راه تقویههت ایههن دو عامههل اسههت( از  هنجارههها و هههاارزش یسههازىدرونهه

 5ى است.ررسمیی کنترلمرد  در  مشارکت

 :تیب اهلهای روایت. دیدگاه قرآن و ۴

 بهاهها آن ونهدیپ و ىا،تمهاع تیمسهئول و یمحهور،امعهه ،ىررسمیی کنترلمقوله  سه ،سطور  بل در
و  ههدف. نهدادهیها ایهن یادیهبن یههافههمؤل از ،ههامقولهه ایهن. شهدند تعریهف ،ىا،تمهاع نظهم ده حفظیا

و نیهز  ا،تمهاع و محّلهه خهانواده، سهطز بهه نظم حفظ و ىا،تماع کنترل کارگزاران  توسع در راش تیظرف
 .دندهىم نشان ىررسمیی یهنجارها نقض عیگستره وس به دادن پوشش
 ىبررسه ،منکهر از ىنهه و معهروف بهه امهر در ههامقولهاین  گاهی،ادرباره  و حدیث  رآن دگاهید ادامه، در

 یههابرداشهت دو ویژگهى زیهر را دارنهد: حهاویکهه  دشهومهى ارائه یىهاگزاره  الب در دگاهید این .شودىم
 یههاگهزاره ازکهه  - ىاسه م یههاآمهوزه ىفراتجربه ىمبان پرتو در و نداىییحد و ى رآنهای عبارت از معتبر
 یازا در  اعههده ِبههر  اسههاگ بههر نیهمچنهه. دشههونىمهه یههدهفهم - نههدکنىمهه شههانزیمتما ىا،تمههاع علههو 

                                                      
1. Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. pp. 4820 - 4823. 

2. challenging social matrix. 

3. self - centeredness. 

4. Uses of Disorder:... 137 - 138; Disorder and decline. pp. 7 - 8. 

 .۱۳۵ - ۱۳۴،  میلرش پلی رواک د جامعه. 5
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 1.دوشمى ارائه گزاره شاهْد  سهى، ییحد و ى رآنهای به عبارت مقوله هر استناد
کنترل غیررسمی1 - ۴  . 

کنتههرل ییررسههمى در ایههن فریضههه بههه ذکههر بههرای بیههان تحلیههل آمههوزه هههای اسهه مى از ،ایگههاه 
 شود:مختصر چهار نکته بسنده مى

 و هههاارزش بهها همخههوان و موافههق هههایکههنش جیتههروتأییههد و  در ،هههت یراهبههردایههن فریضههه، 
 2است. (منکر)ها با آن خوانناهم هایکنش مقابله باانکار و  و( معروف) هنجارها
 3توانند رسمى یا ییررسمى باشند.مى هنجارها و هاارزشاین 

مقابلهه انکهار و  وی رسهمى هنجارهها و هاارزش با همخوان و موافق هایکنش جیتروتأیید و 
 4است. ىرسم کنترل کارگزاران و حکومتها بر عهده با آن ناهمخوان هایکنش با

 مقابله بهاانکار و  وی ییررسمى هنجارها و هاارزش با همخوان و موافق کنش جیتروتأیید و 
که  میتعم ىکارگزارانها نیز به با آن ناهمخوان کنش و  ا،تمهاع محّلهه، خهانواده، سهطز دریافته 

 :ادعا هستند این شواهد ر،یز هایگزاره. مانند آنند
 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 

اید. شما بهترین امتی دستید که... پدیدار شده ۱۱۰عمرا ، نیه سوره نل ۱
 کنید...به پسندیده، امر و از ناپسند، نهی می

دااای تماماا  ادای ایاان فری ااه از وی گاای
 مه و امت اسالمی است.اجتماعی در جام

و ماااردا  و زناااا  مااادمن... یبااادیگر را باااه  7۱سوره توبه، نیه  ۲
 کنند...پسندیده، امر و از ناپسند، نهی می

امر به ممروف و نهای از منبار، وی گای 
داای مدمناا  در مناسا ا  نوعی کانش

 اجتماعی ننا  است.

                                                      
قل بهرای آور برای مستند شدن تفسیرهای ی  متن، ارائه حهدا ل سهه شهاهد مسهت. از نظر بر ، ی   اعده تجربى اطمینان1

 (.Qualitative Research Methods..., pp. 134 - 135هر تفسیر است )
هها خهوان بها آنها و هنجارها و ترک فعل نهاهمخوان با ارزش. این بیان، موارد زیر را در بر دارد: تأیید و ترویج فعل موافق و هم2

 ها.خوان با آننجارها و ترک فعل همها و هخوان با ارزشو همچنین انکار و مقابله با فعل مخالف و ناهم
کهاربرد معهروف و منکرنهد: . شواهد این برداشت، نکات زیر در فرهن 3 های  رآنى، تفاسیر  رآن و منابع فقهى درباره معنها و 

َقهه  یهها عههرف ،امعههه یهها تعریههف. پیونههد شههناخت مصههداق۱ شههان بههه مطلههق نیکههى و بههدی هاشههان بههه تشههخیص عقههل، عک
، من وحی القد آن؛ ۳۷۳ - ۳۷۲،  ۳، جالمیزان؛ ۸۲۳، ۵۶۱، ص...مف دات؛ ۹۹ - ۹۸،  ۸...، جیقالتیقترتیهب، )بهه
، ۲، جالت یدان.  ابلیهت امهر بهه معهروف و نههى از منکهر در مسهتحبات و مکروههات )۲ ؛(۳۵،  ۳، جیملیه؛ ۲۰۳،  ۶ج

عهروف نسهبت بهه مسهتحبات (؛ یها امهر بهه م۴۶۳،  ۱، جاللسیله تی ا ؛ ۳۵۸ - ۳۵۶،  ۲۱، ججلاه  الکال ؛ ۵۴۹ 
میهدداج ؛ ۳۱۰،  ۱...، جشدد ائ  اإلسددال ؛ ۴۱۴ - ۴۰۹،  ۲...، جال هیددة ال وضددة؛ ۴۸۱،  ۴...، جروض الجیددان)

 (.۴۸۷،  ۱)حکیم(، ج الصالیین
 ... حس ه اا یظارت...؛ شه دارش آاین؛ حس ه: اک یهاد حکلمتی ر. ک:. 4
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 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
س   تشریع نمااز جماعات... مسااعد  در  ۷امام رضا ۳

تقااااوی و بااااازداری از بساااایاری نیباااای و 

 1دای خداست...نافرمانی

در نماز جماعت، کاه اجتمااعی دینای 
ساو، تقویاات و دااای دا اسات، کانش

 شوند.سو، منع میدای ناد کنش

 محوری. جامعه2 - ۴
هههای کهه شههاخص - زیههر بهودن امههر بههه معهروف و نهههى از منکهر بهها تو،هه بههه چهههار ویژگهى میددلرجامعدده

 2شود:در این فریضه آشکار مى - اندىا،تماع نظم حفظایده محوری در ،امعه
ى در ا،ههرای ایههن فریضههه. ایههن ویژگههى را، از ،ملههه، ا،تمههاع یواحههدها و مههرد حضههور  ییی .

که در ،دول  بل آمدند.شواهدی نشان مى  دهند 
کهه آمهوزهگهر آنبیهان های ،هدول زیهر،گزاره  و.  رکها و وظیفهه ایهن فریضهه را ههای اسه مى،انهد 
  دانند:ى مىا،تماع یواحدها و مرد 

 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
تا  را اید، خود و خویشا ای ننا  که ایما  نورده ۶سوره تحری ، نیه  ۱

 از نتش... نگاه دارید... 
بازداشتن از خساار  اخاروی، از یریاق امار باه 
ایاعاات خداونااد و نهاای از نافرمااانیش و ی ااه 

 نا  در رابطه با خانواده و خویشا  است.مسلما

... دمانااا اماار بااه ممااروف و نهاای از منباار، راه  ۷امام باقر ۲

 3پیام را  و روش و برنامه صالحا  است.

این فری ه، مدل ه مهمی در مناسا ا  اجتمااعی 
دااای مرجااع مدمنااا ، رد اارا  ممنااوی و گااروه

 مسلمانا  با اع ای جاممه اسالمی است.

... اگر با مردم مماشر  نداشاته باشای، وگوناه  ۹پیام ر ۳

 4امر به ممروف و نهی از منبر خوادی کرد؟...

ناپااریر مناساا ا  ایاان فری ااه، مدل ااه جاادایی
 اجتماعی مسلمانا  با دیگرا  است.

گیهر ایهن فریضهه در ،امعهه از نگهاه گهر ههای آتهى، بیهانگهزاره سه. اهمیهت و اولویهت تحقهق فرا
 اند، آیهاس  

                                                      
 .۱۰۹،  ۲، ج۷عیلن أخ ار ال ضا. 1
گههزاره2 هههای مههرد  و واحههدهای ا،تمههاعى در ا،ههرای ایههن هههایى ماننههد توسههعه ظرفیههتگههر شههاخصمتعههددی نیههز بیههانهههای . 

 شان شده است.اما مجال محدود، مانع بیان ،اندفریضه
 .۱ه، ۵۶ - ۵۵،  ۵، جالکایی. 3
 .۲۶،  الیلادر. 4
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 گزاره ترجمه )عبارت مرتبط( آیه / روایت ردیف
اید. باه شما بهترین امتی دستید که... پدیدار شده ۱۱۰عمرا ، نیه سوره نل ۱

 کنید...پسندیده، امر و از ناپسند، نهی می
تحقق این فری ه در سطح جامماه، باارترین 

 ف یلت ن  است.
 ه بزرگای ... امر به ممروف و نهی از منبر... فری ۷امام باقر ۲

دا دا امن... و ن دا برپا، راهفری هاست که با ن ، 
شاوند و اند، باز گردانده مایکه به ست  گرفته شده

 1نید...گردد... و کار، راست میزمین نباد می

این فری ه، زمینه عینیت یافتن و اجرایی شد  
دا و دنجاردا و تحقق امنیت، عدالت و ارزش

 است. توسمه اجتماعی در جاممه

دمانااا خداونااد... ماادمن ضاامی ی را کااه دیاان ناادارد،  ۹پیام ر ۳
دارد. ]پرسایدند: مادمنی کاه دیان نادارد، م غوض مای

 2کند.که از ناپسند، نهی نمی[ ن کیست؟ فرمود:

دینی ادتمام نداشتن به نهی از منبر در بد بی
 و س   قرار گرفتن در ممرض بغض خداست.

 شیافهزاههای اسه مى در ،ههت گهر دو دسهته تهدابیر آمهوزهر، بیهانههای ،هداول زیهگزاره چدار.
گاهى وزهیانگ  حفهظ ،هاآسیب با مقابله هایهعرص درو واحدهای ا،تماعى  مرد   بتمرا ، آ

ى و مشخصهههًا، ا،هههرای امهههر بهههه معهههروف و نههههى از منکهههر در سهههطز عمهههوم تیهههامن نیتهههأم و نظهههم
ی منفهى نبهود یها ضهعف مشهارکت یها مرا بهت اند:  ابل مؤاخذه شمردن یا بیان پیامهدها،امعه

های یاد شده یا اهتما  نداشتن به ا،رای این فریضه )،دول اول( و بیان پیامهدهای در عرصه
 میبت ا،رای آن )،دول دو (.

 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
... اگر خداوند، برخی مردم را به وسیله برخی  ۲۵۱سوره بقره، نیه  ۱

کارد، قطمااز زماین را فسااد فارا ْر دفع نمیدیگ
 گرفت... می

داا، ب ا  مشارکت نبرد  مردم در مقابله با نسی 
نظ  و تأمین امنیت عمومی، زمینه فراگیری فساد در 

دای اجتماعی و متوجه دمه جامماه و جوامع و نظام
 بیا  اجتماعی اع ای ن  است.

ا باه وسایله برخای ... اگر خدا برخای ماردم ر ۴۰سوره بج، نیه  ۲
داا کرد، دیردا، کلیسادا، کنیساهدیگْر دفع نمی

دااا بساایار و مساااجد کااه نااام خاادا را در ن 
 شدند... برند، بتماز ویرا  میمی

داا، ب ا  مشارکت نبرد  مردم در مقابله با نسی 
نظ  و تأمین امنیات عماومی، زمیناه نسای  دیاد  

امماه دا در ساطح جدا و نماددای ن باوردا و ارزش
 است.

امر به ممروف و نهی از منبر را ترک نبنید کاه  ۷امام علی ۳
خداوناااد اشااارارتا  را بااار امورتاااا  مسااال  

 3سازد...

سلطه بدا  بر امور و منابع قادر  و رارو ، پیاماد 
 اجتماعی ترک این فری ه در جاممه است.

                                                      
 .۱ه، ۵۶ - ۵۵،  ۵، جالکایی. 1
 .۱۵ه، ۵۹. همان،  2
 .۵۲،  ۷. همان، ج3
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 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
]مدمنا [... امر کننده به پسندیده و نهای کنناده  ۱۱۲سوره توبه، نیه  ۴

 از ناپسند... دستند... و مدمنا  را م ده ده.
کننادگا  از خداوند، امرکنندگا  به پساندیده و نهای

 ناپسند را به پاداشی بزرگ، م ده داده است.
۵ 

 ۹پیام ر
مادام که مردْم امر به ممروف و نهی از منبار کنناد،... 

 1وبی خوادند بود...پیوسته در خیر و خ
تحقق این فری ه در سطح جاممه، زمینه برخاوردار 

 شد  مستمر جمع از منابع مناس  ممیشتی است.
۶ 

 ۳زدراۀ فایم
... خداونااد، اماار بااه ممااروف را باارای صااال  

 2عموم... واج  کرد ...
سااز تحقاق ملاالح و بهیناه امر به ممروف، زمیناه

 شد  بیا  اع ای جاممه است.

 مسئولیت اجتماعی. 3 - ۴
،ایگاه و آاار مسئولیت ا،تمهاعى در امهر بهه معهروف و نههى از منکهر بها بیهان نکهاتى توضهیز 

که درباره آاار و ،ایگاه این عنصهر در داده مى ى و منهابع معاصهر آن، ذکهر ررسهمیی کنتهرلشوند 
گههزاره، ارائههه مههىشههدند. یافتههه هههای دهنههد آمههوزهشههوند. و نشههان مههىههها در  الههب چهههار دسههته 

 دانند.اس مى، مسئولیت ا،تماعى را، در این فریضه، دارای ،ایگاه و آاار مورد نظر مى
و  ،امعهههه بهههه تعلهههق حهههس وههههای زیهههر، شهههواهد تقویهههت مسهههئولیت ا،تمهههاعى گهههزاره یییی .

تفهاوتى افهراد و واحهدهای ا،تمهاعى نسهبت بهه یکهدیگر و بهه و هایع و شهرایا اعضایش، منع بى
 ها هستند:های اس مى در این زمینهموزهی آسازفرهن پیرامون و 

 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
شاا  تارینخوار خدایند. پس، مح او مردم، روزی ۹پیام ر ۱

خاوارانش ساودمند نزد او، ن  است کاه بارای روزی

 3باشد...

سود رساند  فردی و جممی باه دیگارا  از باارترین 
 ماعی است.دا در مناس ا  اجتف یلت

که ص ح کند و ادتمامی به امور مسلمانا  نداشاته ن  ۹پیام ر ۲

 4باشد، از ایشا  نیست...

رزمه مسلمانی، مساوولیت و ادتماام باه نیازداای فاردی و 
 جممی اجتماع مسلمانا  و اع ای ن  است.

مدمن، برادر مادمن اساتچ واو  تنای کاه بوشای از ن ،  ۷امام صادق ۳

 5دای دیگر بس کنند...را بوشدردمند شود و درد 

داا وی گی مدمن، دمدردی و مسوولیت در برابر رناج
 و نیازدای اجتماع مدمنا  و اع ای ن  است.

 بهههه تعههههد تیهههتقوو  جهههادیا ،متقابهههل یههههاىوابسهههتگ تیهههتقو بهههه تو،هههه زیهههر از یههههاگهههزاره  و.
 کنتههرل منههابع یىکههارآ - گذشههت کهههچنههان - کههه نههدگویىمههههها آن بههودن هیدوسههو و هههافیههتکل

 :دافزاینییررسمى را مى
                                                      

 .۲۲ه، ۱۸۱،  ۶، جب األحکا تهذا. 1
 . ۴۹۴۰ه، ۵۶۸، ۳، جمن الایض ه الفقیه. 2
 .۶ه، ۱۶۴،  ۲، جالکایی .3
 .۵. همانجا، ه4
 . ۴ه، ۱۶. همان،  5
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 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
که از ]یاری[ مردم دست کشد، فق  یا  دسات را ... ن  ۷امام صادق ۱

دااا دسااتا  بساایاری از او دارد. امااا ن دااا بااازمیاز ن 

 1دارند.بازمی

افااراد بااه یباادیگر و دمیاااری دوسااویه داا  
داا فرد به جمع بایش از نیااز ن  نیازمندند. و نیاز

 به اوست.

اش، کنااد کااه دمسااایهنیااا مااردی از شااما شاارم نماای ۷امام صادق ۲

 2اش نبند؟شناسی دمسایهشناس او باشد و او بقبق

بقااوق و تبااالیض اع ااای جاممااه نساا ت بااه 
یبدیگر و مسوولیت ننا  در این عرصه، دوساویه 

 است.
رگر ]د [ و... مسوول افراد تحات ... دمه، نگه ا  و تدبی ۹پیام ر ۳

 3نگه انی و تدبیرگری خود دستید ...

دمه اع ای جاممه اسالمی مسوولیتی دوسویه و 
 متقاب  نس ت به یبدیگر دارند.

هها، ها و تعارصهای زیر، مرد  و واحدهای ا،تماعى را به درگیری در ناهمانندیگزاره سه.
کهنشو در بهىهها را در ایهن زمینهه کننهد و آنترییب مى هاشهان، تفهاوت نبهودن نسهبت بهه ههم و 
 دانند:مسئول مى

 گزاره ترامه )عبارت مرتبط( ویه / روایت ر ی 
تاا  را از اید، خود و خویشا ای ننا  که ایما  نورده ۶سوره تحری ، نیه  ۱

 نتش... نگاه دارید... 
داای اع اای خاانواده و مدمنا  در برابار کانش

ا و دنجاردااا، مسااوول و دااانحرافشااا  از ارزش
 دا دستند.مو ض به ددایت ن 

باارگی ... خدا از دانایا ، پیماا  گرفتاه کاه در برابار شاب  ۷امام علی ۲

 4ستمگر و گرسنگی ستمدیده، قرار و نرام نگیرند ...

مسوولیت دانایاا  در برابار جامماه و اع اایش، عادم 
 دیدگی است.ت اوتی در موارد وقوع ست  و ست بی

کن .... واو  گنادانتا  را به گناه مقلرا  مداخره میبی ۷امام صادق ۳
کناد، انجاام یابید فردی، ننچه شما و مرا زشت میدرمی

کنید... پاس اگار ننگااه کاه... داده و با او دمنشین... می

 5بهتر بود. داشتید،...فهمیدید... بازشا  می

دای یبادیگر، مساوول و مسلمانا  در ازای کنش
شا  را در اند مسوولیتاند. و مو ضمداخرهقاب  

 دا انجام ددند.قال  بازداری از ناروایی

داننههد در ادامههه مههوارد  بههل، شههواهد زیههر، افههراد و واحههدهای ا،تمههاعى را موظههف مههى چدییار.
کنش کننهد. منکهر از ىنهه و معهروف بهه امهرهای یکدیگر را در  الب مسئولیت خود در برابر  ، ادا 

 کنند:های ا،رایى شدن این فریضه  لمداد مىسئولیت ا،تماعى را از زمینهم بدین شکل،
                                                      

 .۶ه، ۶۴۳،  ۲. همان، ج1
 .۱۲۱ه، ۱۴۶،  ۸. همان، ج2
 .۸،  ۶، جالجام  الصییح. 3
 .۳، خطبه ۵۰،  یهج ال الغه. 4
 .۱۵۰، ه۱۵۸،  ۸، جالکایی. 5
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 گزاره ترامه )بند مرتبط( ویه/ روایت ر ی 
سوره اعاراف، نیاه  ۱

۱۶۴ 
ددیااد کااه خاادا ...گ تنااد واارا گروداای را پنااد ماای

کنااد... گ تنااد تااا عاارری باشااد ناازد دالکشااا  ماای
 پروردگارتا ...

ادای تبلیاض الهای امر به ممروف و نهی از منبار، 
 مدمنا  در برابر جاممه و اع ای ن  است.

سااوره ماهااده، نیااه  ۲
۶۳ 

ورا دانشمندا  رّبانی و عالما  دیان، نناا  را از ساون 
 کنند؟...شا ،منع نمیخواریگناه]نلود[ و برام

دانایا  و رد را  دینی در ق ال وقوع گناه در جامماه، 
 اند.اخرهمسوول و در ترک نهی از منبر، قاب  مد

کنای... باّق  1... بق برادر ، ن  است که نلیحتش ۷امام سجاد ۳
پاریرد، نلایحتش ا  ن  است که، اگر... مایدمسایه

کنای... باق دوساات، ن  اسات کااه... از گناادی کااه 
خوادااد انجااام ددااد، بااازش داری... و بااق ماای

 2دا است...کیشانت... ادتمام به اصال  ن د 

واداناه باه پساندیده، مناع توصیه و رادنمایی خیرخ
داا و بقاوق دا از مساوولیتناپسند و اصال  کنش

 مسلمانا  نس ت به یبدیگر است.

کهههه  کهههرد  در همهههین زمینهههه، بایهههد از آرای شهههماری از مفسهههران  هههرآن و شهههارحان حهههدیث یهههاد 
 3اند.مسئولیت ا،تماعى را از مبانى تشریع این فریضه به شمار آورده

 هاها و تأمل. یافته۵
 ىاسه م مقهدگ متهون دگاهیهد دارد بناکه  است ىپژوهش طره  ی از ىبخش رو،شیپمقاله 

 و یىشناسها منهد،نظا  یالگو  ی  الب در را های ا،تماعىمقابله با آسیب و نییتب  نیزم در
 بهها کههار مههرتبا،دینههى  یهههامضههمون ىفراوانهه و دگاهیههد ایههن ىگسههتردگ سههبب بههه 4.کنههد ارائههه

یظدا  کیتد ل ای از این مقاله،  طعهه .است این الگو دنبال شده تلفمخ یها طعه یىشناسا
کرده است.را تحلیل و آن را به زبان فهم اجتماعی اسالمی  پذیر در علو  ا،تماعى برگردان 

، امهر بهه معهروف و نههى از منکهر را در :های اهل بیهتدهند  رآن و روایتها نشان مىیافته
 دانند:های زیر مىنظم و امنیت عمومى، دارای ویژگى ها و تأمینعرصه مقابله با آسیب

                                                      
کهه  ۷منقهول زیهر از امها  علهى بنهد. ۱پوشهى دارد: واژه نصیحت، با لحاظ نکات زیر، با امر به معروف و نهى از منکهر ههم .1

ْؤِمن»... شمرد: نهى از معصیت را مصداق نصیحت مى َخهاهک َعهْن َمْعِصهیِته...َو ِمْن َنِصیَحِتِه ]اْلَمْرِ، اْلمک
َ
اعدال  ) «[ َنْهیههک أ

که نصیحت را شامل برخى ابعاد این فریضهه. آرای شارحان حدیث و تعریف فرهن ۲(. ۱۲۷...،  النان  ،های لغت 
شد ح ؛ ۳۲۵هه۳۲۴،  ۴...، جمد آة العقدللداننهد )هها مهىپوشى با آنو دارای هم ،مانند االرشاد به مصالز و پرهیز دادن

 (.۱۳۷،  ۱۲...، جیقیقالت؛ ۲۹،  ۹، جأصلل الکایی ش ح؛ ۱۹۵،  ۱۸(، جالحدیدابىابن) یهج ال الغه
 .۳۲۱۴، ه۶۲۵ه۶۲۲،  ۲، جالفقیه الایض ه من. 2
، ۱، جهدنش القد آن مدن؛ ۳۶۵،  ۷، جالکاشد ؛ ۲۱۸،  ۱۱، جمن وحی القد آن؛ ۴۴۱،  ۲۸...، جالف قان ر. ک:. 3

 .۲۶۴،  ۳، جمجملعه آثار؛ ۶۳۴ 
 عددی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در حال ا،راست.شناسى کجروی: با رویکرد اس مى و در  طعات مت. این طره با نا  ،امعه4
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 دهد؛ها را پوشش مى. هنجارهای رسمى و ییررسمى و نقض آن۱
 جیتهههرو. بخشهههى از محتهههوای آن، حضهههور فعهههال مهههرد  و واحهههدهای ا،تمهههاعى در عرصهههه ۲

 ها و تأمین نظم و امنیت عمومى است؛روی، مقابله با آسیبراست

 داند؛ی یاد شده را کار و وظیفه مرد  و واحدهای ا،تماعى مىها. حضور فعال در عرصه۳

گیهر در سهطز . برخى اصهول مهورد عنایهت در تشهریع و ا،هرای آن، عبهارت۴ انهد از: ا،هرای فرا
گاهى و مرا بت آن هها ،امعه، عمومیت حضور مرد  و واحدهای ا،تماعى و افزایش انگیزه، آ

 در این عرصه؛

ا،تماعى یا حهس مسهئولیت مهرد  و واحهدهای ا،تمهاعى  . شالوده ا،رای آن، مسئولیت۵
کنش  های اعضای ،امعه است؛نسبت به شرایا ا،تماعى و 

گیر( آن و مورد اهتمها  آمهوزه۶ انهد: تقویهت حهس ههای اسه مى. عناصر زیر، الزمه ا،رای )فرا
تفهههاوتى، از هههها از بهههىمسهههئولیت ا،تمهههاعى در مهههرد  و واحهههدهای ا،تمهههاعى و دور سهههاختن آن

بههه  دوسههویه آنههان یتعهههدها تیههتقویهها  جههادیا و متقابههل یهههاىوابسههتگ تیههتقوملههه، از طریههق ،
که نسبت به هم دارفیلاتک  .ندى 

هها، عناصهر دههد ایهن ویژگهىاز سوی دیگر، بازخوانى ایهده حفهظ نظهم ا،تمهاعى، نشهان مهى
گیهر آن در سهطز ،امعههبنیادی این ایده و مؤلفهه ل، ایهن انهد. بهدین شهکههای اصهلى تحقهق فرا

کهه: ایهن فریضهه، بهه عنهون بهدیل مقاله، زمینهه ارائهه ایهن پیشهن کهاربردی اسهت  ههاد پژوهشهى و 
گیهرد. و بها رعایهت ، آماج پژوهشحفظ یظم اجتماعیاس مى ایده  کاربردی  هرار  های بنیادی و 

گیهری از دو مؤلفهه ههای ا،رایهى و همچنهین بههرههها و برنامههاصول و موازین ااربخشى سیاست
 ، زمینه استفاده از امرات فردی و ا،تماعى ا،رایى شدن آن فراهم آید:زیر

کشور.تاریخى و ا،رایى آن  پیشینه محکم تشریع دینى و سنتى و سابق  ها در 

گذشهت، بهه ویژگى که، به طور خا  یا به عنهون یه  راهکهار دینهى، دارد. و چنانکهه  هایى 
 افزاید.مى ى ا،رای آنااربخشیى و کارآبر  میزان  ابل تو،هى

 اند:درباره این تحقیق، همچنین دو نکته زیر شایان تو،ه
کههه در تنظههیم و بهینههه ییی . کنترلههى اسهه مى و آاههاری  سههازی ناشههناخته مانههدن راهکارهههای 

ههها، حفههظ نظههم و تههأمین حیههات فههردی و ،معههى اعضههای ،امعههه و در زمینههه مقابلههه بهها آسههیب
و مشخصًا، امر به معروف و نههى  - این راهکارهاا بالى به امنیت عمومى دارند، ی  عّلت بى

کشور است. شاهد ادعا نیز نادر بودن پژوهش - از منکر کهه آندر  ویهژه ایهن  هها، بههههایى اسهت 
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کههرده کارکردههها، هههم در انههد؛ حههال آنفریضههه را از ایههن منظههر بررسههى  کههه شههناخت ایههن ،ایگههاه و 
ى ضههرورت دارد و هههم در ایجههاد ا بههال معرفههى و ا،ههرای هههر نهههاد و تأسههیس  ههانونى و ا،تمههاع

 گذاران و مدیران مؤار است.ها در سیاستعمومى و انگیزش ا،رای آن
ای بین دو ایهده مطهره در دو نظها  متفهاوت باشهد، که مقایسهلذا محتوای مقاله، بیش از آن

کهههه از نگهههاه رویکردهههها و بررسهههى حضهههور مؤلفهههه ههههایى در امهههر بهههه معهههروف و نههههى از منکهههر اسهههت 
کنتههرل آسههیبگههذارییاسههتس هههای ا،تمههاعى و تههأمین نظههم و امنیههت عمههومى از هههای معاصههر 

گههامى در ،هههت  کههارآیى ا،رایههى برخوردارنههد. بههدین شههکل، مقالههه  مقبولیههت و روایههى علمههى و 
ههای مهذکور و در نتیجهه، ها و آاهار آن در عرصههبازخوانى ا،تماعى این فریضه، معرفى ظرفیت

کنتهههرل بدنهههه  و ادیهههبن در توانهههدىمهههایهههن فریضهههه کهههه  تاسههه ىگهههاهی،ا یىشناسهههانهههوعى  نظههها  
کشور داشته باش  .دا،تماعى 

که به عنون مزایای بررسى  رآن و حهدیث در تحقهق اههداف تحقیهْق ذکهر شهدند، نشهان   و. نکاتى 
که بررسى این منابع شروعى مناسب، الزمههمى گونهه دهند  گریزناپهذیر و نیهز نقطهه  هوتى بهرای ایهن  ای 

کههه همچنههان در آیههاز راه هسههتند؛ چنههانمطالعههات  کّلههى مههرتبا بهها اسههت  کههه مههیً  بررسههى محورهههای 
 دو ویژگى زیر را دارند: - که معمواًل از نوعى ماندگاری و وفاق برخوردارند - موضوع

 کنند.دور مى - 1اند رآن و حدیثتفسی  که تهدیدی در  -  طعىعلمى ییرهای تحقیق را از یافته

کّلى آموزهبا یافتن پاسخ  گشایند؛های آتى مىهای اس مى، مسیری را فرا روی پژوهشهای 

گونههه پههژوهشامهها ایههن نکههات، هههم کههه ایههن  هههای ههها تهها ارائههه یافتهههزمههان، بههدین معناسههت 
کههاربردی فاصههله دارنههد و بایههد بهها تحقیقههات بعههدی، در حههوزه هههای مههرتبا علههو  انضههمامى و 

کامل شوند.  اس مى و ا،تماعى 

 هکتابنام
 ق.۱۴۰۸، :آل البیت،  م: الحسن دیلمىبن ابىحسن، صفات المؤمیین یی عال  النانا -
 و ىانسهان علهو  پژوهشهگاه: تههران ،افتخهاری اصهغر ،یاسدالم ک دارو: شنه یاجتماع  یامی -

 ش.۱۳۹۲ى، فرهنگ مطالعات
، شههعار ،عفههر :تر،مههه رشههى،  محمههدبههن محمههد، شهجدد  هفددتم قدد ن در ششدده دار ناددیآ -

 ش.۱۳۶۷ى، فرهنگ و ىعلم: تهران، ۲راستیو
                                                      

 .۱۰۰، ۸۸ - ۸۶،  «... هادانستهمجاری تأایر پیش»؛ ۱۰۴. علم و  رآن،  1
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 احمهد :تحقیهق، مقدمهه آیهابزر  تهرانهى، طوسهى ، ابو،عفرمحمهدالت یان یی تفسدی  القد آن -
 ق.۱۳۷۶، ، بیروت: دار إحیا، التراث العربىاول ا ، چ۲ج ،عاملى  صیر

 تا.، بىدارالعلم:  م، اول ا چ، ۱ج خمینى، اهلل روه سید، هاللسیل تی ا  -
، تههران: تر،مهه و اول ا ، چه۱۲و  ۸ج مصطفوی، ، حسنیی کلمات الق آن الک امالتیقیق  -

کتاب  ش.۱۳۶۰، نشر 
 ش.۱۳۷۴ ،ه میسا ، تهران:اول ا چ ،۳ج ،و دیگرانشیرازی مکار  ناصر ،تفسی  یملیه -
 ش.۱۳۸۸، ،امعه مدرسین، چا  هشتم،  م: ۲محمدهادی معرفت، ج ،التمهینتلخی   -
، چها  ۶خرسهان، ج، تحقیهق: سیدحسهن موسهویطوسهى حمهدابو،عفرم، تهذاب األحکا  -

 .ق۱۴۰۷، هس میچهار ، تهران: ا

: روتیهب دارالفکهر، :قیهتحق ،یریمسهلم  شه نیالحسهوبا ،(مسهلم زیصهح) حیالصدی الجام  -
 .دارالفکر

، چهها  ششههم،  ههم: ۲، علههى سههلیمى، محمههد داوری، ویراسههت شیاسددی کجدد وشجامعدده -
 ش.۱۳۹۴پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 علهى،  وچهانى عبهاگ :قیهحقت نجفى، محمدحسن، اإلسال  ش ائ  ش ح یی الکال  لاه ج -
 تا.، بىالعربى التراث إحیا، دار: بیروت، چا  هفتم، ۲۱، جآخوندی

 ش.۱۳۷۶، انیانصار : مى، خیمشا اهلل درت ،قایلن شاج ا سالم  ب  یظارتاا  حس ه -
 ش.۱۳۷۷ى، اس م غاتیتبل ردفت م:  صّرامى، اهلل فیس ،یحکلمت هاد: اک یحس ه -

تحقیههق: محمههد ،عفههر  رازی، ، ابوالفتههوهیددی تفسددی  القدد آن روض الجیددان و روح الجیددان -
 ق.۱۴۰۸ گ،، مشهد: آستان  دا  اول، چ۴یاحقى، محمد مهدی ناصز، ج

، ک نتهر محمهد سهید :قیهحقت عهاملى، الهدین زیهن، هالنم قی اللمعة ش ح یی هال هی ال وضة -
 ق.۱۴۱۰، داوری:  م، ۲ج

 نیحسهه :قیههتحق ،ىمجلسههى محمههدتق ،هیددالفق یضدد هاشدد ح مددن ال ییدد نیالمتقدد روضددة -
کوشانپوردو  ا ، چ۱۳ ،۱۱، ۲، جیاشتهارد پناهىعل ى،کرمانیموسو  ق.۱۴۰۶، ،  م: 

 عبدالحسههین قیههق:حت حّلههى، الههدین نجههم، الیدد ا  و الیددالل مسددائل یددی اإلسددال  شدد ائ  -
 ق.۱۴۰۸، یاناسماعیل:  م، دو  ا چ ،۱، جبقال محمدعلى

 ،ا  اولچه، ۹، جبوالحسهن شهعرانىا حقیق:ت، مازندرانى صالز محمد، ش ح أصلل الکایی -
 ق.۱۳۸۲اس میه، : تهران
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 ،ا  اولچه، ۱۸ابهراهیم، ج ابوالفضهل تصهحیز: محمهد .الحدیهدابهى، ابهنش ح یهج ال الغه -
کتابخانه  ق.۱۴۰۴، مرعشى اهللتآی  م: 

 ق.۱۳۷۸، ،هان ، تهران:۲ق، جعلى صدومحمدبن، ۷عیلن أخ ار ال ضا -

،  هم: فرهنه  دو  ا چه، ۲۸تهرانهى، جصهاد ى ، محمهدبدالق آن الف قان یی تفسدی  القد آن -
 ش.۱۳۶۵، اس مى

 ق.۱۴۲۴، تهران: اس مى ،ا  اولچ، ۷مغنیه، ج ،واد ، محمدالکاش  -
کلینههى بههن ، محمههدالکددایی -  ه،سهه میا، تهههران: چهههار  ا چهه ،۸، ۷، ۵، ۲رازی، جیعقههوب 

 ق.۱۴۰۷

بیروت:  ،ا  اولچ، ۷، ۵، ۴، ۳ ،۲، جطبرسى حسنبنفضل ،مجم  ال یان یی تفسی  الق آن -
 ق.۱۳۷۲ ،هدارالمعرف

 ش.۱۳۷۱ ،،  م: صدرا۳، جیمطهر ى، مرتضمجملعه آثار -
هاشههم سهید  :قیهحقت مجلسهى، بها ر محمهد، ۹ال سدلل آل أخ دار شد ح یدی العقدلل مد آة -

 ق.۱۴۰۴ه، میاس : تهران، دو  ا چ، ۴مح تى، جرسولى

 ،یداوود عهدنان صهفوان :قیتحق ،ىصفهانا محمد رایب بن نیحس ،الق آن ألفاظ مف دات -
 ق.۱۴۱۲، هیالشام الدار/القلم دار: دمشق/روتیب

، ۹و  ۴، جىر،هائ یمههد :قیتحق مجلسى، با ر محمد، األخ ار بایهم تهذ یی اریمال  األخ -
کتابخانه آیة اهلل مرعش ،ا  اولچ  ق.۱۴۰۶، ى م: 

کبهر یفهاری، جتحقیق: على صدوق،العلى  بن ، محمدمن الایض ه الفقیه -  ا چه، ۴، ۳ ،۲ا
 ق.۱۴۱۳ن،  م: ،امعه مدرسی، دو 

، ، بیههروت: دارالمهه کدو  ا چهه، ۱۱اهلل، جحسههین فضههل محمههد ، سههیدمددن وحددی القدد آن -
 ق.۱۴۱۹

، الحسهینتههران: دار محبهى  ،ا  اولچه، ۱مدرسهى، ج تقهى محمهد سهید من هنش القد آن، -
 ق.۱۴۱۹

، ۱، جصههدر بهها ر محمههد سههید :تعلیههق محسههن حکههیم، سههید، (ىمحّشهه) الصددالیین میهدداج -
 ق.۱۴۱۰، دارالتعارف: بیروت ،ا  اولچ

، چهها  پههنجم،  ههم: نشههر ۳حسههین طباطبههایى، ج ، سههید محمههدالمیددزان یددی تفسددی  القدد آن -
 ق.۱۴۱۷، اس مى
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:  هههم ،ا  اولچههه ،ىاردسهههتانىصهههاد  احمهههد :قیهههتحق کاشهههانى،راونهههدی اهلل فضهههل ،الیدددلادر -
 ق.۱۳۷۰، دارالکتاب

دارالکتهاب اللبنهانى، : بیهروت ،ا  اولچهصالز،  صبحى قیقتح، ، سید رضىهیهج ال الغ -
 ق.۱۴۱۴

علهى سهلیمى، ، هداش اجتمداعیهاش اسدالمی و اایتدههمی ییی و کج وش: یگاهی به دانگاه -
 - سهههازمان فرهنگهههى محمهههود ابهههوترابى، محمهههد داوری،  هههم: پژوهشهههگاه حهههوزه و دانشهههگاه،

 ش.۱۳۸۸ا،تماعى شهرداری تهران، 
  هانون ،یرهبهر و =امها  گفتمهان اسهاگ بهر ىا،تمهاع تیهامن حوزه در یراهبرد یالگو ارائه» -

محمهههد،واد  ،«یبشهههر تجهههارب از یریهههگبههههره و رانیههها ىاسههه م ی،مههههور تجهههارب ،ىاساسههه
 .۱۳۹۷. ۷۴ - ۴۹،  ۲۷، ش۲۷ د ،یمل    یامی ،ىصائب حسن، زاده،نصراله

 یمحهور،امعهه کهردیرو یا،هرا ىقهیتطب سههیمقا: رانیا درمحور ،امعه سیپل کردیرو یا،را ىابیارز» -
 نیحسهه ،ىمههیرح ىعلهه یى،رضهها محمههد ،ىاردکههانىلههیخل ىمحمههدعل، «کههایآمر و رانیهها سیپلهه در
 ش.۱۳۹۴ .۱۵۴ - ۱۲۷،  ۱، ش۱۰گ  ،یایتظام  ا امن مطالعات ،وندوسفی

کیهههد بههها منکهههر از نههههى و معهههروف بهههه امهههر فریضهههه ا،هههرای شناسهههىآسهههیب» -  سهههاختارهای بهههر تا
 - ۴۱،  ۵ و ۴، ش۲ د ،غ بی آ ربااجان ایتظامی دایش  وشهچى، مجرب رضا، «ا،تماعى

۵۵ .۱۳۹۴. 
 هدداشپدژوهشى، نیرضها حسه، «ىانتظهام یرویهن در یمحهور،امعهه کهردیرو ىشناسهبیآسه» -

 .۱۳۳ - ۱۰۷ ش، ۱۳۸۷، ۴ - ۳، ش۱۰، دوره ایتظامی دایش

 ،محمدرضها ،هواهری، «،امعهه در منکهر از نههى و معهروف بهه امهر پهذیرش عهد  علهل ررسىب» -
 ش.۱۳۹۳. ۷۸ - ۵۱(،  ۱۰۲) ۳، ش۲۰ گ ،ش اجتماعی اسالمیهاشپژوه

حسهین ، «مختلهف فهرق و انیهاد نیبه در منکهر از ىنهه و معهروف بهه امهر گاهی،ا ىفقه ىبررس» -
 علهو  ىپژوهشه ىعلمه شیهمها نیمششه ،زاده اسهحاق الههه، نبىآل سیدمهدی، پوررحمان

ى، در دسهترگ در پایگهاه سهیویلیکا بها فرهنگه و ىا،تمهاع یههابیآسه ،ىوروانشناس ىتیترب
 ش.PSCONF06_239 ،۱۳۹۷کد 

کیفى  یاسى و بهره» - ، علهى «ههای اسه مى در علهو  ا،تمهاعىگیری از آمهوزهتحلیل محتوای 
 - ۱۳۵(،  ۷۲)۱۸، شیشیاسدی علدل  ایسدایروشرضا محسهنى تبریهزی، علهى سهلیمى، 

 ش.۱۳۹۱. ۱۵۸
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 ،شدیاخ قد آن ،ىر،به محمهود ،«مصهباه ىمحمهدتق اسهتاد منظهر از  هرآن ىموضوع ریتفس» -
 ش.۱۳۸۸، ۱۴۶ - ۱۱۱،  (۴ ىاپیپ) ۲ش ،۲گ

کبههههر، «سیپلهههه یمحههههور،امعههههه کههههردیرو» -  ،۱۴۵ - ۱۱۷،  ۳، ش۵، گ  یددددامی یههههى،وروا ا
 ش.۱۳۸۶

 بهه امر :موردی همطالع) عمله عرص در س مىا مفاهیم نشدن کاربردی به تاریخى رهیافتى» -
، ۲۰، ش۵ ورهد ،ی هیگدی تداراخ مطالعدات بابهایى،مجید حا،ى، («منکر از نهى و معروف

 ش.۱۳۹۳، ۳۸ - ۱۵ 
 ىمحمهههدعل :نقهههد و ىبررسههه اسهههکندرلو، محمهههد،واد :تر،مهههه داّلل، احمهههد ،« هههرآن و علهههم» -

 ش.۱۳۸۶، ۱۳۵ - ۶۱،  ۱، ش۱ گ ،علم و ق آن ،یىرضا
، ۹۸ش، پیدا  ،ىرکنهى محمهدتق، «انیاد سیر و اس   در منکر از ىنه و معروف به امر کردکار» -

 ش.۱۳۸۸. ۲۲۷ - ۲۱۲ 
 ،شددیاخ قدد آن ی،بها ر اوسهاى، عله« هرآن ریتفسه در مفسههر یههادانسهتهشیپه ریتهأا یمجهار» -

 ش.۱۳۸۸، ۱۱۰ - ۷۳،  (۴ ىاپیپ) ۲، ش۲گ

 پلههیس گرایههى،امعههه بههر کیههدأت بهها) ىا،تمههاع سیپلهه هنظریهه بههر رهیههافتى شهههروندی مشههارکت» -
 - ۱۱۳،  ۱۲، ش۳ د ،شدمالی خ اسدان ایتظدامی دایش نهوروزی، محمد، «(آمریکا و ایران
 ش.۱۳۹۵، ۱۴۲

کبهههر ، ههههادی رنجبهههر، علهههى«شهههروع بهههرای راهنمهههایى کیفهههى: ههههایپهههژوهش در گیهههرینمونهههه» - ا
، ىدوست، مهوش صلصالى، علهى رضها خوشهدل، محمهدعلى سهلیمانى، نسهیم بهرامهحق

 ش.۱۳۹۱، ۲۵۰ - ۲۳۸،  ۳، ش۱۰، گ اجا پزشکی علل  دای گاه مجله

 تا.ى، بىاس م علو  یوتریکامپ قاتیتحق مرکز : م ،(۵/۳نسخه ) لااالحاد جام  افزارنر  -

 تا.، بىاس مى علو  کامپیوتری تحقیقات مرکز(،  م: ۳)نسخه  جام  تفاسی  یلر افزارنر  -

 تا.، بىاس مى علو  کامپیوتری تحقیقات مرکز،  م: (۲سخه )ن :هل بی اقه جام  ی افزارنر  -

 تا.ى، بىاس م علو  یوتریکامپ قاتیتحق مرکز : م ،۷شدای یامه علل افزارنر  -

 تا.، بىاس مى علو  کامپیوتری تحقیقات مرکز،  م: (۲/۱)نسخه  یلرة الاراد افزارنر  -
- Community Policing in China: Philosophy، Law and Practice. Kam C. Wong. 

International Journal of the Sociology of Law (29). pp. 127-147. 2001. 
- Community Policing in Indigenous Commuities. Mahesh Nalla، Graeme R. 

Newman. Boca Raton، Fl: CRC Press. 2013. 
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- Community Policing Without the Police? The Limits of Order Maintenance by the 

Community. David Thacher. in Community Policing and Peacekeeping 

(Advances in Police Theory and Practice). Peter Grabosky (ed.). Boca Raton، FL: 

CRC Press. pp. 55-70. 2009. 

- Community Policing: A Contemporary Perspective (6
th

 ed.). Victor E. Kappeler 

Larry K. Gaines. Amsterdam: Elsevier. 2011. 

- Community Policing: International Patterns and Comparative Perspectives 

(Advances in Police Theory and Practice). Dominique Wisler، Ihekwoaba D. 

Onwudiwe (eds.). Boca Raton، FL: CRC Press. 2009. 

- Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Ole R. Holsti. Reading، 
MA: Addison-Wesley. 1969. 

- Disorder and decline. Wesley G. Skogan. Berkeley: University of California Press. 1990. 

- Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Gerben Bruinsma، David 

Weisburd (eds.). NewYork: Springer Science، Business Media. 2014. 

- Encyclopedia of Social Deviance. Craig J. Forsyth، Heith Copes (eds.). Thousand 

Oaks، Calif.: Sage Publications Inc. 2014. 

- Performance Standards for Social Responsibility in Education: A Case Study. Sri 

E. Sreenivasu-lu. International Journal of Advancements in Research and 

Technology (2-5). pp. 31-36. 2013. 

- Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Bruce L. Berg. Boston: 

Allyn & Bacon. 2001. 

- Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content Analysis: 

Similarities and Differences. Ji Young Cho، Eun-Hee Lee. The Qualitative Report 

(19-64). pp. 1-20. 2014. 

- Social Responsibility: Failure Mode Effects and Analysis. Holly Alison 

Duckworth، Rosemond Ann Moore. Boca Raton، FL: CRC Press. 2010. 

- The Police Response to Crime. Megan O’neill. in International Handbook of 
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Criminology. Shlomo Giora Shoham، Paul Knepper، Martin Kett (eds.). Boca 

Raton: CRC Press. pp. 483-510. 2010. 

- Uses of Disorder: Personal Identity and City life. Richard Sennett. NewYork: 

Vintage Books. 1971. 
 




