
 محمد سجاد شیرودی ؛ ... ست امنیت نیرویالگوی سیا          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

131 

 

 سیاسي راهبردفصلنامه  

 1011 تابستان، 11، پیاپي 2 شماره، پنجمسال 

 131-101صفحات: 

  13/11/1011؛ تاریخ پذیرش نهایي:  11/10/1011تاریخ دریافت: 

 نوع مقاله: پژوهشي
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 با تکیه بر گام دوم انقلاب
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 دهیچک

تأکیید سیاست در اندیشة سیاسی  اسیلام وجود رابطه مستحکم دین و اندیشمندان مسلمان از قدیم الایام بر      

ای جامع برای تنظیم معتقدند که پیوندی ذات  بین دین مبین اسلام به عنوان برنامهاز آنان، و حت  برخ   کرده اند

عیان داتیت کیه اذ بایست  ، البتهو سیاست به عنوان ابزاری لازم جهت تحقق این برنامه وجود دارد زندگ  انسان 

در اسلام ، لزوماً به معن  توافق آنهیا دربیارة ةمیة  و دین  سیاستوجود اتتراک نظر اندیشمندان مسلمان دربارة 

ص( )ز ةمان زمان رحلت پیامبر اسلام توان گفت که تعدد تعابیر و تفاسیر ام  ،در حقیقت .جزئیات مربوط نیست

 ارائیه اسیلام از  مخیال  آن تفسییریبعض   و  موافق دموکراس  دیدگاهبرخ   ،آغاز تد که تاکنون ةم ادامه دارد

به ةر حال تعبیرةای مختلف  که از سوی اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر اکرم  .کنندم 

رضه تده حکایت از این واقعیت دارد که در جامعة اسلام ، سیاست لااقل از حیث نظیری )صل  الله علیه و آله( ع

یک  از این دانشمندان خواجه نصیرالدین طوس  می  باتید کیه بیه  .ةای گوناگون  تحقق یابدتواند به صورتم 

در  .انده اسیتبه آرامش جامعه عمل پوتی سیاست با نگاه عمل  در زمان مغول و تبدیل نمودن وحش  گری آنان

این نوتتار ما سع  داریم با توجه به موارد مطروحه در بخش سیاست ملک و آداب ملوک خواجه در کتاب اخلاق 

ناصری به ارائه یک الگوی سیاس  امنیت  در نیروی انتظام  پرداخته و آن را با گام دوم انقلاب اسلام  ایران و کلید 

 شور روزآمد نماید.واژه عدالت از سوی مقام معظم رةبری در ک

 

 هاکلید واژه

 .نیروی انتظام ، الگوی سیاس  امنیت ، گام دوم انقلاب، مقام معظم رةبری، خواجه نصیرالدین طوس 
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 مقدمه

ةجری  256و در سال تد در طوس نیشابور متولد  ةجری 795خواجه نصیرالدین طوس  در سال      

فتم علاوه بر داتتن وقایع عظیم سیاس  اجتماع  نظیر دار فان  را وداع گفت. سرزمین ایران در قرن ة

حملات وحشیانه مغولان و استیلای آنان و انقراض دولت مستحکم اسماعیلیان و خلافت عباسیان و 

آتفتگ  ةای فراوان در ایران و جهان اسلام، بزرگان و حکیمان و فرةیختگان زیادی را در دل خود 

 ،اجه نصیرالدین طوس  از نوابغ فرةیخته این دوره بسیار آتفتهخو( 771:557: )اقبال آتتیان ،داتت.

بزرگترین نماینده فرةیختگان و حکما در رتته ةای حکمت، ریاضیات، اخلاق، ادبیات، منطق، طبیعیات 

و دیگر علوم روز بود. وی پس از تحصیل علوم ترع  و ادب  به تحصیل علوم مختل  عقل  یعن  

بیعیات پرداخت و در زمان کوتاة  جامع الاطراف در ةمه علوم زمان خود الهیات، ریاضیات و ط ،حکمت

وی آثار و تألیفات زیادی در قالب کتب، رسائل، ( 71:555 طبری،)  .گشت و سِمَت پیشوای  بر آنها یافت

درخشندگ   ،فوائد، ترجمه و تحریر در علوم رایج به رتته تألی  در آورد که تمار آنها از صد م  گذرد

ر علوم عقل  و نقل  موجب تد، ةمه علما و اندیشمندان اسلام  یا از راه ةای دور از وی استفاده وی د

کنند و یا نزد وی جمع تده و حلقه ةای علم  تشکیل داده و به تحقیقات علم  در رتته ةای مختل  

وی از آن جهت  توجه به نظریات و دیدگاه ةای سیاس  وی و جایگاه سیاست در آثار و تألیفات .بپردازند

اةمیت دارد که وی علاوه بر این که مفسر بزرگ فلسفه سیاس  ابونصر فاراب  است و فلسفه سیاس  خود 

. در این نظام که طرح نمودمنحصر بفرد  نظام سیاس یک را به تناسب مبان  اعتقادی خود در قالب 

و عدالت خروج  آن به تمار م  خواجه آن را مدینه فاضله یا نظام امامت م  نامد، تعادل دال مرکزی 

تعادل و عدالت را رود و نیز مقام معظم رةبری در دوره رةبری و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلام  

از ارکان مهم در ساخت و بقای جمهوری اسلام  دانسته است. اما در نگاه مقام معظم رةبری، نهادةا و 

ماع  خواةند بود و در این میان نیروی انتظام  به دلیل سازمان ةای متعددی زمینه ساز عدالت اجت

 تنوع ماموریت ةا و وظای  محوله م  تواند نقش مؤثر خواةد داتت.

 

 مدل مفهومی:

 از ممانعت و روی کج با برخورد در حکیمانه و معقول منسجم، نظام یک از برخورداری جهت در تلاش     

 انسان عقلان  رتد و آموزی تجربه پرتو در که بوده بشری ةای خواسته از یک  ،و برقرای امنیت جرم

نیروی انتظام  زیر مجموعه نظام امامت م  باتد، نظام امامت از دیدگاه  .است تده فراةم آن ةای زمینه

خواجه نصیر، دارای ةفت ویژگ  ابوت، ةمت، متانت، عزیمت، صبورت، یسارت و صالحت است. حاصل 



 محمد سجاد شیرودی ؛ ... ست امنیت نیرویالگوی سیا          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

133 

 

دوچیز است؛ تنازع اعداء و تألی  رحما)قلوب( و این تداع  کننده اتداء  تضارب و تعاط  این ةفت صفت

عل  الکفار رحما بینهم م  باتد. تدت با کفار و رحمت با مومنان به معنای تعادل رفتاری ةر مومن 

مسلمان است که مصداق ةای دیگر آن را م  توان در امر به معروف و نه  از منکر یا تول  و تبری دید. 

مصداق ةای این تعادل را در تعادل طبایع و صنوف ترسیم کرده است. نیروی انتظام  در این خواجه 

ایجاد این تعادل که به عدالت م  انجامد، تریک است از آن رو که در این زمینه دارای ماموریت و 

ده اند م  وظای  ذات  است لذا م  توان با نگاة  به آنچه مقام معظم رةبری درباره نیروی انتظام  فرمو

توان نقش آن را در مورد ةر یک از عناصر این مدل مفهوم  برتمرد. ةمانگونه که اتاره کرده ایم، 

،یک موضوع محوری در بیانیه گام دوم انقلابحاصل تعاط  و تظارب عناصر مدل مذکور، عدالت است که 

وری اسلام  نیز دارای ةای اله  است و در جمه بعثت ةمه ةای اوّلیّه عدالت در صدر ةدف" است.

صورت کامل، جز ةا است و بهةا و سرزمین ای مقدّس در ةمه زمانةمان تأن و جایگاه است؛ این، کلمه

صورت نسب ، ةمه جا و ةمه وقت عصر )ارواحنافداه( میسّر نخواةد تد ول  بهدر حکومت حضرت ول ّ

 "ست.ةمه بویژه حاکمان و قدرتمندان ا ای بر عهدهممکن و فریضه

 

 

 سیاست فاضله = امامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالحت یسارت صبورت عزیمت متانت همت ابوت

 تالیف رحماء تنازع اعداء

 تعادل



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ1011 تابستان، 11، پیاپي 2 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

 

130 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواجه ةفت ترط زیر را برای حاکم ذکر م  کند1در توضیح مدل مفهوم  به خواجه برم  گردیم، 

د، اگر تخص  حکومت را از پدر خویش ارث ببرد و به عبارت دیگر، دارای اصالت خانوادگ  بات . ابوّت:1

به راحت  م  تواند در قلوب مردم نفوذ کرده، در چشم و نگاه آنان از ةیبت، اعتبار و عزت خاص  

 "چه، نسب موجب استمالت دل ةا و افتادن وقع و ةیبت در چشم ةا باتد، به آسان ".برخوردار تود

س و فروکش حاکم باید ةمّت  بلند در حکومت داتته باتد، این صفت پس از تهذیب نف. همّت بلند: 2

 .نمودن غضب و دوری جستن از تهوات به دست م  آید

 تعادل صنوف تعادل طبایع

 عدالت
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حاکم باید سنجیده و با دقت لازم نظر دةد، این صفت با مشورت ةای فراوان، مطالعات متانت رأی:  . 3

به نظر دقیق و بحث بسیار و "تاریخ ، تجربیات پسندیده، اندیشه درست و دقت نظر به دست م  آید1

 "  و اعتبار از حال گذتتگان حاصل آید.فکر صحیح و تجارب مرض

حاکم باید در تصمیم گیری، قاطعیت لازم داتته باتد و بتواند  قاطعیت در تصمیم گیری: . 4

تصمیمات قطع  برای امور بگیرد. حاکم برای آن که بتواند از رذایل دوری جوید و فضایل  را کسب 

بود. مسأله تصمیم گیری قاطع، امری است که  نماید، تنها از طریق داتتن چنین فضیلت  قادر خواةد

ةمه انسان ةا به آن نیازمندند و در این میان، حاکم نسبت به ةمه مردم محتاج ترین است، چنین 

 فضیلت  پس از ترکیب آراء درست و تمرکز لازم، به دست خواةد آمد.

دارا باتد تا بتواند در سخت  ةا حاکم باید توانای  صبر و تحمّل در زمان ةای بحران  و خطر را صبر:  . 5

 .با صبر و تحمل، کشور را به خوب  اداره کند

گشایش،  -آسان، فراخ ، به آسان ، به سهولت، )در قدیم( چپ، طرف چپ در مقابلِ یمن  .یسارت: 6

 ، حاکم باید آسایش و راحت  را برای مردم به ارمغات بیاورد.راحت 

اگر دارای یک گروه قوی و ةمدل در حکومت داری باتد، به  حاکم همکاران شایسته و با کفایت: .7

 .خوب  قادر خواةد بود، حکومت را اداره نماید

نیروی انتظام  به عنوان بخش نگه دارنده حکومت باید دارای ةمانگونه که در رةنمودةای رةبری      

قوی  انتظام  نیروی دخواةن متوقع ةستند،چیست؟ مردم م  انتظام  نیروی آنچه مردم از "آمده است1

و مقتدر باتد؛ ةوتمند و پیچیده باتد؛ سالم و امین باتد؛ سریع و بهنگام باتد؛ مؤدب و اةل بیان و 

) ".ایدةای قابل توجه  این لیاقت و آمادگ  را از خودتان نشان داده تما در بخش... تفاةم با مردم باتد

 ، بهو رأفت ، رحمتاقتدار، عزتاعتقاد معظم له  ( و باز م  بینیم که به535:مهر  7:سخنران  رةبری 

است و البته باید  اسلام  جامعه مد و مورد قبولآکار انتظام  نیروی  ضروری خصوصیتچند  عنوان

کرد.در این صورت، نیروی  مشاةده انتظام  نیروی ةای بخش ، در ةمهنفس و عزت و پاکدامن  پارسای 

به بخش  از حاکمیت چون حاکم از متانت، صبر،قاطعیت و ةمت برخوردار است و لذا م  انتظام  به مثا

 توان آن را ةمکار تایسته حاکم یا ولایت فقیه دانست.
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 ناجا، تنازع با اعداء و تالیف رحماء در کلام خواجه و رهبری:

ملاطفت و یا با تخال  میسر مذکور یا با منازعت است یا با  ئلاز نظر خواجه دستیاب  به اغلب خصا     

( یا با توافق ممکن و دست یافتن  است یا م  توان گفت1 تضارب و 751:525است )مدرس  زنجان ،

، تنازع با اعداء و تألی  با رحماء را جلوه گر م  تود که نیروی انتظام  به عنوان  ئلتعاط  این خصا

)سخنران   "حاکمیّت اسلام  است نماینده انتظام  نیروی  "بازوی حاکم اسلام  یا به تعبیر رةبری

 ( برای تحقق بخش  به جامعه اسلام  باید از آن برخوردار باتد.)طوس ،597:اردیبهشت  2رةبری در 

را در ذةن  انتظام  نیروی گیری یک تصویر کاملاً مطلوب ازتکل( مقام معظم رةبری نیز، 1577 527:

 نیروی  از)اعداء( و مقتدر )رحماء(باید تصویر یک یار مهربان "دارند1 تأکید ه اند و مردم ضروری دانست

 ".در ذةن مردم ترسیم تود انتظام  

ةنگام و رحم ، سلامت درون ،حضور بهاقتدار و قاطعیت بدون ب  "م  افزایند1رةبر انقلاب اسلام       

یری مثبت گرای  عوامل  ةستند که موجب ارائه تصوسریع، عطوفت و کمک به مردم و قانون

 (597:هشت اردیب 9:) سخنران  رةبری در "خواةد تد انتظام  نیروی از

مظهر این امنیت و عامل وسطِ میدانِ این امنیت  "در جای دیگری م  افزایند1رةبر انقلاب اسلام       

کنید؛ باید عبارت است از نیروی انتظام ؛ بنابراین بایست  اقتدار داتته باتید؛ باید بتوانید مقتدرانه عمل 

ی کار این است که اقتدار را با ظلم نباید اتتباه کرد؛ اقتدار را با بتوانید با قاطعیّت عمل کنید. منتها نکته

فرضاً  -مهار حرکت کردن نباید اتتباه کرد. مثلاً فرض کنید در بعض  از کشورةا حدومرز نشناختن و ب 

 ةا و مانند اینها نشان م را ةم پشت دوربین پلیس خیل  مقتدر است؛ آدمهای عضلان  -در آمریکا 

زنند  کنند؛ خب بله؛ لکن م  بسط م  و اند وسط میدان و دارند قبضعنوان پلیس آمدهدةند که اینها به

 خواسته اسلحه بکِشد، پانزده تانزده گلوله م  عنوان اینکه مثلاً م کُشند؛ کس  را به ةا را م گناهب 

این اقتدار اقتدار مطلوب  نیست؛ اقتدار ةمراه با ظلم  -کنند  آورند، نابودش م زنند و پدرش را درم 

کند؛ خود این، عامل ناامن   کند، ایجاد ناامن  م  است؛ این اقتداری است که درنهایت، ایجاد امنیت نم 

) سخنران  " تنوید.کنند که م  ةا ةم اینها را تبرئه م روند دادگاه، دادگاه بعد ةم که م  -تود  م 

 (597:بهشت یارد  2رةبری در 

پس ملاک اقتدار  و قاطعیت را ایشان به درست  تبیین نموده اند و به دور از خشونت م  باتد، اقتدار       

 و قاطعیت درست باعث ثبات یک نظام اله  م  تود.
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 ناجا و تنازع با اعداء در کلام  خواجه و رهبری:  -الف

( به اعتقاد خواجه، 1577 527:اةل تمشیر چون ناجا، به منزلت آتش اند.)طوس ، به اعتقاد خواجه،     

( ةمین تعبیر به 5:6در لشکر باید کسان  را به خدمت گمارد که تجاع،صائب و حارب باتند.)ةمان1

در ملأ ، کس  تود در جامعه اسلام  اجازه داده نم "اتکال گوناگون در سخنان رةبری مشهود است.

ر جامعه د و این وظیفه نیروی انتظام  است. دین  مردم اةانت کنند و آن را ةتک نمایند ثیتعام، به حی

روستای  و صحرای  جمهوری اسلام   ،تهری ،از مقررات زیست کس  که  تود اسلام  اجازه داده نم 

ام  و این نیروی انتظ برندم  کنند و سلامت فضا را از بین م  فضا را مخدوش که کسان  کند،تخل  

ةر آنچه که طبق قوانین ترع  و قوانین مجلس  ،اسلام  در جامعه است که جلوی این تخلفات را بگیرد.

ممنوع است و مجاز نیست که تحقق  و چه پنهان،تورای اسلام  و مقررات رایج کشور، در بخش آتکار 

و این دست  تکن  را بگیردپیدا کند، اگر دیده تد، دست قوی باید بیاید و جلوی این قانون

 (557:بهمن  6)سخنران  رةبری در  "قدرتمند،نیروی انتظام  است.

کنند که  نویسند و تکایت م  کنند، یا نامه م  جا تلفن م گاة  به این "ایشان اضافه کرده اند که     

یت کنند، تکا گاة  تلفن م  ..کنند. اند که به نوامیس مردم تعرض م سرِ فلان محله، کسان  پیدا تده

گذارند استراحت کنیم و بخوابیم؛ سر  اند و نم کنند که مثلاً فلان خانه را به محل فساد تبدیل کرده م 

کنند  گاة  تکایت م  ..کنند. اندازند و از لحاظ اخلاق ، ناامن  ایجاد م  و صدا و ةای و ةوی راه م 

دةند. در  ید و فروش انجام م کنند، یا خر آیند و موادی را در فلان کوچه توزیع م  که افرادی م 

 (557:بهمن  6)سخنران  رةبری در انتظام  نیروی گونه موارد ما به کجا باید مراجعه کنیم؟ بهاین

، برخوردار باتد باید از اقتدار حقیق  انتظام  نیروی "در جای دیگری م  افزایند1رةبر انقلاب اسلام       

 و قدرت مقتدر است ایآنها، مجموعه و اجتماع  فردی ر امنیتپاسدا کنند که ، احساستا آحاد ملت

( یا 557:تیر  :6)سخنران  رةبری در .را دارد جامعه امنیت مخل و عوامل در برابر دتمنان از آنان دفاع

 در جامعه ی اسلام  نباید اجازه داده تود که عناصر ناباب به حیثیت دین  مردم اةانت کرده و آن را"

ةتک کنند. نیروی انتظام  باید با این مسأله و ةمچنین نقض ةر آنچه که طبق قوانین ترع  و مقررات 

برخورد کند و قدرتمندانه مانع قانون تکن  در سطح  رایج کشور در زندگ  آتکار مردم ممنوع است،

انون میسر جامعه تود. مقام معظم رةبری محبوبیت نیروی انتظام  را در پرتو قاطعیت براساس ق

دانستند و ضمن برحذر داتتن این نیرو از رعایت ملاحظات قشری و یا گروة  فرمودند1 نیروی انتظام  

باید در اجرای قانون رعایت اخلاق را مدنظر قرار دةد و قانون را در عین قاطعیت با خوتروی  و مهربان  

نتظام  باید متناسب با آن به حفظ و اعمال کند. در جامعه ای که معیار و ملاک آن اسلام است نیروی ا
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)سخنران   ".حراست از حساسیتهای جامعه بپردازد که تأمین امنیت اخلاق  جامعه نیز از آن جمله است

 (557:بهمن  6رةبری در 

 ناجا و تألیف رحماء در کلام  خواجه و رهبری:  -ب

( بکار توان داتت و باید که آخر استعمال تمشیر نباید کرد آنجا که دبوس)چماق"خواجه م  گوید1      

)طوس ، "ةمه تدبیرةا محاربت است... بعد از ظفر  البته قتل نفرماید و عداوت و تعصب استعمال نکند.

( رةبر انقلاب اسلام  نیز چون خواجه معتقد به رحمت در نیروی انتظام  یا به تعبیر رةبری 15:6 527:

ام ، دقیقاً ةمان چیزةای  است که به این نیرو ارزش انتظ نیروی زحمات"نیروی مسلح اجتماع  است1

کنند. آن کس  که در خانه خود با آرامش تب را  بینند و احساس م  بخشد؛ مردم ةم آن را م  م 

 کند و در خانه آرام م  ای دور از دسترس خود رةا م کند، یا محل کسب خود را در منطقه صبح م 

ی طولان  را در تود و یک جاده ه به تنهای  سوار خودرو م خوابد، به تما مطمئن است. آن کس  ک

ةای متمادی باید در این جاده ط  طریق کند، او به اعتماد تماست؛ چون  گیرد که ساعت پیش م 

اید؛ چون تما در مقابل خطرات  ةای خود را زیر بار این خدمت بزرگ دادهتما حاضرید؛ چون تما تانه

)سخنران  ".کند؛ این خیل  افتخار است کنید لذا او احساس آرامش م  م که متوجه اوست، سینه سپر 

 (553:مهر  5:رةبری در 

محبوبیت خود را باید در چه باید محبوب باتد اما  انتظام  نیروی "در جای  دیگر ایشان تأکید دارند1     

قررات از او طلب دست بیاورد؟ در قاطعیت بر اساس قانون و بر اساس ةمان چیزی که در مچیزی به

کس ، ملاحظه جمع ، رعایت میل قشری یا گروة ؛ ابداً. اگر چنین کاری  تده است؛ نه در ملاحظه

 نیروی  خارج از قانون انجام بگیرد، تخل  تده است. تنها رعایت  که  ةای بشود و چنین رعایت

البته در اجرای قانون، دو  قانون، اجرای در اخلاق رعایت و قانون رعایت از است عبارت بکند، باید انتظام  

ةا؛ یک   خلق  و عبوس بودن و تکبر و نخوت و امثال اینتود عمل کرد1 یک  با بداخلاق  و کج گونه م 

اضافه ه اخلاق  و مهربان ، اما با قاطعیت. این نوع دوم باید معمول باتد؛ اِعمال قاطعیت، بةم با خوش

 (557:بهمن  6مردم باتد.)سخنران  رةبری در چون ةدف باید تألی  قلوب  اخلاق خوب

مراقب باتید خطّ مستقیم و راه تناخته تده و "1 در سخنران  دیگری تاکید م  کنند ایشان بازةم     

از دست ندةید و رةا نکنید. انسان وقت  با مردم مواجه  -که راه وظیفه و راه قانون است  -درست را 

انجام وظیفه، ةم نشان دادن اقتدار قانون، ةم جلوگیری از ةرگونه کند. ةم  است، کار ظرافت پیدا م 

تخطّ  و تجاوز از قانون، ةم نشان دادن صلابت انجام وظیفه، ةم نشان دادن رحمت؛ ببینید مرز اینها 

چقدر به ةم نزدیک است و چقدر این خطّ  که از میانه این ةمه نشانه و علائم میگذرد، خطّ ظریف  
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یّت در این نظام و برای این مردم به وجود آمده است، برای رعایت ةمین خصوصیات است. ةرچه موفق

است. از طرف  رعایت وظیفه و رعایت قانون؛ از طرف  محبّت به مردم، به کسان  که انسان با آنها مواجه 

)سخنران  ".تود؛ سختگیری در موارد تخلّ ؛ در عین حال محبّت و گذتت در موارد قابل گذتت م 

 و ةمین است و انقلاب  اسلام  ارزتهای ، مدافعانتظام  نیروی مجموعه(553:مهر  5:بری در رة

، انتظام  نیروی وظیفه باتد. بزرگترین ، حاکممعیار و میزان عنوان نیرو باید به این ارزتها نیز در درون

، تقوا، آحاد جامعه را ایجاد کند که ود، فضای خ و رحمت نیرو باید با اقتدار، عزت و این حفظ ارزتهاست

 مشاةده را در آن و انحراف کجروی با ةرگونه از فساد و دتمن  ، دوری، معنویتپرةیزگاری

 (557:تیر  :6.)سخنران  رةبری در کنند

ناجا، تنازع با اعداء و تالی  رحماء در کلام خواجه و رةبری( به دست م  نتیجه ای که در این بخش)     

حفظ دولت، تأل  اولیا و تنازع اعدا را سبب م  داند، از این رو، توجه پادتاه به حال در  خواجهآید آن که 

مستقیم  رعیت را واجب دانسته و لزوم توفّر پادتاه بر قوانین عادله را متذکر تده است، چرا که رابطه ای

بین قوام مملکت با عدالت ورزی برقرار م  کند و قوام مدن را به ملک و قوام ملک را به سیاست و قوام 

انتظام ، ةم مظهر اقتدار نظام و نظم   نیروی".رةبری نیز تاکید دارند1سیاست را به حکمت م  داند

ی کند، ةم مظهر مهربان  و خواةد امنیت کشور را حفظ کند و تأمین کند و از آن پاسدار است که م 

ی رأفت و رحمت نظام نسبت به آحاد مردم است. این دو تا در کنار ةم و توأم با دلسوزی و روحیه

 (597:تهریور  69) سخران  رةبری در ".یکدیگر باید مورد توجه قرار بگیرد

به سمت و سوی برخورد  تنازع با اعداء و تألی  رحماء تعادل  را پیش م  آورد که نیروی انتظام  را     

 تعادل  با مردم  و صنوف م  کشاند.

 

 ناجا،تعادل طبایع و صنوف در کلام خواجه و رهبری:

این بخش م  کوتد تا تعادل را در خواجه،رةبری و ناجا از طریق نحوه برخورد با طبایع و صنوف      

 نشان دةد. 

  ناجا و تعادل در برخورد با طبایع مختلف انسانی: -الف

خواجه نصیر مردم را در پنج صن  قرار م  دةد و در ةر صن ، علاوه بر خصایص و ویژگ  ةای ةر      

 :یک، وظای  و نحوه برخورد حاکم و دولت با آن ةا را نیز بیان م  دارد

این گروه خلاصه  .اولین گروه، آن ةایند که طبیعتا خیّر ةستند و خیرتان به دیگران م  رسد     

د و در ذات و جوةر، مانند رئیس اعظم م  باتند. افرادی که در حلقه دولت قرار دارند، آفرینش ةستن
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باید از این گروه باتند. این گروه باید مورد تعظیم، تجلیل، اکرام و احترام حکومت باتند و بر سایر مردم 

کسان  ".بهره ببردریاست نمایند. پادتاه و رئیس حکومت موظّ  است از این دسته برای اداره امور کشور 

که به طبع خیّر باتند و خیر ایشان متعدّی بود، این طایفه خلاصه آفرینش اند و در جوةر مشاکل، رئیس 

اعظم. پس باید نزدیک ترین کس  که به پادتاه بود، این جماعت باتند و در تعظیم و توقیر و اکرام و 

 "سای باق  خلق باید تناخت.تجلیل ایشان، ةیچ دقیقه مهمل نباید گذاتت و ایشان را رؤ

این دسته را باید عزیز داتت و سع   .دومین گروه طبیعتا خیّرند، ول  خیرتان به دیگران نم  رسد     

کرد تا حاجات و نیازمندی ةای آنان برآورده تود؛ یعن  دولت وظیفه دارد نیازةا و حوایج این گروه را 

کسان  که به طبع خیّر باتند و خیر ایشان متعدی ".ورزدبرآورده و از ةیچ کوتش  در قبال آنان دریغ ن

 "نبود، این جماعت را باید عزیز داتت و در امور خود مزاح العلّه گردان .

سومین گروه طبیعتا نه خیّرند و نه تریرند. این گروه باید از امنیت لازم برخوردار باتند و به امور خیر      

کسان  که به طبع، نه خیّر باتند و نه " .ستعداد و توانشان به کمال برسندتشویق توند تا بتوانند به اندازه ا

 "تریر. این طایفه را ایمن باید داتت و بر خیر تحریض فرمود تا به قدر استعداد، به کمال برسند.

چهارمین گروه طبیعتا تریرند، ول  ترتان به دیگران نم  رسد. این گروه باید تحقیر و اةانت توند      

آن ةا را با اوامر، نواة ، مواعظ، تشویق ةا، ترس ةا، بشارت و انذار نمود. به عبارت دیگر، باید آنان را امر و 

کسان  که تریر باتند و تر ایشان متعدّی نبود، این جماعت را تحقیر و ".به معروف و نه  از منکر کرد

رت و انذار کرد تا اگر طبع خود بازگذارند اةانت باید فرمود و به مواعظ و زواجر و ترغیبات و ترةیبات، بشا

 "و به خیر گرایند و الاّ در ةوان و خواری م  باتند.

این گروه پست ترین موجوداتند.  .پنجمین گروه طبیعتا تریرند و ترتان ةم به دیگران م  رسد     

با این گروه، باید طبیعت اینها ضدطبیعت رئیس اعظم است و ذاتا با گروه اول منافات دارند. در برخورد 

اگر م  توان به اصلاح و سلامت آنان امیدوار بود، باید با تنبیه و تکنجه آنان :موارد ذیل را مدنظر قرار داد

را اصلاح کرد. اما اگر نم  توان به اصلاح و بهبود آنان امیدوار بود، اگر ترارت و بدی آن ةا خصوص  

اگر ترارت و بدی آن ةا عموم  باتد، باید ترارتشان را از بین  باتد، باید با آنان با مدارا برخورد کرد اما

کسان  که به طبع تریر باتند و ترّ ایشان متعدی، و این طایفه " .برد تا در جامعه رواج پیدا نکنند

خسیس ترین خلایق و رذّاله موجودات باتند و طبیعت ایشان ضد طبیعت رئیس اعظم بود و منافات این 

ات  باتد. این قوم را مراتب بود1 گروة  که اصلاح ایشان امیدوار بود به انواع تأدیب و صن  با صن  اول ذ

زجر، اصلاح باید کرد، و الاّ از تر منع کرد، گروة  را که اصلاح ایشان امیدوار نبود، اگر تر ایشان تامل 
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ترّ ایشان واجب باید نبود با ایشان، مدارات  رعایت باید کرد و اگر تر ایشان عام و تامل بود، ازالت 

 "دانست.

مواجهه نیروی انتظام  با طبایع مختل  انسان ةا بر اساس قاعده تعادل این گونه است که آن نیرو      

حام  انسان ةای  است که دارای طبع خیر کثیراند و مشوق کسان  است که دارای طبع خیر اقل اند تا 

ا با کسان  که نه طبع خیر دارند و نه طبع تر طبع خیر خود را گسترش دةند و م  کوتد ضمن مدار

آنان را به سوی دارندگان طبع خیر بکشاند و تنها با کسان  در جدال است که طبع  با تر کثیر و اقل 

 دارند اما به دو اندازه متفاوت .

 به برخ  از رةنمودةای رةبری در این باره نگاه کنید1

 طبع با تر کثیر1  .:

 مسائل ةجوم ، تحتاز خانه در بیرون تان جوانان باتد که ایبگونه جامعه ند وضعانتظار دار مردم"     

 اخلاق  امنیت فساد در جامعه با اتاعه که باید با کسان  انتظام  نیروی قرار نگیرند بنابراین غیراخلاق 

 برای اجتماع  و نظم امنیت"(:53:مهر  7:)سخنران  رةبری در ".نماید کنند مقابلهرا تهدید م  مردم

 و امنیت آسایش با رفتار یا گفتار خود متعرض که لذا با کسان  مهمتر است معیشت  از مسائل گاه مردم

با  که افراد تا جای  تخص  حریم آنکه برخورد کنید. ضمن اغماض توند باید بدونم  دیگران و آرامش

 )ةمان("است کنند کاملا محترمنم  تعرض اندیگر رفتار خود به

را یک  دیگر از وظای  مهم نیروی « جلوگیری از خرید و فروش سلاح»ای، الله خامنهضرت آیتح     

انتظام  برتمردند و افزودند1 در برخ  کشورةا مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای 

ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکل  ست و برای مردم آن مشکلسازی آزاد اةای اسلحهکمپان 

رةبر انقلاب اسلام  با تأکید بر .وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته تود

ی اینستاگرام جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند1 قاتل روحان ِ ةمدان  در صفحه

ی نیروی گونه موارد وظیفهوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینبا چهار ن

 (93اردیبهشت  3)سخنران  رةبری در .انتظام  است

 طبع با خیر کثیر1  .6

 تنوا، زبان  گوت  نمایند که کنند، احساسم  مراجعه انتظام  نیرویبه که باید ةنگام  مردم"     

ی سیل در قضیه" (559:مهر  3:)سخنران  رةبری در ".در انتظار آنهاست مهربان ل پاسخگو و د

زده خوش دیده و تأمین امنیت مناطق سیلگزاری به مردم آسیب با خدمت انتظام  نیروی اخیر،

در مقابل چشم مردم  انتظام  نیروی ینیروی  به اندازه ةیچ سازمان و" (593:اردیبهشت  3)".درخشید
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ی افتخار و سربلندی موقع و رتادت این نیرو، مایهندارد و بر ةمین اساس، توانای ، قدرت، اقدام بهقرار 

 ملت "( در جای دیگری ایشان م  فرمایند5921:تهریور  62)سخنران  رةبری در ".برای نظام است

و بر  است تدار پیدا کردهاق جهان در سطح اسلام  و ارزتهای و قرآن اسلام به تمسک برکت به ایران

از کشور  ایارزتها باتد و در ةر نقطه ، باید پاسدار اینملت این به متعلق انتظام  ، نیرویاساس ةمین

و امیدوار  او دلگرم تقوا با دیدن از او بترسند و اةل تقوای و ب  فساد و رتوه اةل ظاةر تود که ایبگونه

 .است و امن سالم و زندگ  تنفس برای مناسب  ، فضایمحیط جامعه د کهکنن توند و احساس

 (557:تیر  :6)سخنران  رةبری در 

نگارنده تنها درصدد مؤیدات  درباره برخورد ةمزمان و متعادل نیروی انتظام  با طبایع گوناگون      

ثیر بیگانه است و نیز برخورد آن با دیگر است.ةمانگونه که با طبع با خیر کثیر ةمراه است با طبع با تر ک

 طبایع از ةمین قاعده پیروی م  کند.

 ناجا و تعادل در برخورد با طبایع مختلف صنوف:  -ب

واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت  پادتاهبر  و "خواجه م  گوید1     

در  اولترط  و بود )عدالتگرای (کت به معدلتممل )برپای (قوامنماید، چه )کوتش بسیار بسیار(توفر

)مزاج دارد، چه ةمچنان که امزجه )ةم تأن(ه اصناف خلق را با یکدیگر متکاف کآن بود  )تکاف (معدلت

اجتماعات معتدل به تکاف  چهار صن   ،چهار عنصر حاصل آید )ةم تأن ، ةمسری(به تکاف  معتدل ةا(

 صورت بندد1 

 که اصناف خلق را با یکدیگر متکاف  دارد1ترط اول در معدلت آن بود 

 :برابری در چهار صن  وجود دارد

 اهل قلم )فرهنگیان(؛  -1

مانند دانشمندان، فقها، قضات، نویسندگان، حسابداران، مهندسان، منجّمان، پزتکان و تعرا؛ چرا که قوام 

 .این دسته مانند آب در طبیعت ةستند دین و دنیا به وجود این ةاست،

 یر )نظامیان(؛ اهل شمش -2

مانند جنگجویان، مجاةدان، بسیجیان، مرزداران، محافظان )نیروةای انتظام ( که نظم و امنیت جامعه به 

 .دست این ةا تأمین م  تود، این دسته مانند آتش در طبیعت ةستند
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 اهل معامله )بازاریان(؛  -3

ةمکاری این گروه، معیشت و زندگ  مانند تاجران، پیشه وران، صنعت گران و گردآوران مالیات که بدون 

 .انسان ةا غیر ممکن است. این دسته مانند ةوا در طبیعت ةستند

 اهل مزارعه؛  -4

مانند برزگران، دةقانان و کشاورزان که مواد غذای  جامعه را تأمین م  کنند و جامعه بدون این دسته 

 .نم  تواند باق  بماند، این گروه مانند خاک در طبیعت ةستند

ةیچ یک از اصناف چهارگانه نباید بر دیگری اولویت داتته باتد؛ بدین معنا که اصالت را نباید به یک      

و چنان ".صن  داد و از اصناف دیگر چشم پوت  کرد؛ زیرا ةمه این ةا مکمّل ةمدیگر در جامعه ةستند

ازم آید، از غلبه یک صن  چه از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر، انحراف مزاج از اعتدال و انحلال ترکیب ل

بر سه صن  دیگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آید  و از الفاظ حکما در این معن  آمده 

فضیلةُ الفلّاحین ةو التعاونُ بالاعمال و فضیلةِ التُّجار ةو التعاونُ بالاموال و فضیلة الملوک ةو "است که1 

ضیلةُ الالهییّن ةو التعاونُ بالحکم الحقیقیّه، ثمّ ةم جمیعا یتعاونون عل  عمارة التعاونُ بالآراء السیاسیةِ و ف

 "المدن بالخیرات و الفضائل

ی نیروی انتظام ، بر ضرورت رعایت ای با اتاره به ظرافت و پیچیدگ  وظیفهالله خامنهحضرت آیت     

ای مختل  مردم تأکید کردند و در تناخت  در برخورد با قشرةتناخت  و جامعهةای علم  روانجنبه

ةای موسم  و موقت، خصوص اجرای طرح امنیت اجتماع  افزودند1 نیروی انتظام  باید با پرةیز از طرح

آبان  2:)سخنران  در .طرح امنیت اجتماع  را باقدرت ادامه دةد تا اةداف آن در جامعه نهادینه تود

یرد؛ به خصوص در مواردی که ةمکاری با باندةای باید با ةرگونه تخلف  برخورد جدی صورت گ(532:

باتد که این موارد از مصادیق خیانت است و باید با آن باتدت و منطبق بر عدل و قانون مختل  م 

 (536:مهر  6:)سخنران  در .برخورد تود

ن یکطور ناامن  ای -ةا یا بازار یا خیابان بیابد ةا یا مغازهناامن  فقط به این نیست که دزد به خانه     

ما ناامن  عِرض  و ناموس  ةم داریم؛ جلوی آن را ةم تما باید  -است؛ ناامن  مال  است 

 (557:بهمن  6)سخنران  در بگیرید.

کردند؛ اگر آحاد ملت ایران  اگر نیروةای مسلّح، خودتان را در مقابل دتمن تجهیز و سینه سپر نم      

کردند،  رفتند و خودتان را آماده فداکاری نم  سیج به میدان نم در کنار نیروةای مسلّح و در قالب ب

دانید آبرو و ناموس و تخصیت و غرور این ملتِ بزرگ چگونه  آمد؟ م  دانید بر سر کشور چه م  م 

تد؟ رزمندگان و بخصوص تهدای عزیز ما به گردن این ملت و به گردن ةمه ما  لگدمال دتمنان م 
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ای افزودند1 در برخورد با برخ  افراد الله خامنهحضرت آیت(537:مهر  7ان  در ) سخنر حیات دارند.حقِ 

که تعمداً یا از روی ب  توجه  چهره جامعه را از لحاظ دین ، نجابت و عفاف خارج م  کنند نیز باید 

فرمانده (  یا 539:اردیبهشت  7)سخنران  در .برخوردی قوی و صحیح انجام تودتوسط نیروی انتظان  

درد را نادرست گذاری و تلاش اقتصادی بر اثر مقابله با طبقه جدید مرفه ب ل قوا به خطر افتادن سرمایهک

دستگاةهای قضای  و قانونگذاری و دستگاةهای گوناگون کشور باید با متخل  "خواندند و فرمودند1 

ن بیگناةان بترسند برخورد کنند و کس  که متخل  است باید احساس نا امن  کند. ةر نظام  که در آ

که مبادا مورد تعرض قرار بگیرند ، و گناةکاران عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام منحرف 

 (552:تیر  67) سخنران  در .است و نباید اجازه داد که نظام اسلام  ما چنین وضع  را پیدا کند

ایع مختل  و برخورد متعادل ناجا با نتیجه این بخش عبارت است از این که برخورد متعادل ناجا طب     

صنوف مختل  از یک سو برآمده از نظر خواجه درباب تعادل طبایع و صنوف است و از سوی دیگر ةمین 

 امر در رةنمودةای رةبری قابل تأیید است.

طبیب  است که بر علاج بیمار و حفظ صحت  ،نزد محقق طوس ، در سیاست متعالیه، رئیس دولت     

کننده ةفت صفت1 ابوت، علو ر تام و کامل دارد تا از بستر، قیام کند. وی حکومت را جمعوی، اختیا

داند و برای پیشگیری و درمان درد در درون ةمت، متانت رای، عزیمت تمام، صبر، یسار و اعوان صالح م 

ق طوس  در خواند. محقنظام سیاس ، پیوسته حاکمان را به عدالت، احسان و پایبندی به قانون فرا م 

را به « یک  تال  اولیا و دیگر تنازع اعدا»دو چیز، « تدبیر حفظ دولت»مقام تجویز، برای اسباب صیانت و 

کند؛ به عبارت دیگر خواجه بر مبنای دوگانگ  وجود انسان و اصالت خیر در رئیس دولت توصیه م 

و امر خارج  یعن  « تالی  اولیا»ن  افعال انسان  بر این باور است که حفظ دولت نتیجه دو امر داخل  یع

و دفع ترور « تنازع اعدا»بوده و مبتن  بر ماةیت ترآمیز افعال ارادی است تا ضمن تشریح « تنازع اعدا»

گرای اسلام  بپردازد؛ مدینه ضاله به اسباب حفظ مدینه و تکوه دولت مختار در راستای جامعه آرمان

اجه تکاف میان وضع موجود و دولت آرمان  را معطوف به اگرچه در مصلحت موجود کم  خلل آید. خو

ای معطوف به استعدادةای مدینه و امری داند که مسالهاصل عدالت، احسان و پایبندی به قانون م 

 .گریزناپذیر در حفظ ةمزمان مصلحت عموم  و مصلحت مسلمانان است

این موضوع تأکید دارد که کفه عدالت باید  البلاغه برةا امیرالمؤمنین عل )ع( در نهجچنانکه سفارش     

تر باتد چراکه ةر میزان عدالت در یک نظام سیاس  و یک کشور بیشتر باتد، معنویت و اخلاق نیز قوی

موضوع  .تود؛ علاوه بر این مشارکت مردم در تعیین سرنوتت خودتان، بیشتر خواةد تدبیشتر م 

ای را ماده 3مقام معظم رةبری فرمان  537:در سال  د، م  باتعدالت را دغدغه ةمیشگ  رةبر انقلاب 
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دةنده این است که دغدغه اصل  رةبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ابلاغ فرمودند و نشان

و در گام دوم انقلاب نیز بر آن تکیه کرده  معظم بر ةمین مبنا استوار است و مسئله تازه و بدیع  نیست

وازم اصل  برقراری عدالت و برخورد با مخلان آن نیروی انتظام  م  باتد و این سازمان اند و یک  از ل

 برای پیشقدم بودن در آن در سال جاری اقدام به تاسیس پلیس امنیت اقتصادی نموده است.

 

 نتیجه گیری

باتد، نظام  نکته قابل تاکید در این نوتتار این بود که نیروی انتظام  زیر مجموعه نظام امامت م      

امامت از دیدگاه خواجه نصیر، دارای ةفت ویژگ  ابوت، ةمت، متانت، عزیمت، صبورت، یسارت و 

صالحت است. حاصل تضارب و تعاط  این ةفت صفت دوچیز است؛ تنازع اعداء و تألی  رحما)قلوب( و 

یجاد این تعادل که به این تداع  کننده اتداء عل  الکفار رحما بینهم م  باتد.نیروی انتظام  در این ا

عدالت م  انجامد، تریک است از آن رو که در این زمینه دارای ماموریت و وظای  ذات  است لذا م  

توان با نگاة  به آنچه مقام معظم رةبری درباره نیروی انتظام  فرموده اند م  توان نقش آن را در مورد 

کتاب  7تتار سع  کردیم با استفاده از فصل ما در این نو ةر یک از عناصر این مدل مفهوم  برتمرد.

سیاست مدن خواجه نصیر الدین طوس  فاکتورةای لازم برای ارائه یک الگوی سیاس  امنیت  نیروی 

انتظام  با تکیه بر فرمایشان مقام معظم رةبری در گام دوم را که ریشه ةمه آنان کلید واژه عدالت م  

ال ( ه باتیم.اما یافته ةای تحقیق ما بر چند پایه استوار بود1باتد مطرح نماییم که انشالله موفق بود

عدالت در اندیشه سیاس  رةبری جایگاة  مهم  -اندیشه سیاس  خواجه بر تعادل و عدالت است.ب(

نتیجه برخورد متعادل با  -نظامیان از نظر خواجه و ناجا از نظر رةبری تعادل بخش اند. د( -دارد. ج(

 ف عدالت است.پدیده ةا،طبایع و صنو
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