واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار حِسبهنویسان
محمدرسول ایمانی خوشخو

چکیده
ارتقای سطد کمی و کیفی تعامل پلیس و جامعه که به افزایش سرمایۀ اجتماعی ایـن سـازمان منجـر
میشود ،از دغدغههای مهم در مدیری پلیس جامعهمحور اس  .حاکم شدن اخالق بر رفتار پلـیس
میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد .از سوی دیگـر ،در آثـار دانشـمندان اسـالمی ،عمـدۀ
مباحپ مربوط به نحوۀ تعامل مجری قانون با مـردم ،بـه منـابعی مربـوط اسـ کـه بـه امـر حسـبه
پرداختهاند و در خالل آنها به فرد محتسب ،توصیههایی اخالقی شده اس ؛ و لاا این آثار میتواننـد
منابع مناسبی برای واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعـه ،در جوامـع کنـونی باشـند .در ایـن
نوشتار با رجوع به آثار حسبهنویسان ،توصیههای اخالقی آنها بـه فـرد محتسـب بـه عنـوان ضـابط
قانون ،جمعآوری شده و با در نظر گرفتن مهمترین وظایف سازمان پلیس در جوامـع کنـونی ،نحـوۀ
کاربس آنها توسط این سازمان ،تبیین شده اس  .در نتیجۀ ایـن پـژوهش ،مشـخ میشـود کـه
چهار اصل «صالب و اقتـدار»« ،بـینیـازی و غنـا»« ،تعهـد و التـزام عملـی بـه قـانون» و «تـرحم و
مهرورزی» ،اصولی هستند که میتوان آنها را در توصیههای حسبهنویسـان مشـاهده کـرد .در نگـاه
اول ،برخی از این اصول ،در تقابل با برخی دیگر به نظر میآیند ،اما انجام یک تبیین مفهـومی درسـ
از معنای این اصول اخالقی در تعامل پلیس و جامعه و نیز افزایش بصیرت پلیس در شناخ مورد و
تشخی اصل اخالقی حاکم در هنگام تزاحم این اصول ،از جمله بایستههایی هستند که مـیتواننـد
مسیر را برای اجرایی شدن آنها هموار کنند.
کلیدواژهها :پلیس جامعهمحور ،تعامل پلیس و جامعه ،اخالق انتظامی ،حسبه ،محتسب.
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مقدمه

اسـتقرار نظـم و امنیـ

سازمان پلیس به عنوان یکـی از نهادهـای حکـومتی کـه مسـئولی

اجتماعی را به عهده دارد ،برای انجام بهینۀ مسئولی های محوله نیازمند کاوش بـرای یـافتن
راههایی اس

که تعامل پلیس و جامعه را تقویـ

کنـد و از ظرفیـ هـای اجتمـاعی بـرای
را دارد که تعامـل

اجرای بهینۀ قانون ،بیشترین بهره را ببرد .به این منظور ،اخالق این ظرفی

پلیس و جامعه را از ارتباطی تعریفشده در چهارچوب قانون به ارتباطی در قلمـرو وجـدان
توسعه دهد و برای آن پشتوانۀ عاطفی و قلبی فراهم کند.
تعامـل ارتبـاطی پلــیس و جامعـه از جملــه موضـوعاتی اسـ کــه در مـدیری پلیســی
جامعهمحور نقشی اساسی دارد و مشارک دهی مردم در پیشگیری و حل مساکل جرمخیز از
جمله اهداف اصلی این گونه از مدیری

پلیسی اس

(همتی .)۱۰۷ :۱۰۹۶ ،این امر مهم کـه

از طریق انتقال اطالعات مفید میدانی به پلیس از سوی جامعه و دریاف

رهنمودهـای الزم از
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پلیس به انجام میرسد ،زمانی تسهیل میشود که جامعه پلیس را نهادی در خـدم

مـردم و

حاصل میشود ،میتواند به عنوان بخشی از فرایندی تلقی شود که در اخالقی کردن سازمان

۱۳۹

پلیس و حاکم کردن اخالق در تعامالت آن با جامعه ،نقش بسزایی دارد.

دغدغهمند مشکالتی بداند که جامعه با آن روبهرو اس  .اگر جامعه احساس کند که پلیس به
جای منفع محوری ،مهرورزی را وجهۀ فعالی های خود قرار داده ،همکـاری بـا پلـیس را
تالشی برای بهبود وضعی

اجتماعی خویش دیده ،در مشـارک

هـر چـه بیشـتر بـا پلـیس

تردیدی به خود راه نمیدهد .به منظور رسیدن به این امـر ،پـرداختن بـه اخـالق انتظـامی و
استخراج مهمترین اصول حاکم بر این حوزه و حل مساکل بغرنجی که از تعارض این اصـول

برای بررسی و استخراج مهمترین اصول اخالق انتظامی ،آثار حسبهنویسان که به تشـرید
وظایف عامالن حسبه پرداختهاند ،میتواند راهگشا باشد .در گاشته نظام حسـبه بـه عنـوان
نهاد حکومتی متکفل حسن اجرای قانون شرع توسط مشاغل و فعاالن مختلف اجتماعی بود
و با مالحظۀ اهم وظایف این نهاد ،روشن میشود که دسـ کم بخشـی از وظـایف سـازمان
پلیس در جوامع کنونی با وظایف نهاد حسبه همپوشانی میکنـد .ایـن نهـاد بنـا بـر شـواهد

تاریخی در قرن چهارم و احتماالً در قرن سوم در کنار نهادها و دوایری همچون دایـرۀ قضـا
وجود داشته اس
گااش

(مطهری)۱۷۱/۱۳ :۱۰۷۷ ،؛ اما از زمان صفویه به بعد این نهاد رو به افـول

و وظایف آن تجزیه شد و بیشتر به سم

یک نهـاد دینـی سـوق یافـ  .در همـین

دوران بود که در فقه شیعی و در آثار بزرگانی همچون شیخ انصاری اصطالع «حسبیه» رواج
(صرامی .)۱۹ :۱۰۵۵ ،از سوی دیگر از حیپ حکومتی وظایفی که در دایـرۀ احتسـاب

یاف

شمرده میشد ،همچون نظارت بر پاکیزکی شـهرها و نظافـ امـاکن و معـابر بـه داروغـه و
کالنتر واگاار شد و وظیفۀ محتسب به چهارچوب کنترل خریدوفروش در بازار محدود شد.
در اواخر حکوم

ناصرالدین شاه ،دایرۀ احتساب که در نیروی ضبطیه ادغام شده بود و زیـر

نظر شهربانی اداره میشد ،مجدداً مستقل شد؛ اما چیـزی از آن بـاقی نمانـده بـود تـا اینکـه
محتسب که به نظم و عزل قیم برای صغار بر وصی

وارث محدود شـده بـود ،بـه ریسـای

دادگاهها محول شد و برای همیشه نام محتسب از صـحنۀ اداری و قضـایی ایـران محـو شـد
(رفیعی۱۵۱ :۱۰۹۳ ،ـ.)۱۵۰
در این نوشتار ابتدا به معرفی مهمترین آثاری که به شرع وظایف محتسـب پرداختـهانـد،
خواهیم پرداخ
شخ

و در ادامه در ذیل چند اصل ،مهمترین توصیههایی را که حسبهنویسـان بـه

محتسب داشتهاند ،از نظر خواهیم گاراند .سعی نویسنده در این معرفی بر آن اسـ

که با در نظر داشتن ضرورتهایی که سازمان پلیس در عصر جدید با آن روبهرو اس  ،ایـن
اصول اخالقی را به گونهای معرفی کند که در ترسیم خط مشی کلـی بـرای تعامـل سـازمان
پلیس با جامعه به کار آید.

۱۳۷

ِحسبه و ِحسبهنویسان

حسبه اسم مصدر و از ریشه «حسب» بـه معنـای شـمارش اسـ

و در اصـطالع در معـانی

متعددی همچون طلب اجر ،نیکویی در تـدبیر و ادارۀ امـور و خیرجـویی کـردن و انکـار و
خردهگیری بر کار زش

کسی نیز بـه کـار رفتـه اسـ

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

سرانجام در تیرماه ۱۰۱۷ش ،با تشکیل دادگستری و تصویب قـانون امـور حسـبی ،وظـایف

(صـرامی .)۱۳ :۱۰۵۵ ،در اصـطالع

فقهی« ،امور حسبیه» به تکالیف یا وظایفی اطالق میشود که میدانیم شارع مقدس هرگز بـه

ترک آنها راضی نیس

و چنانچه کسی به انجام آنها اقدام نکند ،بر خالف رضـای

بر زمین خواهد ماند؛ همچون نظارت بر احوال صغار و محجوران و اجرای وصی

شـارع
متوفیـان

(فاضل لنکرانی)۷۱۰ :۱۴۱۶ ،؛ اما از حیپ تاریخی ،در گاشـته محتسـب کسـی بـود کـه از
ناحیۀ حکوم  ،مأمور برپاداشتن معـروف و جلـوگیری از منکـر بـود .بـا ایـن همـه ،دایـرۀ
مفهومی معروف و منکر در آن زمان ،بسی گستردهتر از آنی اس
میکند .برای مثال ،عدم رعای

که امـروز بـه ذهـن تبـادر

قوانین و ضوابط شـرعی و قـانونی در حـوزۀ بـازار و رفتـار

مشاغل ،از جملۀ منکرات بود و وظیفۀ محتسب دخال

در این امور و انجام برخورد لسـانی

و در صورت لزوم ،برخورد عملی با آنها بـود .بـر ایـن اسـاس ،مـیتـوان گفـ

وظـایف

بخشهایی از نظام حکومتی در عصر جدیـد همچـون شـهرداری و شـهربانی ،بـا وظـایف
محتسب همپوشانی دارد و میتوان گف

آنچـه امـروز در قـانون از جملـه وظـایف قـانونی

نیروی انتظامی شمرده شده ،مانند مبارزه با منکرات و فساد ،پیشگیری از وقوع جرم ،کشـف
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۱۱۳

جرایم و بازرسـی و تحقیـق ،حفـظ آثـار و دالیـل جـرم ،دسـتگیری متهمـان و مجرمـان و
جلوگیری از فرار و اختفای آنها همگی جزو وظایفی اس که با عنوان تجسس و برانـدازی
منکرات ،برای محتسب برشمرده شده اس

(صرامی.)۱۶۱ :۱۰۵۵ ،

با نظر به همپوشانی بخشی از وظایف نیروی انتظامی و نظام حسـبه در گاشـته ،مطالعـۀ
نظام حسبه میتواند مورد مناسبی برای استخراج اصول حاکم بر آن و از جمله ،اصول حـاکم
بر رفتار سازمانی عامالن آن باشد .برای این منظور ،بررسی کتب و منابعی که عهدهدار تعیـین
وظایف محتسب هستند ،راهکار مناسبی اسـ  .در مـورد پیشـینۀ حسبهنویسـی در جوامـع
اسالمی باید گف

در میان آثار شیعی کمتر میتوان به اثر مستقلی در این زمینه دس

یاف

و

مطالب مربوط به حسبه ،عمدتاً در ذیل باب امر به معروف و نهـی از منکـر در کتـب فقهـی
طرع شده و عل

نیز آن بوده که اساساً به نظام حسبه به عنوان یک نهاد یا سازمان حکـومتی

نگریسته نشده و شاید یکـی از دالیـل آن ،دوری فقهـا و صـاحبنظران شـیعی از مناصـب
حکومتی بوده اس

(همان .)۱۹ :شاید در دورۀ متأخر مهمترین اثر شیعی کـه در آن ،حسـبه

را با همان مفهوم متداول آن در سن اسالمی بتوان یاف  ،کتاب والیـة الفقیـه و فقـه الدولـة

االسالمی اثر حسینعلی منتظری اس  .در این اثر ،به امر به معروف و نهی از منکر بـه عنـوان
یک وظیفۀ حکومتی نگریسته شده و بیانی فشرده از نهاد حسبه و تاریخچـۀ آن در حکومـ
اسالمی نیز بیان شده اس .
اما در آثار اهل سن  ،حسبه به عنوان یکی از نهادهای حکومتی یا والیات دینی ،از دیرباز
در کتابهای مربوط به احکام سلطانیه و مانند آن مطرع بوده اس  .بـرای مثـال ،ابوالحسـن
علی بن حبیب ماوردی (۴۷۳ق) در کتاب احکام السلطانیة که در آن شیوۀ ادارۀ حکومـ

را

متناسب با ویژگیهای عصر خود با زمینههای گوناگون آن بیان میکند ،بخشی را بـه احکـام
حسبه اختصاص داده اس

و حسبه را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مـیدانـد .هرچنـد

محمدبنحسین فرام در کتابی با همین نام (احکام السطانیة) که از حیپ محتوا از اثـر مـاوری
و شخصی که به صورت تطوعی به این امر اقدام میکند ،تفاوتهای نهگانهای را برمیشـمرد
که از جمله مهمترین آنها این اس

که محتسب منصـوب از ناحیـۀ حکومـ

اسـ

و لـاا

میتواند تعزیر کند ،اعوان و انصار استخدام کنـد و از بی المـال ارتـزاق کنـد (فـرام:۱۴۳۶ ،
۱۹۴ـ .)۱۹۷عالوه بر ماوردی ،غزالی (۷۳۷ق) نیز در احیام علوم الدین به وظـایف شـخ
محتسب پرداخته اس  .در کنار این افراد ،دانشمندان دیگری نیز بودهاند که به نحـو مسـتقل
در باب حسبه قلم زدهاند و آثاری را بر جای گااشتهاند .از جمله مهمترین آنها میتـوان بـه
ابنتیمیه (۵۱۹ق) در کتاب الحسبة ،ابنقـیم جوزیـه (۵۷۱ق) در الطـرق الحکمیـة ،شـیزری

(۵۵۴ق) در نهایة الرتبة فی طلب الحسبة و ابـناخـوه (۵۱۷ق) در معـالم القربـة فـی احکـام
الحسبة اشاره کرد .ضمن اینکه برخی از ایشان مانند ابناخوه و شـیزری در حکومـ هـای
اسالمی دوران خود ،سم

محتسب نیز داشتهاند.

در ادامه گزارشی از مهمتـرین آرام حسـبهنویسـان فـوق در خصـوص تعامـل اخالقـی
محتسب با مردم بیان خواهد شد تا از رهگـار آشـنایی بـا مهمتـرین دغدغـههـای تـاریخی
اندیشوران اسالمی در حوزۀ تعامل ضابطان قانون با مردم ،بتـوانیم بـه برداشـتی کـاربردی از
این اصول در حوزۀ تعامل ارتباطی پلیس و جامعه دس

یابیم.

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

اقتباسات فراوانی کرده ،هرچند حسبه را امر به معروف و نهی از منکر میداند ،بین محتسـب

۱۱۱

اصول اخالقی در تعامل محتسب با مردم

در کتب مربوط به حسبه و نیز در ابواب مربوط به امر به معـروف و نهـی از منکـر در کتـب
فقهی و اسالمی ،شرایط و آدابی برای شخ
اس

محتسب به عنوان ضابط حکومـ

ذکـر شـده

که امروزه میتوانیم آنها را بهمثابۀ اصولی در نظامنامۀ اخالق انتظامی به شمار آوریم و

به فعاالن این حوزه بهویژه بخشی از آن که در تعامل بیشتری با مردم هستند ،آنهـا راتوصـیه
کنیم .این اصول عبارتند از:
صالبت در برخورد با متخل ّفان

ابناخوه در در مورد شرایط محتسب مینویسد« :شخ
رأی ،دارای شجاع  ،دلیری و خشون

محتسب بایـد فـردی صـاحب

در دین باشد» (ابناخوه .)۷۱ :۱۴۳۹ ،فرام نیز همین

مطلب را عیناً در احکام السلطانیۀ خود نقل میکند (فرام .)۱۹۷ :۱۴۳۶ ،با نظر به سـیاق کـالم
و در نظر گرفتن دیگر ویژگیهایی که برای شخ
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ایشان از عبارت «خشون

در دین» ،صالب

محتسب ذکر شده ،مشخ

و قاطعی

میشود که

در اجرای قانون شرع و احکام دینی

در برخورد با متخلفان را اراده کردهاند .در حقیق  ،آنچه مطمد نظر آنها بوده ،این اس کـه
و اقتدار

محتسب به عنوان مجری قانون دین و شریع  ،باید در برخورد با منکرات ،صالب

الزم را داشته باشد و نباید بر اثر ترس از فرد یا گروهـی ،از کنـار جـرم و منکـر بگـارد و از
برخورد با مرتکب جرم ،سر باز زند .لاا نباید از اصطالع «خشـون » ،خشـون
کالمی را برداش

کرد و چنین پنداش

که لزوماً شخ

رفتـاری و

مجری قانون بایـد بـا متخلفـان ،از

کالم توهینآمیز و یا رفتار خشون آمیز استفاده کند .دلیل این مطلب ایـن اسـ کـه در آثـار
حسبهنویسان ،به شخ
که در قسم
صالب

محتسب مهرورزی و ترحم نسب

دیگران نیز توصـیه شـده اسـ

بعد به آن پرداخته خواهد شد و این نشـانگر ایـن اسـ

کـه الزم اسـ

بـین

در اجرای قانون و انتخاب شیوۀ مناسب گفتاری و رفتاری برای تـأمین ایـن هـدف،

فرق گااش .
اما توصیه به صالب

در اجرای قانون را میتوان توجیه کرد که هـر قـانونی بـرای تـأمین

مصالحی جعل و تشریع میشود و تحقق این اهداف ،محتاج وجود ضابطانی اس کـه نـاظر

بر اجرای قانون و متکفل برخورد با متخلفان از قانون باشند .طبیعتاً نرمخویی در این حـوزه،
اگر به معنای کوتاه آمدن و مماشات با قانونشکنان باشـد ،بـا حکمـ اصـلی جعـل قـانون

ناسازگار اس و مورد تأیید هی فهم سلیمی نیس  .به همین جه ابـنرشـد نیـز در نظـام
الحسبة در عل
اس

این شرط برای محتسب مینویسد که والی

که باید هیب

و مقام حسبه ،جایگاه و مقامی

و شکوه و سلطۀ سلطان را داشته باشد؛ چراکه بایـد منصـرفکننده اهـل

منکر از انجام منکر باشد و آنها را به دوری و پرهیز از منکر وادارد (قرنی.)۷۷/۱ :۱۴۱۷ ،
با مشاهدۀ حکم

برخورد قاطعانه با متخلفان ،روشن میشود که بازدارندگی و منصـرف

کردن از جرم ،مهمترین هدفی اس

که از برخورد بدون اغماض با متخلفان مدنظر بوده و به

آن توصیه شده اس ؛ اما اگر مشخ

شود که در مواردی استفاده از عنصر اغماض میتواند

خاص میتواند محکوم اصل اخالقی دیگری قرار گیرد .در این باره در پایان نوشتار به نحـو
مبسوطتری خواهیم پرداخ .
نکتۀ دیگری که از عبارت فوق ،برداش میشود ،این اس که اقتدار مجـری قـانون ،اقتـداری
محدود و مضیق و در چهارچوب الزامات قانونی و به جه وادار کردن مردم به تبعیـ از قـانون
اس  .چنین اقتداری را اگر بخواهیم بر اساس تقسیمات سهگانۀ مـاکس وبـر بسـنجیم (شـجاعی
زند ،)۷۱ :۱۰۵۶ ،اقتداری دموکراتیک اس که قانون در اختیار وی قرار داده اسـ و تنهـا زمـانی
وجه قانونی و اخالقی دارد که در حیطۀ تعریفشده به کار آید .آفتی که ممکـن اسـ گریبـانگیر
شخ

صاحب چنین اختیاری شود ،این اس که از خاستگاه اقتدار خویش غافل شود و بیـرون

از مرزهای قانونی ،از آن استفاده کند .نتیجۀ چنین سوم کاربردی آن میشود که شـخ

صـاحب

اقتدار در همۀ حاالت برای خود نسب به همنوع ،حال استعالیی احساس میکنـد و در دام کبـر
و خودبزرگبینی فرو غلطد و به دیگران به دیدۀ تحقیر بنگرد.
برخورد مهربانانه

از شرایط و آدابی که حسبهنویسان برای شخ

محتسب ذکر کردهاند ،این اسـ

کـه بـا

مردم با مهربانی و با رفق و مدارا رفتار کند .برای مثـال ،شـیزری در نهایـة الرتبـة فـی طلـب

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

چنین هدفی را محقق سازد و مهرورزی میتوانـد نتیجـۀ بهتـری بـه همـراه آورد ،آن مـورد

۱۱۰

الحسبة مینویسد« :شخ
شکیبایی را رعای

محتسب هنگام تعامل با مردم باید جانـب نـرمخـویی و حلـم و

کند و برای عقوب

آنها عجلهای نداشته باشد و هر شخصی را به مجـرد

ارتکاب اولین گناه مؤاخاه نکند و به اولین لغزش عقاب نکند؛ چراکه خالیق بـه جـز انبیـام
معصوم نیستند» (قرنی.)۱۱۴/۱ :۱۴۱۷ ،
ابناخوه نیز در مورد این ویژگی شخ
«نشانۀ شخ

محتسب مینویسد:

محتسب باید مهربانی ،قول نرم ،خوشرویی و اخالق سهل در امر و

نهی مردم باشد؛ چراکه این امر در به دسـ

آوردن قلـوب و رسـیدن بـه مقصـود،

نتیجهبخشتر اس ؛ همانگونه که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر خـود 9فرمـود:
«همانا به واسطۀ رحم خداوند بود کـه بـرای آنهـا نـرم شـدی و اگـر تنـدخو و
سنگدل بودی ،از حول تو پراکنده میشدند»؛ و نیز تنـدخویی و غلظـ

در نهـی از

امور ،چهبسا خود باعپ سوق دادن به معصی میشود و موعظۀ همراه با خشـون
باعپ تنفر قلوب میشود (ابناخوه.)۶۳ :۱۴۳۹ ،
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غزالی نیز در احیام العلوم یکی از صفات محتسب را خوشخویی دانسته و مجرد دانش و
تقوا را بینیازکننده از آن نمیداند .وی مینویسد:
«و اما خوشخویی ،تا لطف و رفق به جای تواند آورد؛ و آن اصل باب و اسـاس آن
اس و علم و ورع در آن بسنده نباشد؛ چه ،خشم چون انگیخته شود ،مجرد علـم و
پرهیزگاری در قمع آن بسنده نباشد تا در طبـع قبـول آن بـه خوشخـویی نبـود ...و
بدان محتسب صبر تواند کرد بدانچه بدو رسد برای دین خدای عزوجل؛ و اال چون
عرض او یا نفس او به دشنام با لَ (سیلی) برنجاند ،حسب فراموش کند و از دیـن
خدا غافل شود و به نفس خود مشغول شود؛ بل باشد که به ابتدا بـرای طلـب نـام و
جاه بر آن اقدام نماید» (غزالی.)۵۱۷/۱ :۱۰۶۶ ،

از کلمات حسبهنویسان میتوان برداش
در اعمال قانون اس

و این با اصل صالب

کرد که مراد آنها از مهرورزی ،عـدم خشـون
و خشون

شد ،تعارضی ندارد؛ چراکه مقصود از خشون

در دین کـه در قسـم قبـل توصـیه

در آنجا عدم سهلانگاری در اجرای احکـام

دین بود و در این قسم  ،به شیوۀ اعمال آن توجه شده و بـه عـدم اسـتفاده از خشـون

در

اعمال شرع و قانون توصیه شده اس .
تأکید بر مهرورزی و عدم استفاده از خشون

در تعامل با مردم توسط ضابطان قانون و از

جمله پلیس را میتوان از دو منظر بررسی کرد :از سویی رعای اصـول اخالقـی در رفتـار و
گفتار با مجرمان به عنوان عامل بازدارندهای عمل میکند که میتواند مجرمـان را از ارتکـاب
جرمهای بعدی باز دارد؛ و از سوی دیگر ،مهرورزی بـا عمـوم مـردم ،انگیـزۀ مشـارک

بـا

سازمان پلیس را در آنها باال میبرد.
در خصوص کارکرد اول باید گف

در نظریهای در خصوص عل

ارتکاب جرم ،کـه بـه

نظریۀ «برچسب زنی» مشهور اس  ،اثبات شده که اگر به شخصی به دلیل انجـام یـک رفتـار
برچسب زده شود و به آن شناخته شود ،ممکن اس

در آینده بر اساس همـان عنـوان رفتـار

به عنوان شخصی منحرف میشناسند و از او دوری میگزینند ،مایل میشود تا به افرادی کـه
این برچسب بر آنها نیز زده شده بپیوندد (بیـانلو .)۱۴۳ :۱۰۷۳ ،حـال اگـر در گفـ وگو بـا
مجرم از جمالت و واژگانی استفاده شود که توهینآمیز و ناظر به جـرم ارتکـابی وی باشـد،
ارتکابهای بعدی سوق میدهد؛ اما اگـر گفتـار و رفتـار ضـابط

همین مسأله او را به سم

قانون ،انسانی و اخالقی باشد باعپ میشود مجرم کماکان خود را انسـانی بدانـد کـه دچـار
خطا شده اس

و احساس کنـد کـه جامعـه و نهـاد اقتـدار ،بـهرغـم اطـالع کامـل از جـرم

انجامگرفته ،مقام انسانی وی را نادیده نگرفته و بـا وی برخـوردی انسـانی داشـته ،خـود بـه
سرزنش خویش میپردازد و از اینکه به دایرۀ مجرمان نزدیک شده ،خود را مالم
با این حال ،ممکن اس

میکند.

از ترحم و مهربانی در تعامل با تخطیکننـدگان از قـانون معنـای

وسیعتری اراده شده و اغماض و چشمپوشی نیز از مصـادیق مهـرورزی شـمرده شـود .بـه
عنوان شاهدی بر این تفسیر میتوان به کالمی از امیرمؤمنـان 7اشـاره کـرد .آن حضـرت در
نامۀ خود به مالک اشتر که از طرف ایشان والی مصر و صاحب اقتدار قانونی بود ،میخواهـد
قلب خود را از محبـ

بـه مـردم آکنـده کنـد و در مقابـل خطاهـای ایشـان بـا اغمـاض و

چشمپوشی رفتار کند .ایشان چنین مینویسند:

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

کند .لاا همین که فرد مجرمی خود را انسان مجرم و منحرف بشناسد و بداند کـه مـردم او را

۱۱۷

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده ،و با همه دوس و مهربان باش ...اگـر
لغزشی از آنان سر میزند یا علتهایی بر آنان عارض میشود ،یا خواسته و ناخواسته،
اشتباهی مرتکب میشوند ،آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گیر ،آن گونه که دوسـ
دارى خــدا تــو را ببخشــاید و بــر تــو آســان گیــرد .همانــا تــو از آنــان برتــر ،و
منصوبکنندهات از تو برتر ،و خدا بر آن کس که تـو را فرمانـدار مصـر قـرار داده،
واالتر اس (نهج البالغه.)۴۱۵ :۱۴۱۴ ،

ممکن اس

از این کالم برداش

شود که اغماض و چشمپوشی ،اصل عـامی اسـ

میتوان به ضابط قانون در برخورد با تمامی مجرمان توصیه کرد ،در حالی که حکم
قانون این برداش

کـه
وضـع

را برنمیتابد .تفسیر معقول اصل مهرورزی در تعامل با مجرمان میتوانـد

به این شکل باشد که مجرمان را میتوان به دو گروه تقسیم کرد :برخـی مجرمـان بـه عـادت
هستند؛ یعنی به جرم و نقو قانون خو کردهاند و به مجرمی حرفهای بدل شدهاند .در مـورد
این افراد ،چشمپوشی و اغماض نهتنها در برگش پایری ایشان تأثیری نخواهد داش  ،بلکه
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آنها را جریتر خواهد کرد .اما گروهی از نقوکنندگان قانون ،مجرمان عادی هستند؛ یعنـی
افرادی هستند که به ناچار و یا از روی جهل ،احیاناً جرمی را مرتکب شدهاند .در مـورد ایـن
افراد شاید اغماض هوشمندانه بتواند در اصالع و بازداشـتن از ارتکـابهـای بعـدی مـؤثر
باشد .در کالم امیرمؤمنان 7نیز بیان شده اس

که والی و مجری قانون باید با رعی

مردم مهربان باشد و از خطاهای احتمالی آنها درگارد .رعی

و عموم

و عموم مـردم ،اگـر مرتکـب

خطایی شوند ،داخل در همان مجرمان عادی خواهند بود که اعمال مهـرورزی مـیتوانـد در
مورد آنها سودمند باشد.
در سالهای اخیر و در هنگامۀ وقوع اعتراضات صـنفی و دانشـجوی ،بـهخوبی مـیتـوان
مصادیقی از کاربس

مهرورزی و شیوۀ مدارا با مجرمان عـادی و معترضـان توسـط نیـروی

انتظامی را مشاهده کرد و نتایج حاصل از آن را در کنترل ناآرامیهای اجتماعی دید .آنچـه در
این تجربهها شایان توجه اس  ،این اس که ناجا به مفاهیمی همچون پیشـگیری اجتمـاعی،
پیشگیری انتظامی ،میانجیگـری میـان طـرفین منازعـه ،سـاماندهی و انتظامبخشـی عنایـ

ویژهای کرده و به جای سرکوب اولیه و مقابلۀ فیزیکی ،به گفـ وگو بـا معترضـان و انتقـال
خواستههای صنفی آنان به مسئوالن مربوط ،همـدلی و احتـرام متقابـل و حفاظـ از حـریم
طرفین روی آورده اس  .هرچند در شرایطی که به حضور محکم و مقتدرانۀ نیروی انتظـامی
نیاز بوده نیز بدون هی گونه مماشات و مالحظهکاری ،حفظ آرامش و امنی

عمـومی اصـل

قرار گرفته و اخاللگران تحویل مراجع قـانونی شـدهانـد (معاونـ اجتمـاعی ناجـا:۱۰۹۷ ،
۱۱۰و .)۱۱۴در اینجا اس

که نقش پلیس به عنوان مرجعی فعـال در تشـخی

موضـوع و

گزینش بهترین شیوه در کنترل جرم و انتخاب گزینههای مختلف بـرای اعمـال اقتـدار خـود
نمایان میشود.
اما در مورد نقش مهرورزی در جلب بیشتر مشارک

که حل این مساکل توسط پلیس جامعهمحور ،پـیش

از هر چیز در گرو اطالع پلیس از این مساکل اس
اعتمادی اس

که جامعه به سازمان پلیس دارد .متأسفانه یکی از معضالتی که سازمان پلـیس

در بسیاری از کشورها با آن مواجه اس  ،عدم رغب
بدیهی اس

و آگاهی از این مساکل نیز بسته بـه میـزان
بزهدیدگان بـه گـزارش جـرایم اسـ .

هرچه مراجعۀ بزهدیدگان به پلـیس و گـزارش از بـزه انجامشـده بیشـتر باشـد،

اشراف پلیس بر جرمهای انجامگرفته بیشتر خواهد بـود و توانـایی آن بـرای کنتـرل جـرم و
پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز افزایش خواهد یافـ  .در ریشـهیـابی ایـن معضـل ،در
تحقیقاتی در داخل کشور ،در کنار عواملی همچون فقدان مدارک کافی ،حفظ آبرو و حیثی
خود ،عدم امید به نتیجهبخش بودن گزارش جرم به پلیس ،عامل عدم اعتمـاد بـه پلـیس نیـز
دیده میشود (توجهی .)۵۷ :۱۰۹۵ ،اگرچه نقش این عامل نسب

به عوامل دیگر بـه مراتـب

کمتر اس  ،اما از آنجا که تمرکز پلیس نهتنها بر جرم ،بلکه بر مساکلی اسـ کـه مـیتواننـد
زمینهساز وقوع جرم در آینده باشند ،هر چه پلیس بتواند با افزایش سرمایۀ اجتماعی خود ،بر
اطمینان و اعتماد بزهدیدگان و بلکه عموم مردم بیفزاید و رغب

مضاعفی برای همکـاری بـا

پلیس در شهروندان ایجاد کند ،به همان میزان در حل مساکل جرمخیز موفقتر خواهد بـود و
لاا میتوان گف

همکاری مستقیم مـردم و نهادهـا بـا سـازمان پلـیس و اراکـۀ گزارشهـا و

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

جرم و حل مساکل جرمخیز باید دانس

عموم مردم برای پیشگیری از وقوع

۱۱۵

متعاقباً دریاف

راهحل و کاربس

آن ،ارتباط مستقیمی با میزان اعتماد آنها به سازمان پلـیس

و صادقانه دانستن بازپرسی پلیسی دارد .در تحقیقی به منظور یافتن میـزان تـأثیر احتـرام بـه
حقوق شهروندی توسط فعاالن حوزۀ پلیس در کشف جرایم ،از  ۶۱نفـر از صـاحبنظران و
کارشناسان کشف جرایم فرماندهی انتظامی استان قم نظرسنجی شد و این نتیجـه بـه دسـ
آمد که از میان شاخ
نسب

های دهگانۀ احترام به حقوق شـهروندی ،پـس از امانـ داری پلـیس

به اظهارات شاکی و متهم ،صداق

داشتن پلیس نسب

به شهروندان ،در جایگـاه دوم

قرار دارد (یارارشدی :۱۰۷۱ ،ص.)۷۴
به نظر میرسد که برای بررسی و شناسایی دقیقتر نقـش مهـرورزی در جلـب اعتمـاد و
مشارک

عمومی میتوان رابطۀ گروههای مختلف اجتماعی بـا سـازمان پلـیس را در قالـب

مشاورهدهنده و مشاورهگیرنده تعریف کرد .در این مدل ،پلیس از جامعه میخواهـد مسـاکلی
را که در محل زندگی آنها رفتار مجرمانه بوده و یا زمینهساز رفتار مجرمانه تلقی مـیشـوند،
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۱۱۹

به عنوان یک معضل و مسأله به پلیس گزارش دهند و راهحل مناسب را دریاف کنند .امـا در
اینجا مشکلی نمایان میشود مبنی بر اینکه مشاوره در ذات خـود مـاهیتی توصـیفی دارد و
برای ملزم کردن شخ

مشاورهگیرنده برای طرع مشـکل و کاربسـ

راهحـل پیشـنهادی،

هی الزام و اجباری نمیتوان انجام داد .از این رو ،باید به دنبال راهکاری بود که بتواند بـرای
طرع مشکل و تبعی

از توصیۀ مشاور در مشاورهگیرندگان ،الزامی دورنـی ایجـاد شـود .بـه

نظر میرسد با رجوع به فرهن
میتواند تبعی

دینی و توصیههای معصومین :در خصوص شیوههایی که

از توصیۀ مشاور را به امری درونی تبـدیل کنـد ،بتـوان انجـام مشـاورههـای

صادقانه و خیرخواهانه و اصطالحاً ،مشاورههای «ناصحانه» را پیشنهاد داد.
در روایات اسالمی از جمله مواردی که مؤمنان به نصیح

یکدیگر امر شدهاند ،نصیح

در هنگام مشاوره اس  .کثرت روایات در این زمینه موجب جعل اصطالحی توسط محدثان
و فقها مبنی بر «نصد المستشیر» شده اس  .در روایتـی از امـام صـادق 7آمـده اسـ َ « :مـن

الر ْأیَ ،سلَبَه لال َع ذز َو َج ذل َر ْأیَه؛ هرکس از برادر دینـی خـود
ص ْحه َم ْح َ
ْاستَشَ َار َأ َخاه فَلَ ْم یَنْ َ
و ذ
طلب مشاوره کند و او با انگیزۀ خال

 ،به او مشاوره ندهد و نصیح

نکند ،خداوند رأی و

نظر او را خواهد گرف » (مجلسی« .)۱۳۱/۵۱ :۱۴۳۰ ،نصد» در اصل لغ به معنای خلوص
(جوهری .)۱۷۱/۱ :۱۴۳۵ ،از این رو ،وقتی گفته مـیشـود

و پاکیزگی از هرگونه شاکبه اس

فالنی را نصیح کردم ،به این معنا اسـ کـه در کـالم خـود ،اخـالص و صـداق

داشـتم

(زبیدی .)۱۰۳/۴ :۱۴۱۴ ،نظر به پیچیدگی این واژه ،برخی بر این باورند که این امکان نیس
که بتوان کلمۀ واحدی را به عنوان معادل معنایی این واژه یاف  ،بلکه معنای آن عبارت اسـ
از ارادۀ خیر برای شخ

نصحی

شونده (ابـناثیـر .)۶۰/۷ :۱۰۶۴ ،بـه عنـوان جمـعبنـدی
بودن از هرگونه اضافه و پیرایه اسـ ،

معنای این واژه میتوان گف «نصد» به معنای خال

حال اگر این واژه ناظر به حال گویندۀ کالم باشد ،به معنای داشتن انگیزۀ پاك و خال
و اگر ناظر به کالم باشد ،به معنای نزاه

اسـ

کالم از دروغ و سخن اس  .نتیجـه آنکـه مشـاور

خیرخواهی ندارد؛ و ثانیاً در مشاورۀ خود صادق اس
اطالعاتی دقیق و کامل به شخ

و تمام جـد و جهـد خـود را در دادن

مراجعهکننده به کار میگیرد .حال اگر راهبـرد کلـی پلـیس

در تعامل با جامعه بر اساس مهرورزی و خیرخـواهی تنظـیم شـود ،آنگـاه جامعـه مطمـئن
خواهد بود که پلیس در پروسۀ کسب و انتقال اطالعات ،انگیزهای جز خیرخواهی ندارد و به
عنوان ناصحی دلسوز ،از این اطالعات نه در جه
جه

تأمین امنی

منافع شخصی و به ضد مـردم ،بلکـه در

عمومی و استقرار نظم بهره خواهد برد.

داشتن روحیۀ غنا و بینیازی

از جمله اموری که شخ
بدین جه

محتسب را در اجرای أحسن وظایف محول یاری میرساند و

مورد توصیه و سفارش بوده اسـ  ،تقویـ

روحیـۀ غنـا و بـی نیـازی و عـدم

طمعورزی به مایملک افرادی بود که بر آنها احتساب مـیکـرد .اهمیـ
جه

اس

که بخشی از وظایف شـخ

ایـن مسـأله از آن

محتسـب ،بـه نظـارت بـر بـازار و رصـد کـردن

فعالی های اقتصادی صاحبان مشاغل و اصناف مربوط میشد تـا از دایـرۀ انصـاف و شـرع
خارج نشوند .از آنجا که تأمین مایحتاج شخ
بود ،در نتیجه ،امکان داش

شخ

محتسب با مکاسب مختلـف گـره خـورده

محتسب به جه

منافع شخصی ،در برخورد بـا برخـی

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

ناصد کسی اس کـه در دادن اطالعـات بـه مشـاورهگیرنـده ،انگیـزهای جـز مهـرورزی و

۱۱۷

کسبۀ متخلف دچار نوعی اغماض شود ،لاا ابناخوه شخ

محتسب را به «تقلیل العالکـق»

و کم کردن تعلقات و توقعات توصیه کرده ،مینویسد:
از بعضی مشایخ نقـل شـده کـه گربـهای داشـ
تکهگوشتی میگرف

و هـر روز از قصـاب بـرای وی

تا اینکه روزی از قصاب منکری دید .وی ابتدا گربۀ خـود را

از خانه بیرون کرد و آنگاه برای احتساب به دکان قصاب رف  .قصاب به محتسـب
گف

که دیگر به وی برای گربهاش گوش

نخواهد داد .شـخ

محتسـب پاسـخ

داد :من قبل از اینکه پیش تو بیایم ،گربۀ خود را اخراج کردم و طمع خـود را از تـو
بریدم (ابناخوه.)۷۷ :۱۴۳۹ ،

غزالی پس از نقل همین جریان و تأکیـد بـر لـزوم کـم کـردن عالیـق توسـط محتسـب
مینویسد« :پس هر که طمع از َخلق نبرد ،حسب

نتواند کرد و هر کـه خواهـد کـه دلهـای

مردمان بر او خوش باشد و زبانهای ایشان به ثنای او روان ،حسب میسر او نشود» (غزالـی،
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۱۱۳

.)۵۱۱/۱ :۱۰۶۶
در واقع میتوان گف

حسبهنویسان برای صیان

ضـابط قـانون و شـخ

محتسـب در

مقابل پیشنهادهای منفع طلبانه ،به یک بازدارندۀ درونی عطف توجه کردهاند؛ یعنی به جای
توصیه حاکم به بهبودسازی کیفی معیش
کردن توقعات و تقوی

روحیۀ غنا و قناعـ  ،خـود را در مقابـل پیشـنهادهای سـودجویانه

مقاوم سازد و اال در صورت غفل
قانون ،نمیتواند صیان
کاربس

محتسب ،به خود وی توصیه میکننـد تـا بـا کـم

از این عامـل درونـی ،تـأمین حـداکثری معـاش مجـری

وی در مقابل این پیشنهادها را تضمین کند.

اصل غنا و بینیازی در سازمانهای پیشرفتۀ پلیسی در عصر جدیـد را مـیتـوان

در قالــب پرهیــز از رویکــرد منفع ـ طلبانــه در تعامــل بــا جامعــه و حرک ـ

بــه ســم

عدال محوری لحاظ کرد .بنا بر یک اصـل کلـی ،رفتـار پلـیس بـا جامعـه بایـد منصـفانه و
بیطرفانه باشد و از جمله دغدغههای مهم در مدیری
نحوی اس

جـاری پلیسـی ،توزیـع خـدمات بـه

که تمامی اقشار و گروههای اجتماعی به نحـو عادالنـه از آن برخـوردار شـوند

( .)Rosenbaum, 1994: 7در جامعه ،پیوسته گروههایی وجود دارنـد کـه بـه جهـ

جایگـاه

نازلتر اجتماعی خود ،احساس میکنند که سازمان پلیس با اقشار و گروههای دسـ بـاال بـا
مدارای بیشتری برخورد میکند و آن گروهها هستند که زیر چتر حمایتی پلیس قـرار دارنـد.
برای مثال ،در تحقیقی در مورد عوامل وقوع و تشـدید جـرم در محـالت فقیرنشـین برخـی
شهرهای بزرگ مانند نیویورک ،مشخ
فرهن

شده اس

که عقاید منفی در مورد رفتار پلـیس بـا

زورگویانه در محالت فقیر ارتباط دارد و طرز تلقی شهروندان نسب

به مشـروعی

پلیس و عدال  ،بر تمایل آنها برای گزارش جرایم ،همکاری برای تفحصـات و کمـک بـه
حل مساکل مشترک ،تأثیر مستقیم دارد (ربانی۹۵ :۱۰۹۷ ،ـ.)۹۹
تأکید بر نقش عدم منفع محوری در عادالنه کردن توزیع خـدمات در سـازمان پلـیس را
میتوان اینگونه توجیه کرد که ماهی

اقتدار به گونهای اس که ایـن قابلیـ

را دارد تـا بـه

جوامع سنتی به جوامع مدرن نیز شاهدی بر این مدعاس  .گاه ادوار مختلف مدیری

پلیسی

به سه دورۀ سیاسی ،پیشرو و جامعهگرا تقسیم میشود و بیـان مـیشـود کـه پلـیس در دورۀ
که صرفاً عامل حفظ منافع طبقـۀ مسـلط اسـ ؛ در

سیاسی ،قوۀ سرکوبگر و قاهرهای اس

دورۀ پیشرو ،هدف ،مقابله با جرم و تبهکاران و کسانی اس

که امنی

عمـومی را بـه خطـر

میاندازند؛ و در دورۀ سوم که دورۀ جامعهمحوری اس  ،پلیس به دنبال مشارک دهی مـردم
از طریق رعای

هنجارها و پاسداش

ارزشهای اجتماعی اس

(نیازی.)۰ :۱۰۷۰ ،

عدال محوری و فاصلهگرفتن از منفع محوری و داشتن دید یکسـان بـه تمـامی اقشـار
توسط سازمان پلیس باعپ جلب مشارک

عمومی و افزایش سرمایۀ اجتماعی ایـن سـازمان

خواهد شد .در مقابل ،منفع محوری در تعامل با دیگـران ،سـازمان پلـیس را دچـار نـوعی
تبعیو کرده ،از اعتماد عمومی به سـازمان و انگیـزۀ آن بـرای مشـارک

بـا پلـیس خواهـد

کاس .
التزام عملی به قوانین

از جمله اموری که اندیشمندان اسالمی به شخ

محتسب به عنوان ضابط اصلی اجـرای

معروف و منع از منکر توصیه میکردند ،این بود که شخ

محتسب در قدم اول بایـد خـود

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

ابزاری برای تأمین منافع صاحبان قدرت درآید و مالحظۀ سیر تـاریخی مـدیری

پلیسـی از

۱۱۱

به معروف پاینده باشد و از منکر اجتناب ورزد تا توصـیه و نهـی وی تأثیرگـاار باشـد و در
پیشگیری از جرم ،مؤثر افتد .برای مثال ،فقهای شیعی در آثار خود ،آمر به معروف و نـاهی از
منکر را برای تأثیرگااری بیشتر ،بـه انجـام واجبـات و خویشـتنداری از ارتکـاب منکـرات
توصیه میکردند؛ کما اینکه شیخ طوسی در النهایه پس از آنکه بیان میکند امر به معـروف و
نهی از منکر باید به دس
شخ

و زبان باشد ،مینویسد« :اما امر به معروف با دس  ،این اس

کـه

آمر به معروف ،خود معروف را انجام دهد و از منکـر اجتنـاب ورزد بـه نحـوی کـه

مردم به او تأسی کنند (شیخ طوسی)۱۷۷ :۱۴۳۳ ،؛ و یا صاحب جواهر در فصل سـوم کتـاب
امر به معروف جواهر الکالم با بیان این اصل که مداوای نفوس از مداوای بدنهـا سـخ تـر
اس

(طب النفوس اشد من طب االبدان) بیان میکند که از جمله بزرگترین ،عـالیتـرین و

تأثیرگاارترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خصوصاً در مـورد رهبـران دینـی ایـن
اس
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آمر به معروف و ناهی از منکر ،خود لباس معروف واجب و مستحب را بـر

که شخ

تن کند و لباس منکر حرام و مکروه را از تن در آورد و نفس خود را با اخالق کریمـه کامـل
کرده و آن را از اخالق ذمیمه بپاالید و این خود بهترین وسیله برای انجـام معـروف و تـرک
منکر توسط مردم اس

(نجفی ،بـیتـا .)۰۹۱/۱۱ :بـه همـین دلیـل ،ایـن امـر مهـم از نگـاه

حسبهنویسان نیز مغفول نمانده و ابناخوه در بـاب  ۷۰کتـاب خـود کـه بـه آداب و اخـالق
شخ

محتسب پرداخته« ،عمل به دانستهها» را به عنوان یکی از شرایط مهم محتسـب ذکـر

کرده ،مینویسد:
اولین چیزی که بر شخ

محتسب واجب اسـ  ،ایـن اسـ کـه خـود بـه آنچـه

میداند ،عمل کند و حرفش مخالف قولش نباشد؛ چراکه خداوند در قرآن کـریم در
ذم بنیاسراکیل گفته اس « :آیـا مـردم را بـه نیکـی امـر کـرده و خـود را فرامـوش
میکنید»؛ و نبی اکرم 9فرموده اس

زمانی که به معراج رفتم ،گروهی را دیـدم کـه

لبهای آنها چیده میشود؛ از جبراکیل پرسیم اینها چه افرادی هسـتند ،پاسـخ داد
اینان ناصحانی از ام

تواند که مردم را بـه بـر و نیکـی امـر میکننـد ،امـا خـود را

فراموش میکنند (ابناخوه۷۶ :۱۴۳۹ ،ـ.)۷۵

ابنرشد نیز با تأکید بر این مسأله مینویسد:
«امر محتسب به چیزی که خود عمل نمیکند و نهـی او از چیـزی کـه از آن اجتنـاب
نمیکند ،قبید اس ؛ و غالباً باعپ اغرام و واداشتن مردم به عدم امتثال میشود و بلکـه
باعپ استهزا و به سخرهگرفتن شخ

از این رو ،اخالقمداری در تعامل شخ

محتسب میشود (قرنی.)۱۱۵/۱ :۱۴۱۷ ،

مجری قانون با مردم ،ایجـاب مـیکنـد کـه در

درجۀ اول ،وی تابع قوانین باشد و در مقابل مردم به تخطی از قانون اقدام نکند؛ و از منکرات
بری باشد تا قول و نهی او بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
نتیجهگیری

با مرور آثار حسبهنویسان میتوان برخی توصیههای اخالقی را مشاهده کرد کـه بـه شـخ
صالب

و قاطعی

در اجرای قانون ،عدم تبعیو در اجرای قانون و مهـرورزی معقوالنـه بـا

متخلفان از قانون ،از جملۀ این اصول هستند .اگر سازمان پلیس در جوامع کنونی را عهـدهدار
بخشی از وظایف نظام حسبه در ادوار گاشته بدانیم ،آنگاه میتـوانیم از ایـن توصـیههـا در
حوزۀ تعامل سازمان پلیس و متولیان امر نظم و امنی

عمومی با جامعـه نیـز اسـتفاده کـرده،

آنها را به عنوان اصولی در اخالق انتظامی توصیه کنیم .با این حال ،چالشی که در این زمینـه
به چشم میخورد ،عدم امکان اجرای همزمان این اصول در برخی موارد اسـ ؛ بـرای مثـال،
چگونه میتوان اصل قاطعی

در اجرای قانون را با اصل مهرورزی نسب

به مجرمـان جمـع

کرد؟ برای حل چنین تعارضاتی در قدم اول باید تبیین درستی از معنای این اصول در حـوزۀ
مورد بحپ ،یعنی تعامل پلیس و جامعه ،به دس
که باید بین صالب

داد؛ برای مثال ،در نوشتار حاضر اشاره شد

در اجرای قـانون و اعمـال خشـون

مجرمان فرق گااش  .مجری قانون در عین صالب
گفتاری که دربردارندۀ نوعی اهان

رفتـاری و کالمـی بـا متخلفـان و

در اعمال قانون باید از هرگونه رفتـار و

و تحقیـر شخصـی نسـب

بـه مـتهم یـا مجـرم باشـد،

خودداری کند؛ ضمن اینکـه ایـن مهـرورزی در مـورد مجرمـان عـادی مـیتوانـد معنـای
وسیعتری یابد و به اغماض هوشمندانه منتهی شود .عالوه بر تبیین مفهومی ،حل تزاحمـات

واکاوی اصول تعامل اخالقی پلیس با جامعه در آثار ِحسبهنویسان

محتسب به عنوان مجری قانون شرع توصیه شده اس ؛ اصولی همچون پایبنـدی بـه قـانون،

۱۱۰

اخالقی در مقام اجرا نیازمند وجود فراس

در مجری قانون در تشخی

مـورد اسـ  .ایـن

اختیار باید به پلیس داده شود که با لحاظ اصول عـام اخالقـی ایـن حـوزه و آگـاهی الزم از
جزکیات مورد خاص ،در هر مورد دس

به ارزیابی زده ،مشـخ

کنـد کـه کـدام اصـل در

صورت اجرا بستر مناسبتری را برای تحقق اهدافی که بـرای ایـن سـازمان تعریـف شـده،
فراهم میکند .در مدیری

مدرن پلیسی از این قابلی

به عنوان اصـل «آگـاهی از وظـایف و

توازن بین آنها» یاد میشود ( .)Seumas Miller, 2005: 80-81در رویکرد سنتی به پلیس ،این
سازمان تنها مجری قانون بود؛ اما در رویکرد جدید ،این امکان به پلیس داده میشـود کـه بـا
بررسی دقیق موضوع ،بهترین روش را برای اجرای قانون انتخاب کند .بر این اساس میتوان
گف

که در توازن بین وظایف پلیسی ،در کنار اعمـال قاطعانـۀ قـانون ،اعمـال مهـرورزی در

برخورد با مجرمان و متخلفان و عدال محوری در خدماتدهی به تمامی اقشار و گروههـای
اجتماعی نیز باید به عنوان یکی از گزینههای مورد انتخاب توسط پلیس جامعهمحور پیوسـته
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لحاظ شود و نباید در این سازمان به اصل برخورد با مجرمان به عنوان اصـل حـاکم در ایـن
حوزه نگریسته شود؛ البته تشخی

موضوع ،محتـاج بصـیرتی اسـ

دستیابی به آن ،هم خویش را باید به کار گیرد.

کـه پلـیس در جهـ
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