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عبارت روشن، پرسش عموماً معطوف به چگونگي بوده و  برآمده از پرسش امنيت است. به ای امنيت انتظامي مسئله درباره کتاب:

برخاسته از جهل مخاطب نسبت به ريشه و شيوه يك وضعيت است. اما، مسئله مربوط به چيستي و چرايي است و برخاسته از آگاهي 

عنوان مثال، امروزه در مورد  هايي اوليه در باب يك امر وجود دارد. به شود كه داده هنگامي طرح مي ناظران و مخاطبان. مسئله

ها، حجم،  توان به شيوه ... اطالعات مناسبي وجود دارد كه با استفاده از آنها ميكاری، سرقت، افسردگي، بزهكاری وعوارضي چون بي

های موجود از ارائه پاسخ به معضل جاری  گذارد كه داده عي پا به عرصه وجود ميشدت و تنوع عوارض وقوف يافت. اما مسئله از موق

های آتي را بيان  دهنده يك عارضه و داللت های تشكيل های موجود نتوانند دليل پيدايش، مؤلفه قاصرند. بنابراين در شرايطي كه داده

يابد. بنابراين، پژوهش حاضر  ها و داللت های آن ضرورت مي مؤلفه ،گاه تأمل در چيستي شود و آن كنند آن پرسش بدل به مسئله مي

دهنده آن، نيروهای موجد  های تشكيل حلي بدين مسئله است كه امنيت انتظامي چيست، مؤلفه در چنين فضايي، در پي يافتن راه

رود، مقصود امنيت چه چيزی در  سخن مي اختالل و نيز كارگزار رهايي در آن كدامند و باالخره اينكه، هنگامي كه از امنيت انتظامي

 مقابل چه تحول يا كدام تحرك است.

برای درك مقصود و مسئله اصلي پژوهش، بهتر است كه عبارت امنيت انتظامي در قالب معنايي و اصطالحي خود، ايضاح شود. 

مندی برای بالندگي. يعني يك فرد مورد نظر در اين عبارت، همان معنای عام امنيت است يعني رهايي از خطر و توان« امنيت»

خطری، فيزيك و موجوديت آن را  اوالًعنوان انسان يا يك گروه انساني يا يك واحد سياسي هنگامي از امنيت برخوردار است كه  به

ت عدم هراس دولت( بتواند با استفاده از وضعي -آن موجود مفروض )در قالب يك فرد، گروه يا ملت ًثانياتهديد نكند )امنيت سلبي( و 

كار گيرد و بتواند عالوه بر حفظ و تداوم وجودی خويش،  )اطمينان خاطر(، استعداد و هنر خود در تبديل محيط و تمهيد آرامش را به

است كه در زبان عرب برگرفته از  انتظاميپسوند « امنيت انتظامي»واژه دوم در عبارت  نگرش و خواست خود را مطرح و ابراز نمايد.

داللت دارد كه هم به  "الگوی پايداری از ترتيبات اجتماعي"و در باب افتعال، به قالب انتظام درآمده است. واژه نظم بر  بوده نظم

گيرد و هدفمند است كه با گذر زمان امكان همكاری را تسهيل و زمينه  ای آرايش مي گونه لحاظ ساختاری و هم از نظر كاركردی به

ای شكل بگيرد كه در آن گروهي از  گونه عبارت ديگر، اگر ساختار اداری يك سازمان به رساند. به قل ميدليل را به حدا بروز خشونت بي

ای ديگر بر شيوه انجام صحيح اين تعامل نظارت داشته باشند، آن  كاركنان، مسئول شنيدن تقاضای مراجعين باشند و گروه يا مجموعه

نظم يا آشفته، ناظر بر وضعيتي است  شود. اما وضعيت بي مندی مي بب تثبيت قانونساختار، كاركرد درستي دارد و تداوم اين نظم، س

شيوه مناسب و كارآمدی توزيع نشده است. طبعاً در چنين مواقعي عوامل ديگری نظير شهرت،  ها و اختيارات به كه در آن مسئوليت

خود را انجام نخواهد داد و با گذشت زمان، آشفتگي و  زور، خويشاوندی و نفوذ، جايگزين ضوابط اداری خواهد شد، ساختار، كاركرد

لحاظ ساختاری و كاركردی منطبق بر  خواهد گرفت. نظم )به معنای الگوی پايداری از ترتيبات اجتماعي كه بهجای قانون را   نظمي بي

عرب اين است كه باب افتعال به جهدِ شود. قول غالب در ادبيات  كند(، در وزن افتعال عربي، انتظام مي قانون است و آن را تثبيت مي

شود اكتسب زيد يعني زيد اكتساب كرد. مصدر ثالثي مجرد اكتساب، كسب  عنوان مثال وقتي گفته مي شود. به با كوشش اطالق مي

يگر، در آوردني داللت دارد كه مبتني بر كوشش است. به عنوان نمونه د دست شود و بر به است كه در وزن افتعال به اكتساب بدل مي



شود، به آن گوش فرا دهيد  آمده است: و اِذا قُری القرآن، فاستمعوا له و انصتوا ]زماني كه قرآن تالوت مي 402سوره مباركه اعراف آيه 

ای در زبان  دادنِ ارادی است نه شنيدن غير ارادی. مشابه چنين قاعده و ساكت باشيد.[ كلمه استماع در باب افتعال به معنای گوش

به  Hearingبه معنای گوش دادن ]آگاهانه و ارادی[ است و  listeningسي هم وجود دارد. در زبان انگليسي هم كلمه انگلي

شود بر مطاوعه )اثرپذيری(  باشد. بنابراين، هر فعلي كه در باب افتعال صرف مي معنای شنيدن است كه لزوماً ارادی و آگاهانه نمي

كند و به فعلِ با  ه عكف به معنای اقامت(، كه بر انتخاب و اختيارِ اقامت در جايي داللت ميكند مانند اعتكاف )از ريش داللت مي

كوشش و قصدمندانه داللت دارد. همينطور است كلمه اصطفاء ]از ريشه صَفَوَ[، باب افتعال صَفَوَ، صاف كردن چيزی يا شخصي از 

موجود و خودكار نيست، بلكه مبتني بر قصد،  دارد كه طبيعي، از پيشامنيت انتظامي، بر نظمي داللت  هاست. ها و آلودگي ناخالصي

شده است. به سخن ديگر، رسالت و دغدغه اساسي امنيت انتظامي اين  برنامه و سياستِ روشن و برای رسيدن به هدفي از پيش تعيين

امعه ) اعم از فرد، گروه، اقشار اجتماعي و ...( شود كه در پرتو آن ساكنان ج ای پايدار از ترتيبات اجتماعي، نهادينه  است كه مجموعه

كند، بتوانند موقعيت فيزيكال، نهادين و هويت خود را ارتقاء  ضمن رهايي از خطراتي كه سالمت و وجود جسماني آنها را تهديد مي

 تر، در امنيت انتظامي سه گزاره اساسي زير مطمح نظر است: عبارت واضح بخشند. به

ای از  . مجموعهدو ملت )امنيت ملي( است. -ای( و دولت ها )امنيت جامعه ظامي، افراد )امنيت فردی(، گروهمرجع امنيت انت يك.

گيری(، سالمت و هويت مراجع فوق را در معرض مخاطره قرار  تحوالت عادی )مانند مدرنيزاسيون( و تحركات عمدی )مانند گروگان

صورت هدفمند و آگاهانه در پي تبلور و  شده امنيت انتظامي، به رسمي و شناخته عنوان كارگزاران . نيروهای انتظامي بهسه دهد. مي

 تسهيل گردد. -در جامعه -دليل، اجتناب و شرايط همكاری  تثبيت نظم در جامعه هستند تا از خشونت بي

 


