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Abstract 
The lack of social capital in the judiciary system means the citizens' distrust of the justice of 

that institution and, consequently, the lack of public cooperation with its officials and 

agents. The increase in the number of crimes and their repetition and the violations of laws 

indicate a decrease in the social capital of the judiciary within a society. The present article 

seeks to logically analyze the related documents and use the previous research to examine 

the dimensions of the efficient model of police-prosecution office relations in order to find 

solutions to increase the judiciary social capital. This article concludes that the restoration 

of the judicial police helps increase the social capital. We suggest that attention might be 

paid to the improvement of the law enforcement organization's relationship with 

prosecutor’s office in the form of network communication in the process of judicial reform. 

It is also recommended that the prosecutor’s office employ the capacities of the network 

communication model in its relationship with its related judicial police and show more 

flexibility in the hierarchical model. 
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بر افزایش  نقش پلیس و مدل روابط آن با دادسرا کارآمدی أثیرت

 کشورقضایی نهاد  سرمایة اجتماعی

 2زینب شیدائیان ،1مهدی شیدائیان

 حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایراندانشکدة استادیار،  .1

 ران، تهران، ای)ع(حقوق و معارف اسالمی، دانشگاه امام صادقدانشکدة ، دکتری .2

 (19/40/8933ـ تاریخ پذیرش:  81/81/8931)تاریخ دریافت: 

 چکیده
عدم  در نتیجه گستری آن دستگاه و عدالتبه اعتمادی شهروندان  بی به معنایقضایی نهاد  در ارتباط با سرمایة اجتماعیفقدان یا کمبودِ 

 سرمایة اجتماعی کاهش دهندة نشان قوانین نقض و ها آن تکرار و جرایم افزایش اد است.نهاین مأموران و مسئوالن با  عمومی مشارکت
مرتبط و بر مبنای  اسناد و مدارک با تحلیل منطقیآن بودند که حاضر درصدد پژوهشگران در پژوهش است.  جامعه میان قضایی نهاد

های خود به  تحلیل درو  دنبپرداز سرمایة اجتماعیافزایش از منظر  مدل کارآمد روابط پلیس و دادسرابررسی ابعاد به  پیشین های پژوهش
فرایند احیای در شود  میپیشنهاد این نوشتار در  .کند میکمک  سرمایة اجتماعیبه افزایش پلیس قضایی احیای که رسیدند این نتیجه 

در شود  توصیه میچنین ای توجه شود. هم زمان دادسرا در قالب ارتباط شبکهبا سا بهبود روابط سازمانی نیروی انتظامیبه قضایی پلیس 
به ای  های مدل ارتباط شبکه کارگیری ظرفیت به باسازمان دادسرا خود دارد قضایی زیرمجموعة پلیس  ارتباطی که با سازمان دادسرا و

 .بپردازدمراتبی  مدل سلسلهدر  بیشتر بخشی انعطاف

 کلیدواژگان
 .قوة قضاییه، مدل ارتباط، سرمایة اجتماعی سرا،، دادقضاییپلیس 
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 قدمهم

در که در نگرش و باورهای عمومی مردم است ای  نهفتهسرمایة به معنی آن میزان  سرمایة اجتماعی

. نظامی که مردم تحت شرایط آن در وجود دارد کنند نظامی که تحت شرایط آن زندگی می ارتباط با

های  رسیستموان آن را از لحاظ زیت می کپارچه است که در عین یکپارچگیی یحال زندگی هستند کلیت

، حقوقی و قانونی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی )مردم و طبقات و نهادهای دیگر جامعه( اجتماعی

 سرمایة اجتماعیزیرا . نهایت برای سالمت و ثبات یک نظام مهم است بی سرمایة اجتماعی. کردبررسی 

د سیستم اجتماعی عموم مردم به چه میزان حاضرند برای حفظ و مراقبت و رش کند که تعیین می است

 سرمایة اجتماعین های مالی و جانی و اجتماعی بپردازند. همچنی ینهو هزکنند حاکم بر خود فداکاری 

ند یا ا کنند همراه آن زندگی می نظامی که درکارکردهای با کند مردم به چه میزان  است که مشخص می

 .کنند میی تراش اندازی و مانع یا غیرملموس سنگ وضوح در مسیر حرکت آن به

 مسئلهبیان 

نظام کلیت  سرمایة اجتماعیتواند  است که میی مهم هاینهاداز یکی نهاد قضایی کشور 

وسیع در تماس  ای رهنهاد قضایی کشور در گست زیرا .کندمتزلزل یا دهد رانی را افزایش  حکومت

در با شهروندان  مواقعی. عالوه بر آن، نهاد قضایی در استهای مختلف اجتماعی  با بدنه و طبقه

به اصطکاک و  یا دیگر شهرونداندر تعامل با دیگر اجزای نظام  )شهروندان( ها که آناست تماس 

د به عملکرد کارآمد و همچنین رویکر حساسیت ،شرایط روحیاین اند. در  حتی بحران برخورده

به  ـ عدالتی یترین ناکارآمدی یا ب و از لحاظ روانی کوچک شود بیشتر مینهاد قضایی منصفانة 

تدبیر  ،شود. بنابراین میبیش از میزان واقعی خود از سوی عموم مردم ادراک  ـ  آمیز صورت اغراق

و کارآیی ها برای بهبود  و مانند آن ،اصولی با استفاده از دستاوردهای علم حقوق، مدیریت

 اتی است.امری مفید و مناسب بلکه ضروری و حی اثربخشی عملکرد دستگاه قضایی نه صرفاً

 به صورت ـ جایگاه پلیس و ارتباط آن با نهاد قضایی، در این نوشتار به بررسی زمینهدر همین 

سرمایة تأسیس پلیس قضایی بر مؤثر های  جنبهشود  میپرداخته و سعی ـ  سازمان دادسرا ،مشخص

مواجهه با  در عین اینکه در پیشانی ،دو نهاد پلیس و دادسرا ،. در حال حاضرشودتبیین  اجتماعی

 گاهو  ،ها ناکارآمدی ،ها ها، ناهماهنگی تناقضدچار در ارتباطات بین خود  ،اجتماعی هستندبدنة 
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 مسئوالنِفن  دانان و کارشناسان اهلِ ای است که عالوه بر حقوق نکته مدیریت هستند. این سوء

 1اند. بدان اذعان کردهدر محافل مختلف  نیزپلیس و دادسرا  سازمانِ

انجام شده و هدف آن بهبود رابطة پلیس با دستگاه  2ای این نوشتار، پژوهشی است که اخیراَمدل مبن

 ،های قانونی و سازمانی با توجه به ظرفیت ،در این مدلـ بوده است.  ـ به صورت مشخص، دادسرا قضایی

در این مدل  شده و در قسمتی از نظام مطرحن پلیس و دادسرا پیشنهاد شده است ای میا مدل ارتباط شبکه

با حفظ ـ  جهت ارتقای سطح کارایی عملکرد و رویکرد عادالنه در نهاد قضایی، پلیس قضایی ،توصیه شده

و ذیل دستگاه قضایی و سازمان دادسرا شود جدا  از نیروی انتظامیـ  های صنفی مشخص گیبرخی وابست

ادسرا و پلیس، سازمان درابطة  ةودیافتجایگاه پلیس قضایی در مدل بهب با تمرکز بر ،بدین وسیله قرار گیرد.

و عالوه بر آن با کرد بررسی  سرمایة اجتماعینظر های این مدل را از م تأثیر اجرایی شدن توصیهتوان  می

 .های این مدل را نیز توسعه داد برخی جنبه سرمایة اجتماعیافزایش هدف 

وار پلیس قضایی بر  س جزیرهشود که تأسی این نکته تأکید می رب ،ها این جنبهارائة قبل از 

و حتی ممکن است  افزاید های نهاد قضایی می ین بخشابهام و ناکارآمدی روابط بو  پیچیدگی

 را کاهش خواهد داد. سرمایة اجتماعیشدت  این موارد بههمة  .شودهای بیشتر  عدالتی منجر به بی

دستگاه پیکرة قسمتی از  مند )سیستمی( در تأسیس یا حذف فقدان نگاه نظام محصول نتیجهاین 

آنکه ضرورت وجودش بسیار رغم  بهای که باعث شد پلیس قضایی  همان نکتهاست؛ قضایی 

موضوع این رود و دوباره باندازی پیش  راهمرحلة بارها تا های دور تا کنون  از سال 3آشکار است

وقتی  صرفاًکار  تأسیس شود، اینیک جزء مفید در نهاد قضایی قرار است یعنی اگر  منتفی شود.

های دیگر مرتبط با پلیس قضایی نیز مد نظر قرار  مند جنبه است که به صورت نظاممؤثر مفید و 

کند سازمان پلیس قضایی را نه به صورت یک عضو  این دلیلی است که این نوشتار تأکید می ..گیرد

ل کرد. در همین راستا جداشده از پیکرة دستگاه قضا بلکه به عنوان جزئی از یک سیستم باید تحلی

 ها توجه شده است. در مدل مبنا به ابعاد مختلف ارتباط پلیس با دیگر بخش

                                                      
1. https://www.isna.ir 

، «ارائة الگوی مطلوب برای جمهوری اسالمی ایران های روابط پلیس و دادسرا و مقایسة مدل(. »1331. شیدائیان، زینب )2

 .)ع(رسالة دکتری، دانشگاه امام صادق

3. https://www.tabnak.ir/fa/news/922153 
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 پژوهش سؤال

چه  مدل ارتباط پلیس و دادسرا جایگاه پلیس و سؤال اصلی این پژوهش آن است که کارآمدی

 ؟گذارد میکشور قضایی نهاد  سرمایة اجتماعیتأثیری بر افزایش 

 ة پژوهشفرضی

که اصالحاتی در نقش و جایگاه پلیس و تعدیل و انعطاف در روابط این پژوهش آن است فرضیة 

پلیس متخصص منزلة به  ،ییپلیس قضا یمراتبی در روابط دادسرا و پلیس و احیا خشک سلسله

سرمایة ی و به تبع آن افزایش اعتماد مردم و تقویت یتواند باعث اثربخشی سیستم قضا می ،تحقیق

 د.شوآن  اجتماعی

 قضاییپلیس احیای مدل کارآمد روابط دادسرا و پلیس و ارائة : مدل مبنا

ضرورت از منظر قضایی و شناسایی موقعیت پلیس  برای تحلیل و بررسی مدل مبنایی مورد نظر

در قالب یک نگاره کنونی ارتباط سازمانی پلیس و دادسرا  الزم است وضعیت وجود یا عدم آن

قضایی پلیس . چون دشو روابط دو سازمان پلیس و دادسرا توجه می به . در این نگارهشودئه ارا

 پیوستگی دارد.قضایی نیرویی است که به هر دو سازمان پلیس و سازمان 
 

 
 مراتبی خشک و منضبط مدل ارتباط میان سازمان دادسرا و نیروی انتظامی از نوع سلسله. 1نگارة 

. منظور وجود نداردقضایی شود، در وضعیت کنونی، پلیس  مشاهده می 1نگارة  طور که در همان

است که با هدف شناسایی و کشف علمی جرایم و دستگیری مأمورانی  قضاییاز اصطالح پلیس 

 سازمان دادسرا

 سازمان نیروی انتظامی

 نظارت هدایت
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مان که ز بخشی از نیروی انتظامی هم ،. در وضعیت کنونیکنند میمتهمان اقدام به تحقیقات مقدماتی 

کند و هر دو مأموریت را تحت هدایت و نظارت  ردازد به تحقیق نیز اقدام میپ کشف میعملیات به 

مدل  خشک و دقیق است. مراتبیِ بین دو سازمان از نوع سلسلهرابطة دهد و  سازمان دادسرا انجام می

 قابل مشاهده است. 2نگارة در  استقضایی پلیس احیای آن  نتیجةکه  مبنایی این تحقیق

 
 (261: 1931شیدائیان ) دادسرا و پلیس سازمان روابط در دیافتهبهبو مدل .2نگارة 
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بر روابطِ  از سویی و تفکیک آن از پلیس نیروی انتظامیقضایی با تأسیس پلیس در این مدل 

 حاکم ای پلیس نیروی انتظامی مدل شبکه وـ سازمان دادسرا ،به طور مشخصـ  قضاییسیستم 

از نوع  البته ـ مراتبی مدل سلسله قضاییپلیس و با ضایی قبر روابط سیستم از سوی دیگر وشود  می

 .شود میحاکم ـ  پویا و زنده

های اصلی ارتباطات  یکی از مدل،  شود می تأکیدبر آن که در این مدل  ،1ای ارتباط شبکه

تأکید  ها ای بر روابط افقی میان سازمان . در ارتباط شبکهاستسازمانی در علم مدیریت  میان

گیری برای دیگری  بدون اینکه به صورت مطلق متولی تصمیم ،ها ین صورت که سازمان. بدشود می

نیازمند همکاری و استفاده از دستاوردهای  های سازمانی خود باشند، جهت نیل به مأموریت

رو  پردازند. ازاین رسانی متقابل می دیگرند و در نتیجه به صورت خودکار به تعامل و خدمت یک

 Wilkinson) کنند دیگر تعبیر می یککردن زمان مدیریت  دیریت شدن و همبرخی از آن به م

گیری برخوردارند به  تصمیم ها از آزادی . در این مدل، در همان حال که سازمان(79–67 :1994

. این مدل اند ابستگی و استقالل مالزم همنیازمندند. به عبارت دیگر، در این مدل و دیگر یک

واسطة دیگر است که به  های وابسته به یک پایدار سازمان افقی نسبتاً ارتباطی واجد ارتباطات

 (.131: 1333نائینی  )خواجه ندا سهیم  عمومی و مشترکو در تولید اهداف  اند مذاکرات تعامل کرده

دیگر قرار  در عرض یک مد نظر مدل این نوشتار ای و دادسرا در مدل ارتباط شبکه نیروی انتظامی

دیگر   گیرد. به عبارت و از دیگری دستور نمیندارد بر دیگری برتری و حاکمیت  یک دارند و هیچ

شرکای ها برقرار نیست. پرسنل و کنشگران دو سازمان مانند  هیچ خط فرماندهی میان سازمان

ر دو نهاد در قلمرو . ه(Meuleman 2008: 337) برابرند دیگر و دارای یک موقعیت نسبتاً یک

 ود استقالل کامل دارند.وظایف و اختیارات خ

پلیس رابطة ارتباط سازمانی است که در مدل مبنای این نوشتار در  ینوع 2مراتبی   ارتباط سلسله

از دیگر یکی مراتبی نیز  . ارتباط سلسلهبرقرار شده است سازمان دادسرازیرمجموعة قضایی 

ه در آن بر روابط شود ک سازمانی در علم مدیریت محسوب می های اصلی ارتباطات میان مدل

ها متولی  ؛ به این صورت که یکی از سازمانشود می ، تأکیدبه صورت آبشاری ،عمودی
                                                      
1. Network Relation Model 

2. Hierarchical Relation Model 
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اساس این مدل مبتنی ، گیری از باال به پایین برای سازمان دیگر نیز هست. به عبارت دیگر تصمیم

 انتقال بین اعضا تعیین و جریان نقل ورابطة فرماندهی است که بر اساس آن زنجیرة بر وجود 

است که در آن یک سازمان به  می  مراتبی مانند یک طرح هر  روابط سلسله. شود میاطالعات تسهیل 

از سازمان تابع شروع و به سازمان مدیر و هدایتگر در   می سازمان دیگر وابسته است. این طرح هر

تباط پاسخی به مسائل زیرا ار. ندا مرتبط ا همب شود. ارتباط و وابستگی کامالً می باالی هرم ختم 

 از سویتواند در اثر کنترل نتایج کار یکی  می شود. وابستگی  می ایجادشده در اثر وابستگی تلقی 

 از سویدر این مدل وابستگی حدی است که نتایج کار یکی ، دیگری باشد. به عبارت دیگر

نگی به مدیران اتکا مراتب، برای ایجاد هماه . در هماهنگی از طریق سلسلهشود می گری کنترل دی

بر آن هدایت و مؤثر ای  خود را به گونهتابعان های  شود. بدین صورت که مدیران باید فعالیت می 

هدایت و نظارت به وظیفة ند. در این مدل ا ها وابسته به هدایت و نظارت آنتابعان نظارت کنند و 

)آقاجانی  کند هماهنگ میرا  های بسیاری شود و یک فکر واحد دست گیر واگذار می یک تصمیم

در روابط دادسرا و پلیس، سازمان پلیس در طول  ،مراتبی در مدل سلسله(. 118ـ  81 :1311

کشف و تحقیق تابع و وابسته به های  مأموریتدست آن قرار دارد و در  سازمان دادسرا و در پایین

، روابط  این تحقیق بنایمدل م مراتبی در البته منظور از مدل سلسلههدایت و نظارت دادسراست. 

کاهش سطح ی با سازوکارهایی چون مراتب سلسلهخشک و بدون انعطاف نیست بلکه این مدل 

ها،  گیری دست در تصمیم گیری، گردش بیشتر اطالعات، مشارکت بیشتر نهاد پایین تمرکز تصمیم

گیری  و جهتی مراتب سلسلهعالوه بر اینکه به ماهیت قضایی ی و تغییر کیفی نظارت کاهش کمّ

 است.شده و کنشگری  ،عمودی روابط وفادار مانده است واجد نرمش، سازگاری با محیط، پویایی

تأسیس پلیس قضایی وجود نگاه سیستمی  زمینة درمقاله این دالیل نگارش از یکی که  تر آمد پیش

در این نوشتار رو  زاینو الزامات این تأسیس است. ا ،حقوقی، پیامدهاـ  و یکپارچه به دیگر ابعاد مدیریتی

 ،تر به عبارت روشن .شده استو ذیل سازمان دادسرا تعریف جدا از پلیس نیروی انتظامی  پلیس قضایی

، در مدل مبنا، این دهد میسازمان پلیس انجام قضایی را پلیس مأموریت اگرچه در وضعیت فعلی 

که دیگر جزئی از دهد  میانجام  راآن  شود و بخشی از نیروی پلیسی از سازمان پلیس جدا میمأموریت 

)پلیس( در عرض دادسرا قرار دارد و میان این دو  سازمان نیروی انتظامی باقیِ سازمان پلیس نیست.
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پلیس به دو قسمت مجزا  ی این نوشتاردر مدل مبنا. یعنی شود میای پیشنهاد  شبکهرابطة سازمان 

و بخش دیگر شده ضمیمه قوة قضاییه ( به یقضایاست؛ بخشی از پلیس )با عنوان پلیس شده تفکیک 

و نیروی انتظامی ، بر روابط سازمان می( باقی مانده است. در این مدلآن در سازمان پلیس )نیروی انتظا

 نیروی انتظامیای حاکم است؛ یعنی سازمان  سازمان دادسرا همکاری دوجانبه مبتنی بر مدل شبکه

ار دارد و واجد روابط افقی و متقابل با دادسراست. به در عرض آن قر و سطحِ سازمان دادسراست هم

)بر اساس  دو سازمان قطع شود این میانباال به پایین فرماندهی رابطة ای باید  منظور نیل به مدل شبکه

به سازمان نیروی به صورت فرماندهی  تواند نمی دادسرا  رو دیگر سازمان شبکه(. ازاین مفهوماقتضای 

و هر دو سازمان در قلمرو وظایف و اختیارات خود استقالل کامل دارند. برای دستور دهد انتظامی 

ای که سازمانی بر دیگری تحمیل  ای، توازن قدرت میان دو سازمان الزم است؛ به گونه شبکهرابطة ایجاد 

نشود. این توازن قدرت در مدل مطلوب بدین شکل خواهد بود که کشف جرم به طور کامل از دادسرا 

به این سازمان قضایی تربیت پلیس  ،شود. به عالوه و به طور کامل به پلیس اختصاص داده میگرفته 

تایید نکند قضایی شود و تا زمانی که این سازمان صالحیت فردی را برای سمت پلیس  سپرده می

ار تواند وی را استخدام کند. همچنین سازمان پلیس از طریق مرجع انتظامی پلیس بر استمر دادسرا نمی

یس در مقابل نظارت استصوابی دارد. با اتخاذ این سه سازوکار به سازمان پلقضایی صالحیت پلیس 

در داشتن از سوی دیگر حق مسلم دادسرا  وشود سطح سازمان دادسرا  تا هم شود دادسرا قدرتی داده می

. هر دو دشو به رسمیت شناخته میقوة قضاییه، هی تحت فرماند ،پلیس تحقیق متخصص و باانگیزه

دیگرند و  سازمانی خود نیازمند ارتباط و استفاده از دستاوردهای یکهای  مأموریتسازمان جهت نیل به 

 دادن به عبارت دیگر، انجام. آورند دیگر رو می به صورت طبیعی و ذاتی به همکاری با یک

 انند.د های خود را در گرو ارتباط و استفاده از دستاوردهای سازمان دیگر می مسئولیت

(، قوة قضاییهدر تابعیت دادسرا )و ذیل قضایی پلیس تأسیس ، ضمن یادشدهپیشنهادی در مدل 

پلیسی که از ابعاد علمی، ؛ شود به پلیس تخصصی تحقیق سپرده می نیز مسئولیت اجرای تحقیق

و شرایط آمادگی کامل دارد اجرای عملیات تحقیق  برایذهنی، شخصیتی و رفتاری کی، تکنی

کند و به جهت توانمندی و آمادگی  گیری می خوبی درک و پی و تحوالت محیطی آن را بهسازمان 

 شود. کامل در عملیات تحقیق از اختیارات مناسب با مسئولیت خود برخوردار می
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با قضایی پلیس . رابطة استمراتبی  سلسلهبا دادستان در امور اداری قضایی پلیس رابطة 

هدایت و نظارت در امور ماهوی و با قاضی ناظر  ةدربردارند ی ومراتب سلسلهبازپرس از نوع 

شده،  در مدل مبنای ارائهنظارت در امور ماهوی است. توضیح آنکه  ةی و دربردارندمراتب سلسله

های هدایت و نظارت   مراتب حاکم بر رابطة قضات تحقیق و مجریان تحقیق در حوزه سلسله

یِ حاکم بر روابط مراتب سلسلهروابط  شده بنای ارائهمدر مدل  .منعطف، متناسب و اثربخش است

و اثربخشی  ،های هدایت و نظارت از انعطاف، تناسب  قضات تحقیق بر مجریان تحقیق در حوزه

های  های عدم توجه به ابعاد انسانی بخش از آسیب این مدل ،به این ترتیب گردند. برخوردار می

سهمی در حل مسائلی که با آن سروکار دارند قائل ها  و برای آنکند  جلوگیری میدستی  پایین

تالش شده به  ،نظم و دستوربر  مراتب سلسله تأکیدرغم  به ،این آسیب بیشتر تعدیل جهت. شود می

ویژه  بیش از حد به ساختار رسمی و بهتکیة شود و از  عنصر اصلی نگریستهمنزلة انسان به 

 به نهاد پلیس، رد کردن پرهیز شود. به عبارت دیگرهای هدایت و نظارت مستقیم و استاندا مکانیسم

سرکوب شود از سطح یادشده اگر نهاد  . چونشود مناسب جایگاه و شأن داده میاندازة به قضایی 

پلیس  ،بنابراین(. 183: 1338 همکاران)نظیفی و  شود ت آن به مرور زمان کاسته میفهم و خالقی

تا شوند  مینفعل بودن خارج و فعال ز ماـ،  موجوددر وضعیت ـ  قضاییبرخالف ضابطان قضایی، 

توانیم پلیس عامل و  . در این فضا میکنندهای خود را ارائه  ها و ظرفیت خالقیتو  ها ند مهارتنبتوا

به معنی پلیس  ،در این قسمت از مدل ،پلیس مشاور گفتنی استزمان مشاور داشته باشیم.  هم

های پلیس  بیشتر از قابلیتاستفادة بر تأکیدی  صرفاً ؛ندک ای نمی مستقل نیست و رابطه را شبکه

. مشورت داده شودقابلیت مشاوره  ،ویژه در جرایم سبک بهقضایی، شایسته است به پلیس است. 

شده در قالب  آوری جمعدالیل که پلیس بتواند نظر خود را در خصوص  خواهد بود بدین صورت

تحقیق حضور فیزیکی  قضاییِ مقامِ گیریِ ام تصمیمیا بتواند هنگ کند یک گزارش مکتوب ارائه 

تصمیم نهایی زمینة و به جهت تخصص اجرایی و عملیاتی و مشاهداتی نظر خود را در  باشد داشته

خواهد بود. قضایی گیر نهایی مقام  ی، تصمیممراتب سلسلهپذیرش ابعاد مدل دلیل به  ،. البتهکنداعالم 

 لزوماً ،دادسراقضایی و مقامات قضایی میان پلیس  یمراتب سلسلهرابطة حفظ مدل در عین  ،بنابراین

ذیل  .وجود نخواهد داشتگیری از باال و تبعیت و اجرا از پایین  تصمیمبه صورتِ روابط خشک 
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. دکر توجه توان می گیری نیز یمتر روابط تصم منعطفهای  به شیوهی مراتب سلسلهرابطة همین 

گیری نهاد  اگرچه تصمیم صورت تعدیل کرد که ی را بدینمراتب سلسلهروابط  توان بنابراین می

گیری نهاد باالدست را  توان تصمیم می است، یمراتب سلسلهالینفک مدل مؤلفة باالدست جزء و 

دست  یا اتخاذ تصمیم را به پیشنهاد مقام پایینکرد پایین دست  مقام با مشروط به مشورت پیشینی

های مقام  تصمیمدست مجری  روست که مقام پایین گیری ازآن . این تعدیل در تصمیمکردمنوط 

 برایمناسب سازی  در تصمیم هایی را در نظر دارد که قطعاً باالدست است و مالحظات و مصلحت

جهت های پیشنهادشده در مدل مطلوب،  است. تعدیلمؤثر باالدست و اجرای اثربخش آن 

مراتبی میان  ت، با حفظ ماهیت رابطة سلسلهسازی و دادن ابتکار عمل به پلیس قضایی اس فعال

 1.پلیس و مقام قضایی مافوق

                                                      

ی سبک رهبری موقعیتی اسـتفاده  از مفاهیم علمی یقضاهدایتِ پلیس  ةحوزی در مراتب سلسلهبخشی به مدل  انعطاف جهت. 1

چـه نهـاد تحـت هـدایت از حالـت       شود برای آنکه هدایت اثربخش باشد هـر  شده است. در مدل رهبری موقعیتی تأکید می

 عبـارت کـه   آن،کند باید از سبک هدایت و رهبری متفـاوت و متناسـب بـا     آمادگی کمتر به سمت آمادگی بیشتر حرکت می

شدید، پلـیس قضـایی از لحـاظ تخصصـی      شدید و نسبتاًم یجرافویضی، استفاده شود. در از سبک دستوری یا سبک ت است

را. همچنـین بـا    ةپیچیدحقوقی  ةپروندهای حقوقی الزم ذیل یک  بررسی دادن نه انجام ،مهارت اجرای تحقیق را دارد صرفاً

توانـد   نمی طبیعتاًی یقضاکه پلیس شود  تحقیقات مشخص می ةبهیندر اجرای ی یقضاتخصصی نهاد پلیس موریت أمتوجه به 

تـر   هـای پیچیـده   حفظ حقوق شهروندی و تحقق عدالت در پروندهموریت أم ةعهدخوبی از  یک مجری تحقیقات به در مقام

به مجری تحقیقـات  « قابلیت اطمینان»اصطالح  به  روند این ها به سمت پیچیدگی و شدت بیشتر می نیز برآید و هر چه پرونده

هـای پیچیـده توانـایی تخصصـی الزم را نـدارد و       شود. در نتیجه، پلیس در بررسی حقوقی پرونـده  می تر( کمییقضا)پلیس 

کاری مناسب جهت تحقق حقوق شهروندی و حفظ عدالت نیـز کـم    همچنین قابلیت اطمینان به او در تشخیص ابزارها و راه

روابـط بـازپرس و    مـدل مطلـوبِ   ، دررو کمی دارد. ازایـن شدید پلیس آمادگی  های شدید و نسبتاً در پرونده ،است. بنابراین

هـای   هـا و پیچیـدگی   در مقابل، جرایم سـبک آن ظرافـت   ،است. اماده شاز سبک دستوری در هدایت استفاده  ییقضاپلیس 

هـای   سـبک نیازمنـد تحلیـل   م یجـرا هـای   در نتیجه از یک سو پرونده .شدید را ندارندجرایم های  حقوقی موجود در پرونده

 باالدر حجم  روتین و تکرارشونده و بینی قابل پیشچنان ها  و ابعاد حقوقی موجود در آن نیستندحقوقی تخصصی و پیچیده 

ها را به پلیس قضایی آموزش داد )کفایت توانایی تخصصی  های حقوقی الزم در این نوع از پرونده توان تحلیل هستند که می

هـای سـبک تکرارشـونده و قابـل      به دلیل آنکه ابعـاد حقـوقی موجـود در پرونـده    از سوی دیگر  و ها( پلیس در این پرونده

بینـی و در قالـب    عدالت و حفظ حقوق شهروندی را پیشمین أت ةزمینتوان الزامات و مالحظات الزم در  بینی هستند می پیش

ب جهت تحقـق عـدالت و حفـظ    . بنابراین پلیس در تشخیص ابزار مناسدکرها و ضوابط اجرایی به پلیس ابالغ  دستورالعمل
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با کمترین عوارض در کشور قضایی وجود پلیس  ،با توجه به این شرایط در مدل مطلوب

دالت و امنیت در چه بهتر ع اجرای هر های شهروندی، ساز رعایت حقوق و آزادی تواند زمینه می

قضایی اد این نه سرمایة اجتماعینهایت در و شود ها  کم پروندهترادادرسی و اطالة کاهش  جامعه،

 شوند. میهای مثبت بررسی  در بخش بعد این جنبه .را بهبود و ارتقا بخشد

 سرمایة اجتماعیدر افزایش روابط پلیس و دادسرا  و مدل کارآمد پلیس تهای مثب جنبهبررسی 

 ،است گنجانده شدهر مدل مبنا پیشنهاد و طور که د آنقضایی، کشف از سیستم  استقالل پلیسِ. 1

سیستم قضایی در این حالت چون  .شود قضایی میارتقای سطح مقبولیت اجتماعی سیستم موجب 

از نگاه  مراحل از کشف تا اجرای مجازات را بر عهده ندارد.همة  کردن آزادانه اختیار طی

شائبة گویی این نهاد  پاسخ یه در کنار عدم امکانیقضاقوة اجتماعی، افزایش قدرت و استقالل 

عدالتی و  ن را افزایش داده است و احساس بیو عدم اعتماد به آاستفاده از قدرت  سوءو  عدالتی بی

قابلیت اعتماد و  آنچه امروزه از محبوبیتدر حقیقت  زند.  ضربه می سرمایة اجتماعیعدم اعتماد به 

تواند مستقل اقدام به کشف، تعقیب،  ست که این قوه میا آنکاسته قضایی و حتی شأن سازمان 

تر  قضایی را راحتسازمان شود  باعث میکه  ؛ وضعیتیو اجرای مجازات کند ،تحقیق، محاکمه

که واگذاری اختیار بخشی از وظایف این نهاد  است  حالیاین در  .کردکاری  متهم به سیاسیبتوان 

 ،دولتی یبه سازمان واگذاری کشف . بنابراینکاهد د این شبهه میایجا های زمینه دولتی ازبه سازمان 

برای سازمان را  سرمایة اجتماعی یموجبات ارتقا ،ستا و اداریاجرایی جنبة واجد در خود که 

کند  میجدا قضایی آورد. مدل کارآمد مورد ادعا کشف را به طور کامل از سیستم  فراهم میقضایی 

 سپارد. یو آن را به نیروی انتظامی م

اصطالح علم مدیریت دولتی، کارگزاران در )کسی است که در کف اجتماع  انتظامی پلیس .2

تری کم سرمایة اجتماعیبه همین جهت  .تو همواره در حال برخورد با مردم اسسطح خیابان( 

. وضعیتی استو رسالت این سازمان موجب چنین مأموریت تا حدودی مقتضای  ،. در حقیقتدارد

                                                                                                                                       
در تشخیص ابزار ی یقضاهای جرایم سبک قابل اطمینان است )افزایش قابلیت اطمینان به پلیس  حقوق شهروندی در پرونده

تـوان از سـبک    برخوردار است و بنابراین مـی  باالاصطالح آمادگی  م سبک از بهیهای جرا رو پلیس در پرونده مناسب(. ازاین

 .(1331 شیدائیان ؛041ـ  044: 1311 یانیرضا؛ 1381بالنچارد  و هرسی ←) دکرتفویضی استفاده 
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ها خود به خود موجب کاهش  و پیشگیری از آنجرایم امنیت و کشف تخلفات و و  نظمایجاد 

این کار البته  وسازی شود  فرهنگ در این زمینه مگر اینکهشود؛  میاین نیرو  سرمایة اجتماعی

گستری،  و رسالت دادسرا عدالتمأموریت مقتضای که  این در حالی است  .تسخت اس بر و زمان

شایسته و مقتضی است نظام عدالت کیفری با نگاهی  چونو اجرای قانون است.  ،طرفی، انصاف بی

که مداخله در کشف جرم این توازن و تساوی را به  درحالی ؛یکسان و برابر به شاکی و متهم بنگرد

و کاهش قضایی باعث کاهش اعتماد جامعه به سیستم این موضوع برد.  ضرر متهم از بین می

عهدة به  کشف راوظیفة دادسرا  ،طبق مدل مبنا ،. بنابراینشود قضایی می سیستم سرمایة اجتماعی

سرمایة شود و  با مردم کم می، نماد عدالتمثابة به  ،اصطکاک دادسرا و گذارد مینیروی انتظامی 

 رود. آن باال می اجتماعی

و تدابیر  ،ساختار سازمانی ،تخصص و امکانات، تجهیزات،است  تخصصی کاریکشف  .3

. شود کشف به نهاد متخصص کشف سپرده می مبنا، مدل در طلبد. ی مخصوص خود را مییتمدیر

و امکانات زمانی و مکانی و همچنین ساختار متناسب گستردة نیروی انتظامی به جهت حضور چون 

که به جهت عدم  درحالی ؛به انجام رساند تر اثربخش یتواند کشف را به نحو  میدر دسترس 

افزایش اثربخشی در واگذاری آن به آن نهاد ناصحیح است.  ْ های کشف از ظرفیت برخورداری دادسرا

کشف جرم  . چونبرد را باال میقوة قضاییه  سرمایة اجتماعیخود سطح نوبة عملکرد کشف نیز به 

، شوددقت و تخصص انجام و با  درستی نخستین آن است که اگر بهپایة آغاز فرایند کیفری و مقدمة 

 .شود میبه حقیقت و عدالت نزدیک  ،گیرد که روی آن انجام می ،سرااقدامات داد

متمرکز و  به صورت تخصصی تواند زمانی که از مسئولیت کشف فارغ شود بهتر می دادسرا. 0

 عهده بگیرد به امکانات، منابع انسانی، برنیز که دادسرا کشف را   در صورتی. ای عمل کند حرفهو 

کاهد.  می اصلیمأموریت در  از کارایی و اثربخشی آنوضعیت این  وارد د نیاز ... و ،زمان ه،هزین

و  دقیقها  مأموریتآن همة که در  درحالی ؛شودموریتی أدسرا چندمداشود  میهمچنین باعث 

کار  ذهنی براز لحاظ  ،بپردازد و تحقیق به تعقیبتخصصی  اگر ،اما. ای و متخصص نیست حرفه

قوة  سرمایة اجتماعیعواملی که بر  یکی از .شود ای می و حرفهکند  میتمرکز پیدا  تخصصی خود

صصی انجام دهد. دادسرا اکنون تخ به صورت خود را ست که نهاد دادسرا کارا افزاید آن میقضاییه 
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چون امکانات آن را دارد. ؛ واندت پلیس می اما .کشف کار تخصصی انجام دهدزمینة در تواند  نمی

سرمایة دهد و به  ای انجام می کشف کار غیرحرفهزمینة ارد در دادسرا چون تخصص آن را ند

 زند. ضربه میقوه قضائیه  اجتماعی

سرعت و دقت ارتقای گرایی،  به تخصص پلیس متخصص برای اجرای تحقیق بینی یک پیش. 1

ها و تشریفات اداری و  دادرسی )از طریق کاهش کاغذبازیاطالة کاهش  قضایی،در عدالت 

 و های کیفری، هکاهش تورم پروند ،(قضاییدامات پلیس از سوی مقامات کرار اقگیری از ت پیش

را افزایش قضاییه  ةقو سرمایة اجتماعیوضعیت و این انجامد  قوة قضاییه میافزایش اعتماد به 

 رود. اقدامات این قوه باالتر می در ارتباط بادر حقیقت قدرت اقناع ذهنی جامعه  .دهد می

به جهت تعدد  ،)که بخشی از نیروی انتظامی است(ضابطان قضایی ت کنونی که در وضعی درحالی

های الزم، تخصص و تمرکز مناسب تحقیق در زمینه جرایم شدید و  ها و تنوع مهارت مأموریت

نسبتاً شدید را ندارند؛ امری که تمام محاسن تشکیل پلیس قضایی که در سطور باال ذکر شد را به 

 گردد. یت منجر به ضربه به سرمایة اجتماعی نسبت به سیستم قضایی میآسیب بدل کرده و در نها

نخست ؛ گیرند که رقیب هم هستند تحقیق جرم دو ارزش بنیادین کنار هم قرار میمرحلة در . 1

های فردی که به عنوان متهم شناسایی  تضمین نظم عمومی جامعه و دوم رعایت حقوق و آزادی

د. اختیارات تحقیق جرم و احراز شوهر دو ارزش حمایت  ازشود. بنابراین ضروری است  می

توان به مدافعان این دو منفعت تفویض کرد و نهاد تحقیق جرم باید مستقل و  واقعیت را نمی

 ،احراز واقعیت گام بردارد. به عبارت دیگر به سویو  (111: 1331 افراسیابی) طرف اقدام کند بی

طرف  ت و نهادی که قرار است حق را احراز کند باید بیحق گرفته شده اسریشة تحقیق از واژة 

یا  ،امنیت و نظم اجتماع را دارددغدغة که  ،توان انتظار داشت نهاد کشف باشد. به همین جهت نمی

منافع  بازگرداندن که به نمایندگی از طرف اجتماع در دعوای کیفری به دنبال ،نهاد تعقیب

طرفی انجام دهد.  بتواند اقدامات موصوف به بی از جرم )یعنی اجتماع( است،ضرردیدگان 

که بازوی اجرایی  ،در وضعیت موجود بخشی از نیروی انتظامی( در مقام)، ضابطان قضایی رو ازاین

خصیصة توانند  نمی از لحاظ مبنایی ،تعقیب و تحقیقات هستند و وظایف کشفهمة دادسرا در 

ویژه آنکه ماهیت ذاتی و  به؛ داشته باشندمان ز همجرم را  کنندة ضروری و مورد نیاز یک تحقیق
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واجد قضایی که پلیس  الیها نظم و امنیت است. درح های آن ها انتظامی و دغدغه آنوظیفة اولیة 

تواند اقدام به  های امنیتی یا طرفداری از منافع جامعه می طرفی است و فارغ از دغدغه بیشاخصة 

که یکی از مصادیق دادرسی عادالنه و منصفانه  ،یقطرفی در تحق تحقیق کند. حفظ و رعایت بی

 .شود قضایی منجر مینهاد  سرمایة اجتماعیبه افزایش  ،است

ای و در جوّی  حرفه به صورت تخصصی و کامالًقضایی  پلیسآموزش  ،بر اساس مدل مبنا. 8

سرمایة گیرد و این بر کیفیت آموزش و تربیت  رکز بر آموزش تخصصی پلیس صورت میمتم

های عمومی از کیفیت  ان دادسرا همواره و حتی در رسانهسازمافزاید.  انی مورد نیاز دادسرا مینسا

های  هزینه که درحالی؛ استکرده یی( اعالم نارضایتی قضاضابطان تحقیق خود )مأموران تخصص 

نیروهای پلیس همة شود. چون  گزافی صرف آموزش ضمن خدمت مقطعی در سازمان دادسرا می

کیفیت  البتهباید آموزش ببینند.  ،ایی هستندمدت به صورت بالقوه یک ضابط قضدر بلند

های ضمن خدمت مقطعی و تدریجی )نه به صورت متمرکز و پیوسته( پایین است و  آموزش

ه و رو به بازنشستگی که مأموریت او تمام شدکند  میها را طی  قتی یک پلیس کل آموزشو معموالً

جب اخالل در مو ییها آموزشچنین بر مأموریتی دیگر متمرکز باشد و  بایدسازمان دادسرا  است.

واگذاری اختیار آموزش پلیس تحقیق به  است که در حالیاین  شود. تمرکز سازمانی آن می

از یک سو و قضایی ای پلیس  موجب آموزش حرفهنیروی انتظامی زیرمجموعة نهادهای آموزشی 

تردید بر  بیکه شود؛ وضعیتی  میخود از سوی دیگر تمرکز سازمان دادسرا بر وظایف تخصصی 

 افزاید. میقضاییه  ةقو سرمایة اجتماعی

ای خود )تا زمانی که منجر به جرم یا  عملکرد حرفه در ارتباط بای در مواردی قضایضابطان . 1

امکان تضییع حقوق و وضعیت گو نیستند و حساسیت ندارند. در این  تخلف اداری نشود( پاسخ

های اداری قابل احصا  انگاری نشده و در دستورالعمل رمابعاد آن جهمة های شهروندی )که  آزادی

که مدل مبنا، با ایجاد مرجع متمرکز به منظور رسیدگی به  درحالی نیست( بسیار فراوان است.

های شهروندی  به صیانت بهتر از حقوق و آزادیقضایی، شکایات عمومی از عملکرد فنی پلیس 

 دهد. را افزایش میقضاییه  ةقو سرمایة اجتماعیوضعیت و این ند ک میاقدام 

با به رسمیت شناختنِ مرجعیت پلیس در کشف جرم، تکلیف شهروندان را در  ،این مدل. 3
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دادرسی و آزار اطالة که از وضعیتی کند؛  شکایت و اعالم جرم روشن میارائة شناسایی مرجع 

دلیل به دادسرا و پلیس جهت ثبت یک شکایت  ر و بیدیده و سایر شهروندان از ارجاع مکر هبز

یک مسئولیت جلوگیری به  دادن کاری نیروی انتظامی و دادسرا در انجام از موازی ،کاهد. به عالوه می

وضعیتی های موجود در رجوع شهروندان به دادسرا نیست؛  و در نتیجه نیازی به ظرفیتآید  میعمل 

های دستگاه  هزینه گی پیگیری امور خود و همچنین کاهشابهام مردم در چگون که موجب کاهش

 .برد باال میرا  سرمایة اجتماعیو در نتیجه شود  میلوغی و تراکم دادسرا و کاهش شقضایی 

نهاد اجرای تخصصی تحقیق و اختصاص هدایت و منزلة به قضایی شناسایی پلیس . 14

به جهت عدم  دادسراقضایی  اتمقامکند تا  ین امکان را فراهم میتحقیق اقضایی فرماندهی به مقام 

 ةاقدامات سالب یا محدودکنند بارةد درنطرف بتوان مستقل و بی اجرایی به صورت کامالًمداخلة 

و از اشکالی  بگیرند تصمیم ـ شنود ،مانند جلب، بازداشت، تفتیش ـ های شهروندان حقوق و آزادی

دفاعیِ متهم آن را مضر به حقوق  ست و طرفداران حقوقِا که وضعیت موجود گرفتار آن

در شرایط کنونی آنچه در عمل وجود دارد این است که  چوندانند اجتناب کند.  شهروندی می

بار اقدامات تحقیقی انجام دهد که شخصه  بهتواند عالوه بر تفویض اختیار به ضابط  بازپرس می

گیری در حقوق  تصمیمطرفی در قضاوت و  مداخله در اجرا با اِشکال مهمِ نقض بیدیگر 

 .انجامد میی یاین نهاد قضا سرمایة اجتماعیکه به کاهش شود  میرو  شهروندی روبه

گیری  به جهت تخصص در عملیات اجرایی تحقیق، در اثربخشی تصمیمقضایی، پلیس . 11

گیری نهاد  توان تصمیم مینهاد باالدست اثرگذار است؛ بدین صورت که بر اساس مدل مبنا 

به پیشنهاد مقام منوط یا اتخاذ تصمیم را  دست را مشروط به مشورت پیشینی مقام پایینباالدست 

دست مجری تصمیمات   روست که مقام پایین گیری ازآن تعدیل در تصمیم . اینکرددست  پایین

و اقتضایی سازی  در تصمیم هایی را در نظر دارد که قطعاً دست است و مالحظات و مصلحتباال

اثرگذار است. این آثار بدون شک بر اعتماد  آراشدن دست و مبتنی بر حقیقت علمی مقام باال

در وضعیت کنونی،  ،که خواهد افزود. درحالیقضاییه  ةقو سرمایة اجتماعیتوسعة عمومی و 

سازی به صورت مشورت  بخشی از نیروی انتظامی( حق تصمیم در جایگاه)ضابطان قضایی 

وضعیتی  ؛دندادسرا( یا پیشنهاد اتخاذ تصمیم به وی را ندارایی قضپیشینی به مقام باالدست )مقام 
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آرای و دور شود دادسرا به طور کامل قضایی جرم از دسترس مقامات صحنة د شو که باعث می

سرمایة  برایبدون شک حالت که این شود جرم صادر صحنة از حقیقتِ فضایی جدا کیفری در 

 زاست. آسیب اجتماعی

  نتیجه

به طوری که این ؛ اند رسیده نظر کارشناسان امر به اتفاق ،ییتأسیس پلیس قضا در باب ضرورت

آنچه این (. 41/43/1331 سازندگیروزنامة ) هستنیز مسئوالن قوة قضاییه های  موضوع از دغدغه

از ابعاد مختلف حقوقی و جانبه و سیستمی است که بتواند  تعویق انداخته فقدان نگاه همهبه مهم را 

و اجتماعی و سیاسی این نهاد را تعریف و در جایگاه مناسب خود به طرز صحیح مدیریتی 

هاد ن سرمایة اجتماعیهای خود برای افزایش  این نوشتار در بررسی محققان گذاری کند. جای

یک بازوی تخصصی و تحت فرمان مثابة ند که پلیس قضایی به نک در کشور توصیه اکید میقضایی 

روی انتظامی منفک سازمانی شود و ذیل سازمان دادسرا قرار گیرد. از سوی از پلیس نیقوة قضاییه 

به پلیس نیروی انتظامی سپرده شود و آموزش و پیگیری به طور اختصاصی مقام کشف  ،دیگر

تخلفات صنفی پلیس قضایی نیز به صورت متمرکز در اختیار پلیس نیروی انتظامی باشد. به این 

در عین استقالل سازمانی میان سازمان نیروی نیاز متقابل رفع جهت  ای شبکه ای صورت رابطه

پلیس کردن اجرایی  دادها نشان  شکل بگیرد. بررسیقوة قضاییه در  انتظامی و سازمان دادسرا

را قوة قضاییه قضایی بر اساس مدل پیشنهادی )که مبنای این نوشتار بود( به این دلیل که اختیارات 

امور را به صورت تخصصی و متمرکز به هر سه  دادن قابلیت انجام کند، یاز نگاه عمومی متوازن م

ها را متناسب با  و برخی مسئولیت ،بخشد لیس قضایی میپلیس نیروی انتظامی و پو  بخش دادسرا

سرمایة اجتماعی قوة قضاییه را ،در کل ،گذارد پلیس میعهدة و بر گیرد  قوة قضاییه میها از  توانایی

 خواهد داد.نزد مردم بهبود 
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  منابع
، بابلسـر، انتشـارات دانشـگاه    سـازمانی  سازمانی و بین هماهنگی: درون(. 1311علی ) آقاجانی، حسن .1

 مازندران.

، «بازتوزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم در نظام حقوقی ایران»(، 1331افراسیابی، علی ) .2

 .133-143، صص 83، ش11س های دانش انتظامی، پژوهش

، «هـا  هـا و چـالش   ای؛ مطلوبیـت  درآمدی بر مفهـوم حکمرانـی شـبکه   (. »1333نائینی، علی ) خواجه .3

 .111ـ  123، صص 1، ش 1، د المللی های سیاسی و بین رهیافت

 .1143، کد خبر: 131، ش سازندگی(، روزنامة 41/43/1331درخواست احیای پلیس قضایی ) .0

 سمت. ،، تهرانمبانی مدیریت رفتار سازمانی .(1311یان، علی )یرضا .1

های روابط پلیس و دادسـرا و ارائـة الگـوی مطلـوب بـرای       مقایسة مدل(. »1331شیدائیان، زینب ) .1

 .)ع(، رسالة دکتری، دانشگاه امام صادق«جمهوری اسالمی ایران

کارهـای   بررسـی راه (. »1338ها، حسـین عزیزآبـادی فراهـانی )    رضا جمشیدی نظیفی، عباس؛ غالم .8

، 14، س انتظام اجتمـاعی  ،«شناختی در رعایت حقوق متهمین با رویکرد جرمتوانمندسازی ضابطین 

 .130ـ  183، صص 1ش 

مـدیریت  قاسم کبیری،  مترجم:، «استفاده از منابع انسانی» .(1381بالنچارد ) کنت ایچ ؛پاول ،هرسی .1
 .انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران ،رفتار سازمانی
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