
 رويكرد اسالمي امنيت اجتماعي شده؛ عنوان کتاب:. 1

هاي فاز اول منظومة تحقيقاتي طرح  ، نتايج تحقيق يكي از پروژه«رويكرد اسالمي امنيت اجتماعي شده؛ » كتاب :دربارة کتاب

است كه هدف آن شناخت مفاهيم امنيت اجتماعي  "امنيت اجتماعي از ديدگاه اسالم" تحت عنوان جامع مطالعات امنيت اجتماعي

 اي( در چارچوب گفتمان اسالم و پيشنهاد اصول عملياتي براي تقويت و تحكيم امنيت اجتماعي در جامعه اسالمي است. )جامعه

با مدل و روش علمي به اين موضوع پرداخته شده هايي كه در تبيين امنيت از ديدگاه اسالم شده است ليكن كمتر  عليرغم فعاليت

است. تحقيق مذكور پس از دو سال تالش علمي و تحقيق عميق پايان يافته و گزارش پژوهشي آن توسط مجري تحقيق ارائه شده 

 است.

است كه منطبق « مجموعه اعتقادات قلبي، باورهاي عقلي و الگوهاي رفتاري»دين اسالم بنابر تعريف عملياتي اسالم، مركب از 

است از مجموعه اصول مذكور در قرآن   باشد. بر همين اساس منظور از اسالم، عبارت با تعريف ارائه شده از سوي حضرت علي )ع( مي

هاي زمان و منابع، تأكيد  كريم، سنت و آنچه به اجماع از سوي بزرگان دين ارائه شده است. در تحقيق حاضر، با توجه به محدوديت

سازد، به منظور  كتب تشيع قرار دارد. افزون بر آن چون تفاسير متعددي از تشيع وجود دارد كه انجام تحقيق را دشوار مياصلي بر م

نبودن موضوعات، تفسير ارائه شده از سوي حضرت امام خميني )ره( به دليل جامعيت، به روز و  افزايش دقت بحث و امكان جمع

 باشد. كاربردي بودن آن مبناي بحث مي

تواند و  ها و مفاهيم مي ها و نظريه ها و شاخصه البته ادبيات نظري غربي در مدل نظري و الگوي پرداخت علمي و برخي مؤلفه

برداري قرار گيرند. ليكن متناسب با نيازهاي جامعه ايراني اسالمي بايستي مورد نقد و ارزيابي قرار گيرند. بنابراين  بايد مورد بهره مي

ت يامن»و « تحليل جامعه شناختي امنيت در ايران با تأكيد بر رويكرد تاريخي»تي در كنار دو پروژه تحقيقاتي ديگر اين پروژه تحقيقا

پديد  (Societal Security)اي يك مدل نظري ايراني اسالمي را در حوزه امنيت جامعه« ها هيها و نظر لفهؤم ،مفاهيماجتماعي: 

شود طراحي يك مدل نظري براي يك مبحث اجتماعي در فضاي ديني و  تحقيق دنبال ميترين هدفي كه در اين  مهم خواهند آورد.

هاي اجتماعي  شناختي آن براي طرح مباحث ديني، الهي و توحيدي در حوزه نكته بديع و نوپديد اين تحقيق پرداخت روش توحيدي است.

تري از  ساز تحقيقات و مطالعات گسترده ج اين پژوهش، زمينهاميد است نتايباشند.  هاي سكوالر غربي فاقد اين مزيت مي است كه نظريه

محقق اين  پژوهي باشد. هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و خصوصاً امنيت شناختي در طرح مباحث ديني در حوزه حيث روش

و راهبري گروه آقايان دكتر قدير گذاري و هدايت علمي آن را شوراي علمي  اثر، استاد گرامي آقاي دكتر اصغر افتخاري است و سياست

اند. ناظر تحقيق  بر عهده داشتهجناب آقاي محمدعلي مينايي  نصري، دكتر سيدمحمد ميرسندسي و دكتر سعيد مجردي به مديريت

 .اند ر نصري تحقيق را داوري كردهاالسالم رضا غالمي بوده و آقاي دكتر قدي حجت

 


