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شده در اين  جديد در سطح جهان است و به دليل فقدان دانش بومي موضوعيكه مقوله امنيت اجتماعي  يياز آنجا درباره کتاب:

و استفاده  ضرورت استفاده از منابع و مطالب خارجيو همچنين به دليل كمبود منابع در باب امنيت اجتماعي در كشور،  حوزه در ايران

 از زير براي تحقق اهدافجامعه و امنيت  گروه پژوهشيبنابراين  باشد. برخوردار مي دوچنداناز اهميت از تجارب موجود در جهان، 

  است: نموده اقدام  طريق شناسايي متون خارجي معتبر و ترجمه آن،

 شناسي امنيت اجتماعي و مفهوم شناسايي و تبيين مباني. 

  منابع نظري و تجربي و استخراج آخرين وضعيت مطالعاتي امنيت اجتماعي در جهان.گردآوري و مرور 

 گيري از تجارب كشورهاي ديگر براي كمك به فهم بيشتر از موضوع و توليد دانش  مطالعه تطبيقي امنيت اجتماعي و بهره

 بومي. 

   با امنيت اجتماعي.ايجاد بانك اطالعاتي، پايگاه اطالع رساني و كتابخانه تخصصي منابع مرتبط 

  ها. تأمين متون آموزشي دانشگاه 

با توجه به لزوم توليد اطالعات و ادبيات در حوزه امنيت اجتماعي، پس از بررسي منابع موجود مشخص گرديد كه آثار موجود در 

توان  خاص كمتر مطلبي را ميامنيت اجتماعي به طور  ةدارند و در حوز موضوعرويكردي ملي و بين المللي به اين  اغلبزمينه امنيت، 

پژوهي، گام موثري در رويكرد نوين مطالعات  درصدد برآمديم تا با ترجمه آثار مطرح در زمينه امنيت اجتماعي و امنيتيافت. بنابراين 

 امنيتي برداريم.

هاي تحقيقاتي متعدد در حوزه جامعه و امنيت، اقدام به ترجمه سه  تاكنون در كنار اجراي پروژه پژوهشي جامعه و امنيت گروه

اي بر  مقدمه»ها و مقاالت نويسندگان و محققين در اين حوزه نموده است كه اولين مجلد آن با عنوان  مجموعه منتخب از كتاب

پژوهي مقاالتي متناسب با اهداف  ررسي متون خارجي حوزه امنيتباشد كه قبالً منتشر شده است. با ب مي« شناسي امنيت جامعه

ترجمان جامعه و امنيت »پژوهشي طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي انتخاب شد و پس از تأييد شوراي علمي ترجمه و تحت عنوان 

 عه ترجمان جامعه و امنيت ادامه يابد.هاي تحقيقاتي، انتشار مجمو آماده انتشار شده است. در پي آن هستيم تا در كنار فعاليت« 2و 1

مقاله  7شامل  باشد كه ميهاي ترجمان جامعه و امنيت  شده و دومين جلد از سلسله كتاب رو داريد، سومين اثر ترجمه  كتابي كه پيش

 Contemporary  هاي و سه مقاله از كتاب  Societal Security Dilemmaمقاله به قلم پل روي از كتاب  4است. 

Security Analysis & Copenhagen Peace Research  وInternational Security  اين اند.  انتخاب شده

پردازان امنيت در رويكرد جديد  پردازد كه اخيراً مورد توجه نظريه مجموعه مقاالت به موضوعات بااهميتي در نظام مفهومي امنيت مي

 Securityبخش تشكيل شده است. در بخش اول، محظور )معماي( امنيت ) ، از سهكتابمطالعات امنيتي قرار گرفته است. اين 

Dilemma( به همراه مطالعه موردي يوگسالوي سابق، در بخش دوم،  امنيتي نمودن )Securization به همراه مطالعه موردي )

قاي عسگر قهرمانپور مقاالت را ترجمه مترجم توانا آ الجزاير،  و در بخش سوم، هويت، امنيت و اجتماع مورد بررسي قرار گرفته است.

اند و نيز مقدمه مفيدي براي تبيين مفهوم محظور  اند و آقاي دكتر اصغر افتخاري ويراستاري علمي مقاالت را بر عهده داشته نموده

 اند. امنيتي بر اين مجموعه افزوده


