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سازي مباني و  پس از آنكه در رهيافت به اهداف طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي توفيق يافتيم تا قدمي را در بومي درباره کتاب:

پژوهشي جامعه و امنيت به ضرورت داشتن دانشنامه يا ادبيات نظري امنيت اجتماعي برداريم، شوراي علمي و راهبري گروه 

هاي ارزشمندي  المعارف در حوزه امنيت در اين مجموعه تحقيقاتي واقف شد. البته در حد فرهنگ لغات در سطح كشور تالش دايرة

 ار اساسي صورت نگرفته است.سازي در حد و قواره دانشنامه، ك انجام گرفته است، اما در حوزه مطالعات امنيتي با هدف و رويكرد بومي

همين دليل طرح تدوين دانشنامه جامع امنيت به تصويب رسيد اما چون دانشنامه تالشي علمي و پژوهشي است كه در زماني  به

دهد، بنابراين در برنامه كوتاه مدت براي رفع نيازهاي اوليه حوزه مطالعاتي امنيتي، طرحي علمي پژوهشي در حد  طوالني نتيجه مي

المعارف( تحت عنوان فرهنگ توصيفي اصطالحات امنيت تعريف شد كه در آن فراتر از يك  صل فرهنگ لغات و دانشنامه )دايرةفا

هاي فراوان و  براي تهيه اين فرهنگ با بررسي شود. ها و اصطالحات پرداخته مي تعريف و توضيح لغت و كمتر از يك مقاله به واژه

 پژوهي جناب آقاي فرزاد پورسعيد انتخاب شد.  نا در حوزه امنيتجانبه، انديشمند و محقق توا همه

خاني، سعيد مجردي، و  براي گزينش مداخل، گروهي شامل آقايان دكتر اصغر افتخاري، دكتر قدير نصري، دكتر علي عبداهلل

بندي مفهومي، از  ستهمدخل انتخاب شد. دارا بودن د 024مدخل پيشنهادي،  044محمدعلي مينايي تعيين شدند. از بين حدود 

گانه آن در شوراي علمي و راهبري گروه پژوهشي جامعه و امنيت  بندي چهارده طوريكه از ابتدا دسته هاي اين فرهنگ است، به ويژگي

اي  گانه شامل: مفاهيم پايه بندي چهارده بر اساس تحقيقات طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي تعيين و به تصويب رسيد. اين دسته

المللي، رويكرد راهبردي به امنيت، رويكرد نظامي به امنيت،  منيت، رويكرد اقتصادي به امنيت، مطالعات امنيت داخلي، امنيت بينا

اي، امنيت پايدار، امنيت اجتماعي، رويكرد كانستراكتيويستي، امنيت  رويكرد اطالعاتي به امنيت، پست مدرنيسم و امنيت، امنيت منطقه

خوشه مفهومي به شرح زير پرداخته شده است: دسته و باشد. البته در اين كتاب تنها به هفت  ستي شناختي ميانساني و امنيت ه

المللي، رويكرد راهبردي به امنيت، رويكرد نظامي  رويكرد اقتصادي به امنيت، مطالعات امنيت داخلي، امنيت بين  اي امنيت، مفاهيم پايه

فرهنگ توصيفي اصطالحات امنيت با رويكردي بومي، و با ايجاد ادبيات و مفاهيمي مشترك  ت.به امنيت و رويكرد اطالعاتي به امني

گروه پژوهشي جامعه و امنيت، رسالت تدوين  ها و اصطالحات امنيت نقشي بنيادين در مطالعات امنيتي بومي ايفاد خواهد كرد. از واژه

 در دستور كار خود قرار داده است.المعارف( بزرگ امنيت را برعهده داشته و  دانشنامه )دايرة

 


