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های منظومه تحقیقاتی فاز اول طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی که در مرکز مطالعات جامعه و  یکی از طرح :دربارۀ کتاب

امنیت اجتماعی »خاتمه یافت،  4931امنیت و درجهت تکمیل مطالعات نظری امنیت اجتماعی طراحی و اجرای آن در نیمه اول سال 

استنباط و ارائه اصول نظری و عملی حاکم بر سیره حضرات »است. هدف اصلی تحقیق « سیره معصومین )ع( در اسالم با تاکید بر

شده در چهارچوب  شناخت و معرفی اصول امنیت اجتماعی»و اهداف فرعی: اول. « شده معصومین )ع( در موضوع امنیت اجتماعی

روی حضرات معصومین )ع( جهت عملیاتی نمودن اصول مد   ششناسایی موانع پی»دوم. « شرایط زمانی و مکانی در صدر اسالم

های انتخابی حضرات معصومین )ع( برای صیانت  تبیین راهبردها و سیاست»سوم. « شده در جوامع اسالمی نظرشان از امنیت اجتماعی

 تعیین شده است.« شان شده در شرایط تاریخی و تقویت امنیت اجتماعی

 تحقیق های پرسش

 :کرد تقسیم اصلی دسته دو به توان می را حاضر پژوهش های پرسش

 معنا، سؤال، این به پاسخ در سیرۀ پیامبر اکرم )ص( چیست؟ در« شده اجتماعی امنیت» کاربردی -نظری  ارکان :اصلی پرسش الف.

 آن به پیشین پژوهش درکه  چرا) شود می گرفته نظر در پژوهش، مفروضات عنوانبه شده اجتماعی امنیت به مربوط مبانی و اصول

. گردد بیان و شناسایی مکانی و زمانی شرایط در مزبور گفتمان استلزامات شد تا خواهد تالش آن، تکمیل در و ؛(رفته است اشاره

 در شده اجتماعی امنیت تصویر نظریۀ نهایت، در که را بیان کند ای کاربردی یا و نظری استلزامات تواند می منظر این از سیره تحلیل

 .گرداند تر شفاف را اسالم

یابد و دارای دو بعد نظری و عملی است، در اثر حاضر،  تاریخ نمود می گسترۀ سیره در این که به توجه با: فرعی های پرسش ب.

 های زیر مد نظر است: پرسش

 سازمان معنایی امنیت اجتماعی شده در سیرۀ نبوی چیست؟ 

  نبوی چیست؟سیر تحول امنیت اجتماعی شده در سیرۀ 

 یار دانشگاه امام صادق )ع( هستند.مجری این تحقیق، محقق محترم جناب آقای دکتر اصغر افتخاری، دانش 

 


