
 هاي امنيت و تهديد )با تأ کيد بر اسالم( مباني و نظريه عنوان کتاب:. 51

های غیر بومی و غالباً غربی که ناسازگار با ادبیات  پژوهی در ایران با رجوع به متون و نظریههای امنیت فعالیتعمده  درباره کتاب:

شده با این پشتوانۀ نظری امکان  های انجام شود. بنابراین مطالعات و پژوهش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران است، انجام می

شده در مرکز مطالعات جامعه و امنیت است که با هدف تولید  کی از آثار مجموعه تحقیقات انجامتأثیرگذاری ندارند. اثر پیش رو ی

 دکتر یآقا جناب اثر نیا محققپژوهی متناسب با نیازهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران انجام شده است.  ادبیات امنیت

پژوهی در ایران هستند.  پردازان حوزۀ امنیت عه و امنیت و از نظریهی، عضو شورای علمی و راهبری مرکز مطالعات جامافتخار اصغر

شناسی تاریخ  ها و مکاتب جهان، جامعه پردازی در مرکز مطالعات جامعه و امنیت که شامل: بررسی نظریه ایشان در مدل زمینۀ نظریه

عهده دارند. آقای دکتر  ی مکتب اسالم را بهها های مکتب اسالم است، مسئولیت بررسی و شناخت نظریه ملی ایران، و بررسی نظریه

اصول و مبانی امنیت اجتماعی در اسالم با »و « امنیت اجتماعی از دیدگاه اسالم»اصغر افتخاری تاکنون دو طرح تحقیقاتی با عناوین 

  شده است.صورت کتاب منتشر  اند که هر دو تحقیق به را به انجام رسانده« تأکید بر قرآن کریم و سیرۀ معصومین)ع(

روز از امنیت توانند با رجوع به این اثر، به تصویری نسبتاً کامل و بهمندان به تحلیل و مدیریت امنیت و ناامنی در جامعه، میعالقه

های موجود در داخل و خارج کشور های اسالمی است. در این مسیر دیدگاههای جامعۀ ایرانی و آموزه دست یابند که مبتنی بر مؤلفه

ها و مکاتب اصلی در موضوع امنیت این منظور نظریه اند، تا بدین وسیله امکان انتخابی آگاهانه نیز فراهم شود. بهلحاظ و معرفی شده

صورت اجمالی مرور و تحلیل شده و در نهایت پیشنهاد گفتمان ایرانی و اسالمی امنیت، برجسته شده است. الزم به ذکر است که  به

تفصیل آمده است. با اینحال ارایۀ متنی جامع و ر پیش از این و در قالب مقاالت و کتب مختلف نگارنده بهعمدۀ مطالب این اث

 ای است که تولید و انتشار این کتاب را ضروری ساخته است. مختصر، هدف اصلی

 


