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ها و های مختلف اجتماعی نسبت به حفظ موجوديت، ارزش اطمینان خاطر افراد و گروه»امنیت اجتماعی به معنای 

سند راهبردی مرکز مطالعات جامعه و «)هويت خود در برابر مخاطرات ناشی از تحوالت عادی و تحرکات عمدی

 های بازتاب و پیامدها، امنیت اجتماعی در اختالل(، حلقة واسط امنیت فردی و امنیت ملی است. 3: 2931امنیت، 

های آن، وجهی پايدارتر به ء شاخصگونه ارتقابرای کلیت نظام اجتماعی دارد و درست به همان خطرناکی

بخشد. نقد و بررسی آثار تولید شده در حوزه امنیت اجتماعی در ايران به منظور بسط نظری و ارائه امنیت می

های پژوهشها . بويژه اينکه تنوع نتايج و يافتهتر از مفهوم امنیت اجتماعی، اهمیت اساسی داردتفسیری جامع

عی ايران و تمرکز هر يک از تحقیقات بر يک بعد خاص، که قاعدتا امکان در حوزه مفهوم امنیت اجتما

دربرگیرندگی تمامی دغدغه گروههای اجتماعی  واقشار جامعه وسیع ايرانی را در حوزه امنیت اجتماعی 

در  ای از تحقیقات اين حوزه انجام دهد و نتايج تحقیقاتای که بتواند بررسی سازمان يافتهندارد، نیاز به شیوه

در پژوهش حاضر به . از اين رو تر ارائه کند، ضروری استحوزه امنیت اجتماعی را در قالب تفسیری جامع

تر از مقوله امنیت اجتماعی، با بکارگیری تر و نهايتا ارائه تفسیری جامعمنظور شناخت بهتر و درک عمیق

ی حوزه امنیت اجتماعی در ايران های بدست آمده در پژوهشهايافتهروش فراترکیب، به تفسیر و ترکیب 

شود. تمرکز متون اصلی امنیت اجتماعی بر هويت به عنوان محور اصلی و انسجام بخش جامعه پرداخته می

اسالمی و مدرن( تعريفی -است. اين مهم در مطالعات امنیت اجتماعی در جامعه چند اليه هويتی ايران)ايرانی

ای خاص محدود شده ات و متون امنیت اجتماعی هر يک در حوزهبسط يافته است، هرچند هر کدام از تحقیق

است. با اين حال رسیدن به مفهومی که دغدغه امنیتی تمامی جامعه را در خود داشته باشد نیازمند ارائه 

 شود.گیری میتر از ايین مفهوم ست که در پرتو روش فراترکیب دستیابی به اين مهم پیتفسیری جامع
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