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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the theoretical foundations of social security with an Islamic 

approach by the critical review of the texts in this regard. To this aim, the focus of the study is on the texts 

about social security with an Islamic approach and the relevant data were collected through documentary 

research. Besides, thematic analysis was used for the recognition of the main themes. According to the 

results, religious values were identified to be compatible with social identity and also the mental approach 

was prevalent as the most outstanding theme in social security with an Islamic approach. Furthermore, the 

positive, normative, individualistic, and evident rules-centered approaches were introduced to be the most 

important components in exiting the conceptual territory of social security. On the one hand, social security 

with an Islamic approach has denied the objective aspects of social security and on the other hand, it has 

overlooked the transformational concerns of society. Therefore, it has finally exited the conceptual territory 

of social security.  
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 چکیده

از طریق بازخوانی انتقادی این متون است. در این ، تبیین مبانی نظری امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمیهدف پژوهش حاضر 
اند. همچنین  آوری شده  ها از طریق مطالعه اسنادی جمع  تمرکز بحث بر متون امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی بوده و داده، راستا

اجتماعی و غلبه  های دینی با هویت  تطبیق ارزش، ها  هره گرفته شد. برطبق یافتهتحلیل مضمون برای شناسایی مضامین اصلی ب از
، اجتماعی با رویکرد اسالمی شناسایی شد. عالوه بر این غلبه رویکرد ایجابی ترین مضامین امنیت  عنوان برجسته رویکرد ذهنی به
های خروج از مرزهای مفهومی امنیت اجتماعی معرفی  ولفهترین م عنوان مهم به، محوری  نص، رویکرد فردگرایانه، رویکرد هنجاری

سو وجوه عینی امنیت اجتماعی را نادیده گرفته و از سوی دیگر از ارتباط وثیق با  گردیدند امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی از یک
 یت اجتماعی خارج کرده است.های متحول شونده جامعه بازمانده است. امری که نهایتاً آن را از مرزبندی مفهومی امن دغدغه

 

 امنیت جامعه.، هویت، محوری  جامعه، اجتماعی امنیت های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

و بسترساز توسعه جوامع انسانی تعریف شده و  یو اجتماع یاسیات سیامنیت شرط الزم و ابتدایی ح
(. امنیت موضوعی با اهمیت 5313 ،است )مازلوها بوده   ل حکومتیتشک یاصل یها  زهیاز انگ  تیامن  نیتام

حاکمیت و تمامیت ارضی ، های اساسی همچون بقاء  باشد که دامنه شمول آن دربرگیرنده ارزش بنیادین می
پذیری و از سوی دیگر با امکانات مقابله فهم  سو در رابطه با تهدید و آسیب طور سنتی از یک است. امنیت به

اما اگر حجم و ، امنیت وجود دارد، ه بیش از امکانات تهدید باشدشود. در صورتی که امکانات مقابل  می
این مفهوم با (. .5: ص5330، موجد ناامنی خواهد بود )بوزان، خطر تهدید بیش از امکانات مقابله باشد

جامعه در آن ، ای  تر از هر حوزه سیاسی اسیر بوده و کم العاده در چنبره نظام های فوق ای از فعالیت  گستره
دنبال ناکامی رویکرد سنتی از فهم و توضیح  به، است. با این حال مجالی برای ورود و بحث پیدا کرده

به جای تمرکز ِصرف بر حاکمیت ، مطالعات نوین در حوزه امنیت، ناامنی و تحوالت امنیتی در دنیای امروز
 ورد توجه قرار داده است.های اجتماعی و افراد را م  گروه، دیگر مراجع امنیتی همچون جامعه،   دولت

، )بوزان و همکارانقومی و مذهبی جوامع تاکید داشت ، این مفهوم در ابتدای ظهورش بر ناامنی ملی
تری   متغیرهای بسیاری را وارد تحلیل کرد و درک عمیق، و در فرایند تحوالت مفهومی خود (30: ص5301

، ؛ مک سوئینی5113، ؛ ویور5115، ؛ ایوب5301، های امنیتی ارائه داد )بوزان و همکاران  از پدیده
در ، (503-500ص :5330تهدیدات )بوزان  یو فرهنگ یت داخلیت با ماهیت هوی(. موضوع5312

های بومی را فراهم آورد. طرح امنیت   مطالعات امنیت اجتماعی امکان مناسبی برای تحقیقات با دغدغه
بخشی قابل فهم است. ، ن حوزه در ذیل این امکاناجتماعی با رویکرد اسالمی و انجام تحقیقات در ای

ها در جامعه ایران   از جمله این تالش کننده امنیت اجتماعی  عنوان تامین اسالمی به های  تاکید بر ارزش
های بسیاری در جامعه   مقاالت و پژوهش، ها امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی موضوع کتاب باشد. می

 با این حال مرزبندی دقیقی برای تمایز مفهومی در این حوزه تبیین نشده است.  ایران بوده است.
تفرق در گستره نظریات و متغیرهایی که هر یک سطح و یا ُبعدی از امنیت اجتماعی را برجسته کرده از 

تدقیق نظری این مفهوم را بیش از پیش ضروری ، محور بودن موضوع امنیت اجتماعی سو و زمینه  یک
ه است. در اینجا مسئله اصلی این است که چارچوب مفهومی امنیت اجتماعی تا چه حّد امکان بسط ساخت

کماکان به چارچوب ، مند کردن این مقوله  آنچنان که تعاریف مذکور ضمن زمینه، دهد  مفهومی را می
با سایر مفاهیم سان از برهم ریختگی مرزهای مفهومی این مقوله  مفهومی آن نیز وفادار بمانند. تا بدین
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امنیت فردی جلوگیری شود. امری که موجب آشفتگی ، امنیت داخلی، عرض همچون امنیت ملی هم
 ها در این حوزه شده و پیشرفت انباشتی این مفهوم را با مشکل مواجه ساخته است. تحقیقات و پژوهش

از طریق بازخوانی  ،با این وصف پژوهش حاضر تدقیق مبانی نظری امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی
انتقادی متون امنیت اجتماعی در این حوزه را هدف اصلی خود قرار داده است. آنچنان که تعاریف مذکور 

تمرکز بحث بر متون  .کماکان به چارچوب مفهومی آن نیز وفادار بمانند، مند کردن این مقوله  ضمن زمینه
آوری شد. این پژوهش با  ریق مطالعه اسنادی جمعها از ط امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی بوده و داده

آوری   ای و اسنادی جمع  های خود را با روش کتابخانه  داده، تحلیلی -رویکردی تطبیقی و روش توصیفی
ها  سپس پژوهش، کند  های اساسی مفهوم امنیت اجتماعی دنبال می  کرده و مسئله را از طریق شناسایی مولفه

براساس مضامین اصلی امنیت ، امنیت اجتماعی در رویکرد اسالمی انجام شده و تحقیقاتی که با موضوع
 گیرد.  اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می

 شناسی و ادبیات نظری  . مفهوم2

، تر از تهدیدات  تر شدن روابط اجتماعی و فهم گسترده متناسب با پیچیده، در طول چند دهه گذشته
محیطی و سیاسی را نیز  زیست،  اجتماعی، فراتر رفته و ابعاد اقتصادیتعریف امنیت از وجه نظامی 

 یاجتماع یناامن  اجتماعی بویژه در چند دهه اخیر با بروز اشکال دربرگرفته است. در این میان امنیت
، افزایش مهاجرت در داخل و بیرون از مرزها، یو مذهب یمل، یها و منازعات قوم  یریهمچون بروز درگ

، ها و نهایتًا ارتقاء توانمندی جامعه ناکارآمدی دولت، ها نسبت به هویت متمایز خود گروه حساس شدن
امنیت  5بوزانپردازان مطالعات حوزه امنیت قرار گرفت.   طبع مورد توجه نظریه  افته و بهی  روزافزون یتیاهم

محیطی قرار داده  سی و زیستسیا، اقتصادی، اجتماعی را در ذیل امنیت ملی در کنار چهار ُبعد دیگر نظامی
همراه شرایط  عرف قومی و رسوم به ، هویت، مذهب، فرهنگ، و آن را قابلیت حفظ الگوهای سنتی زمان

پرداز برجسته   دیگر نظریه .اول ویور(. 30: ص5330، کند )بوزان قابل قبولی از تحول در آنها تعریف می
، به این صورت که امنیت ملی، نماید اجتماعی تعریف میامنیت را شامل دو ُبعد دولتی و  مکتب کپنهاگ
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دغدغه ، در حالی که امنیت اجتماعی، باشند درگیر تهدیداتی است که متعرض اقتدار حاکمیت می
ای هویت خود  با این توضیح که اگر جامعه، دهد تهدیداتی را دارد که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می

تهدیدی ، (. منظور از تهدید هویت جامعه3.م: ص5113، وریندارد )ودیگر دوامی ، را از دست بدهد
 (. 1.ص )همان:  جامعه را دچار مشکل سازد  بقای  است که

اصلی خود در شرایط متغیر و   های ویژگی  اجتماعی ترجمان توانایی جامعه برای حفظ امنیت، بنابراین
در فرایند گسترش این (. 8: ص5301، رانشود )بوزان و همکا تهدیدات احتمالی یا واقعی تعریف می

های امنیت اجتماعی دغدغه خود را فراتر از مباحث هویتی برده و متغیرهای  بسیاری از نظریه، مفهوم
، . با این وجود مرزبندی دقیقی برای تمایز مفهومی در این حوزه تبیین نشدبسیاری را مورد توجه قرار دادند
هم دال بر آشفتگی معنایی. آنچه ، م فرصت و امکان بسط مفهومی استاین پویایی و البته سیال بودن ه

 شناسایی مضامین اصلی این مفهوم در خیل گسترده تعاریف است.، بیش از هر چیز اهمیت دارد

 های امنیت اجتماعی  . مضامین اساسی در نظریه2-0

عریف شده است. سازی و ت ای از واژگان معادل  مفهوم امنیت اجتماعی در قالب طیف گسترده
، سازی آن نظران این حوزه احصاء و برای مفهوم ای از تعاریف امنیت اجتماعی از نگاه صاحب  مجموعه

 کدگذاری و ارائه شده است.، (5موضوع اصلی و مسئله هر یک از این تعاریف در جدول شماره )

 امنیت اجتماعی اساسیهای  مولفه -0جدول 

 مسئله موضوع تعریف پرداز نظریه

 8731، بوزان

عرف ، هویت، مذهب، فرهنگ، قابلیت حفظ الگوهای سنتی زمان
 همراه شرایط قابل قبولی از تحول در آنها.  قومی و رسوم به 

 هویت گروه
قابلیت حفظ 

 هویت

ای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و  هر عامل و پدیده
را به   گروه  آن  در واقع هویت، گروه گردد  یک  یهمبستگی اعضا

قلمداد   آن  و تهدیدی برای امنیت اجتماعی  انداخته  مخاطره
 گردد.  می

 اختالل در هویت هویت گروه

ویور و ، بوزان
 8711، دوویلد

های ملی  امنیت اجتماعی ناظر بر تهدید هویتی جوامع در دولت
را  های اجتماعی جوامع و گروه« سبک زندگی»است که عمدتاً 

 دهد در معرض خطر و تهدید قرار می

سبک زندگی 
جامعه و 

های  گروه
 اجتماعی 

تهدید هویت 
های  جامعه و گروه
 اجتماعی
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 مسئله موضوع تعریف پرداز نظریه

 8731، ماندل

 توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی )سیاسی/، امنیت
های  کارگیری مکانیزم اجتماعی به فرهنگی( بنیادین خود است. امنیت

  ها و تضمین سازگاری به منظور جلوگیری از ایجاد اختالف میان گروه
 است.   شرایط امن برای در کنار یکدیگر بودن آنان در جامعه

حفظ بنیان 
هویت سیاسی 

فرهنگی 
 جامعه

توانایی جامعه 
، برای تداوم خود
 هویت فرهنگی

 8117، وریو

پردازد که هویت جامعه را مورد  تهدیداتی میامنیت اجتماعی به 
 دهند تعرض قرار می

  های مؤلفه
  هویتی

 هویت جامعه

های اساسی  توانایی جامعه برای حفظ ویژگی اجتماعی به امنیت
واقعی یا احتمالی مربوط   و تهدیدات  متحول  خود در برابر شرایط

 است.

حفظ 
های  ویژگی

 اساسی جامعه

توانایی جامعه در 
 حفظ هویت

کیویستو
5

 ،

8731 

های هویتی  امنیت اجتماعی درصدد تامین امنیت برای گروه
 گوناگون است. 

  هویت
 اجتماعی

تامین امنیت 
های  هویت گروه
 مختلف

نیکالس
.

 ،

6001 

مهار ، ناامنی اجتماعی عبارت است از احساس گروه مبنی بر انکار
 آن یاجتماع یفرهنگ یها هیو دستکاری باور و رو

هویت و 
های  ارزش

 گروه

حفظ باور و 
 یفرهنگ یها هیرو

 یاجتماع

روی
3

 ،8716 
که هویت جامعه را مورد   است  تهدیداتی  امنیت اجتماعی نگرانی

 دهند.  تعرض قرار می

هویت گروه و 
 جامعه

بقای هویت یک 
 گروه

 8731، گیدنز
روش به حفظ ف معطوو خاطر  نطمینای ابه معنا عیجتماامنیت ا

 ست. ا گیندع زنوو 

ع نوروش و 
 گیندز

حفظ روش زندگی 
 اعضای یک جامعه

 8118، وبیا
ش از حق یت فرهنگى بیه هویدات علیاجتماعى بر تهد تیامن

 ت دولت متمرکز استیحاکم

ت یهو
 فرهنگى

 رفع تهدیدات

آزر و این 
 8731، مون

ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع امنیت اجتماعی با 
 نماید. می

 هویت جامعه
دفاع از هویت 

 جامعه

کاستلز
4

 ،

8710 

هویت مذهبی ، فرهنگ، زبان، امنیت اجتماعی به الگوهای سنتی
ها اغلب در داخل کشورها  این ارزش، شود و قومی مربوط می
 گیرد. مورد تهدید قرار می

هویت مذهبی 
 و قومی

تهدید سنت و 
های  هویت گروه
 اجتماعی
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نظران این حوزه و تعیین موضوع اصلی و  ت اجتماعی در نظر هر یک از صاحبیبر مبنای تعاریف امن
ها زیر به عنوان مضامین اصلی مفهوم امنیت   مفاهیم و گزاره، تهدید تعریف شده و تجزیه این تعاریف

 اجتماعی قابل استنتاج است:
بر ضرورت تحول مرجعیت ، امنیت اجتماعی با نقد مرجعیت دولت پردازان نظریه ( مرجع امنیت:5

 امنیت تاکید دارند. 
  محور شدن امنیت و امکان جامعه برای تعریف و تبیین امنیت.  جامعه گی جامعه:  ( سوژ.
ها و باورهای جامعه بنا شده است. با   دغدغه اصلی تعاریف بر هویت و ارزش بودگی:  ( مبنای جامعه3

شود و در   در ذیل این موضوعات مسئله اصلی آن چیزی است که براساس آن جامعه محقق می، داین وجو
  گیرد.  جامعه در معرض فروپاشی قرار می، ضعف و نقصان آن

در قالب وجه سلبی امنیت اجتماعی « فقدان تهدید و رفع آن» ( دامنه سلبی و ایجابی بودن:0
تهدید در قالب وجه ایجابی امنیت طرح و تبیین شده است. نکته مهم سازی شده و توانایی برای دفع   مفهوم

امنیت اجتماعی مفهومی معطوف به خود است و نه دیگری. به عبارت ، اینکه در دو وجه سلبی و ایجابی
گر اقدام   برخالف رویکرد رئالیستی که توجیه، تحقق وضعیتی امن در حوزه امنیت اجتماعی، دیگر
بویژه اینکه پیامد آن بروز ، شود  گرایانه همراه نمی با رویکرد مداخله، أمین امنیت استدستانه برای ت  پیش

 های اجتماعی است.  معمای امنیت و ایجاد چرخه معیوب امنیت و ناامنی برای دیگر گروه
های عینی( و  )مبتنی بر آمار و داده امنیت اجتماعی در وجوه عینی( همنشینی وجوه ذهنی و عینی: 1
 شود.  )به شکل احساس امنیت اجتماعی و برداشت و درک مرجع امنیت( پیگیری و تبیین می ذهنی

های اساسی جامعه را مورد نظر دارد. با این وصف وجه  تهدیدات معطوف به ارزش امنیت اجتماعی
همچنین وصف اجتماعی امنیت همراه  .امنیتی آن اشاره به رسیدن تهدید به مرزهای وجودی اجتماع است

ارزیابی امنیت  گی جامعه در تعریف و تبیین  سوژه، عینی( -)ذهنی سازی احساس امنیت با امنیت ا همسانب
 گذارد. را به نمایش می

 شناسی تحقیق  . روش3

 کننده امنیت عنوان تأمین های اسالمی به  اجتماعی با رویکرد اسالمی و تاکید بر ارزش امنیت
گاهانه این تحقیقات بر های بسیاری در جامعه ایران بوده است. اما   موضوع پژوهش، اجتماعی عدم ابتنای آ



111  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

منظور تدقیق مبانی نظری داللت  حوزه بهمتون این  بر ضرورت بازخوانی انتقادی، مفهوم امنیت اجتماعی
 گرفته ها و متون بهره  پژوهش حاضر از روش تحلیل مضمون برای تحلیل و تفسیر داده، دارد. در این راستا

های کیفی است.   تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده، است. تحلیل مضمون روشی برای شناخت
ها است  ای از داده ها و تا حدی مبین الگویی در مجموعه مبین اطالعات مهمی در داده، مضمون یا تم

ای  الگویابی درون دادهها و  بندی داده (. در این تحلیل محقق از طریق طبقه33ص :221.، )بروان و کلرک
(. 5101، ؛ فیلدینگ5110، یابد )گابریوم شناسی و درک تحلیلی دست می ای به یک سنخ و برون داده

مرزهای ، اجتماعی با رویکرد اسالمی از شناسایی مضامین اصلی امنیت رو پس  پژوهش پیش، بنابراین
 هد.   نظری این مفهوم را مورد بحث و بررسی قرار می

 ها   . یافته0

 اجتماعی با رویکرد اسالمی  . تحقیقات امنیت0-0

ها از طریق مطالعه   داده، اسالمی است اجتماعی با رویکرد وصف اینکه تمرکز بحث بر متون امنیت با
متونی برای بازخوانی و تحلیل انتخاب شدند که توأمان ، آوری شد. در این راستا  ای جمع  اسنادی و کتابخانه

متون برگزیده اجتماعی و رویکرد اسالمی یا ارزشی را موضوع تحلیل خود قرار دادند.  دو مفهوم امنیت
 باشد.  ( می.برحسب ماهیت و عنوان اثر به شرح جدول شماره )

 متون امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی -2جدول 

 موضوع نویسنده/ سال

 ثامنیت اجتماعی و عوامل مؤثر در آن در قرآن و حدی (8713آگاه )

 آثار فردی و اجتماعی حجاب و نقش آن در امنیت اجتماعی زنان (8717مختاری و همکاران )

 ایران و اسالم تاریخ و تمدن مطالعات، سالمیت احدو وجتماعی ا منیتایخ رتا (8711مرادی )

 پردنجانی و صادقی مرادی
 (8711ای ) ده چشمه

 تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی

 امنیت متعالیه (8717زایی )  لک

 ها و امنیت اجتماعی ارزش (8717ترابی و گودرزی )

 اصول امنیت اجتماعی شده در اسالم (8718افتخاری )
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 موضوع نویسنده/ سال

 های مطلوب برای تحقق امنیت اجتماعی در جهان اسالم گام (8713تسخیری )

 خانوادگی از منظر قرآن حجاب و عفاف و نقش آنها در امنیت اجتماعی و (8716کاظمی سهلوانی )

 نقش اسالم در زایش و رویش امنیت اجتماعی (8718مصباح )

رئیسی وانانی و بهروزی لک 
(8711) 

اجتماعی در جامعه نیابی عصر غیبت براساس الگوی جامعه  های امنیت  شاخص
 مهدوی

 الگوهای تربیتی و امنیت اجتماعی، مدرسه، خانواده (8713آغاسی و همکاران )

 منشاء امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم (8717تجری و انصاری )

 حجاب و امنیت اجتماعی (8717سلطانی رنانی )

 تدابیر و سیره عملی علی)ع( در تأمین امنیت اجتماعی (8710واثقی )

 امنیت اجتماعی شده رویکرد اسالمی (8716افتخاری )

 عیجتماامنیت ن اموایرکریم پآن قرجستجویی در  (8713)  ادنژ نیارعصا

 مساله ایدگااز د عیجتماامنیت ا (8716اد )نژرمنصو

 اسالم یاسیت در نظام سیامن (8711)  یکاظم

 مناسبات امنیت فرهنگی متعالی و آزادی فرهنگی متعالی (8713زایی )  نصیری و لک

، موجود یها هیر نظریسا سه بایو مقا یقرآن یها اند تا با استخراج آموزه محققان این حوزه تالش کرده
عنوان  را تدوین کنند. به یت اجتماعیاسالم در باب امن یاجتماع -یاسیبرآمده از گفتمان س یا هیارکان نظر

وند زده و مرجع امنیت را اسالم معرفی کرده و بر تقدم یپ یابد یت را با بقاینمونه برخی مفهوم امن
ن یتر مهم، (. با این وصف53-50: ص5313، زایی  )لکتاکید دارند  یماد یها بر ارزش یاله یها ارزش

ن امر تعریف شده یگران به ایز دعوت دیز از ظلم و نیو پره« مانیا»، تید و حفاظت از امنیروش و ابزار تول
گیری از مفهوم مرکزی هویت در مباحث امنیت اجتماعی   (. برخی نیز با وام50: ص5313، زایی  است )لک

 مبانی اندیشگی امنیت، های دینی قرار گرفته از هویت که در پیوند با دین و ارزشو تعریفی تحدید شده 
 به امنیت توان (. از دیگر تعاریف می5315، اند )افتخاری  اجتماعی از رویکرد دینی را تعریف کرده

، (05: ص5311، ای  ده چشمه های اجتماعی )مرادی پردنجانی و صادقی مثابه حفظ ارزش اجتماعی به
، (.: ص5315، زاده سوار و همکاران انسان در زندگی اجتماعی )قربان  های جمعی حراست از ارزش

  و امنیت  و احتمالی  های اساسی خود در شرایط تهدیدات و تغییرات واقعی توانایی جامعه برای حفظ ویژگی
 ( اشاره کرد.13: ص5311، هویت )رئیسی وانانی و بهروزی لک
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 سی امنیت اجتماعیهای اسا  . مولفه0-2

و فرهنگی با توجه به   این گزاره که مفهوم امنیت در هر جامعه محققان این حوزه مطالعاتی با ارجاع به
اند تا امنیت را در ذیل مفهوم فرهنگ قرار داده و  های آن جامعه متفاوت است. تالش کرده هنجارها و ارزش

های اساسی   در ادامه مولفه، دی نمایند. با این توضیحبن مفهوم امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی را صورت
 گیرد:  امنیت اجتماعی استخراج و مورد بررسی قرار می

 های دینی با هویت اجتماعی  . جانشینی ارزش0-2-0

ها به عنوان   ها از متون و احکام دینی و تعریف ارزش ها و تحقیقات این حوزه با استخراج ارزش  پژوهش
ها و باورهای مستخرج از متون دینی را  ارزش، و اجتماع  فرد  هویتی  دهنده منظومه تشکیل های حیاتی سلول

با احساس امنیت   ها ارزش  با مقوله امنیت اجتماعی پیوند زده و آن را در ابعاد گوناگون از جمله رابطه
 دهند.  ر میمورد بحث و بررسی قرا، ها بر احساس امنیت اجتماعی اجتماعی افراد یا تغییر ارزش

 یبا انجام برخ، یجابیت دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است. در جنبه ایدر نگاه محققان این حوزه امن
با ، یو در جنبه سلب، ها از ارزش یا با اعتقاد و باور به برخیها  یژگیو یا با آراسته شدن به برخیها  تیفعال

، زایی  شود )لک  از اعتقادات امنیت حاصل می یاز رذائل و طرد برخ یز از برخیبا پره، کارها یترك برخ
 (. 53: ص5313

متغیر اصلی ناامنی تعریف شده است )حیاتی و ، ای دیگر تخریب مبانی اخالقی و اجتماعی  در نمونه
(. همچنین با استناد به کرامت انسان و عزت نفس و شخصیت افراد به عنوان مبنای امنیت .531، محصل

های امنیت اجتماعی تعبیر   هرگونه خدشه و مورد لطمه قرار گرفتن آن را موجب تزلزل پایه، جتماعیا
بخش و  متغیرهای امنیت، (3(. با این توضیح در جدول شماره)5313، کنند )هزارجریبی و همکاران  می

 کننده در این تحققات به تفکیک ارائه شده است.  ناامن

 ی و ایجابی امنیت اجتماعی رویکرد اسالمیمتغیرهای سلب -3جدول شماره

 بخش/ ایجابی متغیرهای امنیت کننده/ سلبی متغیرهای ناامن

 مردم یت و آبرویثیتعرض به حـ 
  یمانیو ا یدتیعق یتعرض به مرزهاـ 
  حجابی بیـ 
   تهاجم فرهنگی غربـ 

 مان به خدا یاـ 
 یپایبندی مذهبـ 
 ها اصل برائت و خوب بودن انسانـ 
 صلح و همزیستیـ 
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 بخش/ ایجابی متغیرهای امنیت کننده/ سلبی متغیرهای ناامن

 جنگ نرمـ 
 مفاسد اخالقیـ 
  ایمانی و الحاد بیـ 

  شرکـ 

 رهبانیتـ 

 ف ین و زنان عفیه متدیبرعل یجنگ روانـ 

   شرعی  وادادگی و عدم پایبندی به حدودـ 
 حدود شرعی  در  و تفریط  افراطـ 
 های الئیک و ضد دین  حکومتـ 

 ها و هنجارها  تزلزل در ارزشـ 
 اسراف و تبذیرـ 

 مربوط به حوزه باورها یدهایتهدـ 
 ها شیمربوط به حوزه گرا یدهایتهدـ 

 مربوط به حوزه رفتارها یادهیتهدـ 
 اسراف و تبذیرـ 
 نفاقـ 
 رواج مُدها و الگوی فرهنگ غربی ـ 
 ظلم ـ 

 و اجتماعی  فردی  بصیرتـ 
 که خشم خدا در آن است یترک هرکارـ 
 در آن است یاله یو لقاء و رضا یابد یکه بقا یانجام اقداماتـ 
 یاسالم  حجابـ 
 سالمیت احدوـ 
 خانوادگی، جامعه، اجتماعی، مذهبی، های معنوی ارزشـ 
 مسئولیت  و تعمیم  والیت، پایبندی به اصل شوراـ 

 : یشناخت،  یرفتار،  یدر ابعاد اعتقاد  ینداریدـ 
 ،  یمذهب  یها یاد و عزاداریشرکت در اع،  دعا، روزه، ل نمازیاز قب، بُعد رفتاری  

 ، ها در آن به اعمال انسان یدگیو رس  مرگ  پس از یمانند زندگ یاعتقاد  بُعد  

   گناه  احساس ندامت پس از مرتکب شدن  مانند یبعد احساس  
 ینید یبه باورها یو ذهن یالتزام عملـ 

یان رساندن روا دیدن و ز  زیان  )در اسالم« و الضرار فی اسالم  الضرر» قاعده ـ 
 نیست(

   گوناگون  های اسالم در جوامع اسالمی در عرصه  ها از باالبردن سطح آگاهی تودهـ 

 دینی و مذهبی  های هویتـ 
 اعتماد و همکاری، راستی، داری امانتـ 
 سازی هنجارها(  )سیستم نظارت عمومی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکرـ 

 انسانی و دینی، اجتماعیتکالیف و فرایض ـ 

 بخش  ای آرامش  مثابه مولفه . امنیت اجتماعی به0-2-2

، آرامش ذهنی و درونی افراد، اجتماعی عیار رویکرد ذهنی بر امنیت  در تحقیقات این حوزه با غلبه تمام
 از: احساس تعاریف پر تکرار در این حوزه عبارتند است. از جمله نمونه مترادف امنیت اجتماعی قرار گرفته

اضطراب و تشویش از   عدم، (.5: ص5302،  و اضطراب )واثقی  از ترس قلبی و فراغت سکون، آرامش
: 5313، خود و اجتماع )سلطانی رنانی یت و آرامش درونیبرقراری امن، (5.3: ص5305، خطر )نصیری

مذکور همگی بر وجه  ( که وجه بارز تعاریف5385، یلی)خل  ایمنی  و تعقیب  ( و رهایی از اضطراب01ص
 ذهنی و فردی داللت دارد.

 های ایجابی معطوف به دیگری  . مولفه0-2-3

کننده امنیت اجتماعی در این تحقیقات با ارجاع به احکام دینی و اجرای آن در جامعه   متغیرهای تبیین
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مبارزه با موانع ، مردم یدارسازیحرکت ب. معنا شده است، شود  که امری فراتر از حوزه فردی را شامل می
های   افضل و اصغر ازجمله راه، ریکب، دعوت به جهاد اکبر، مردم جهان یداریب، ها شیکمال در حوزه گرا

، ها و فاسقان عامل تهدید امنیت بشر (. طاغوت5.-1.: ص5313، زایی  شود )لک  ت تعریف میید امنیتول
اجتماعی در ارتباط وثیق با حجاب و حفظ  تعریف امنیت، ایمانی و الحاد به عنوان علل اصلی طغیان بی

، دار حجاب )تجری و انصاری  حفظ امنیت اجتماعی و آرامش روانی وام،  و عصمت  کرامت و عفت
از ، (501: ص.531، بانوان )کاظمی سهلوانی  در پرتو حجاب یت اجتماعیتحقق امن، (505: ص5313

 های تاییدکننده این رویکرد است.  دیگر نمونه

 محور  رویکرد متن .0-2-0

های امنیت اجتماعی را با ارجاع نص و متون   دغدغه، مطالعات امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی
، عبارت دیگر رعایت شریعت اسالمی است. به، دینی فهم کرده است. دال محوری از میان متعلقات امنیت

(. 10: ص5313، زایی  لکشود )نصیری و   امنیت در چارچوب در نظر گرفتن حقوق الهی فهم می
  آنها را در ابعاد گوناگون از جمله رابطه، ها از متون و نصوص دینی تحقیقات این حوزه با استخراج ارزش

 اند. اجتماعی مورد بررسی قرار داده با احساس امنیت  ها ارزش

 . بحث 5

مرزهای ، تطبیقیدر این بخش در پرتو شناسایی مضامین اصلی امنیت اجتماعی و با رویکردی 
 گیرد. مفهومی امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می

 . تقلیل مفهومی5-0

آنچنان که عدم ، تعریف امنیت اجتماعی در تحقیقات این حوزه از تدقیق معنایی برخوردار نیست
ماعی را به امنیت فردی ها گاه مفهوم امنیت اجت  تدقیق رویکرد نظری موجب شده تا بسیاری از پژوهش

و اساسًا ، قلبی و ظاهری( نیز بر رویکرد فردی داللت دارد، )فکری گانه امنیت  تقلیل دهند. حتی سطوح سه
(. 51: ص5313، زایی  ت بسیاری برخوردار است )لکیاز اهم، انسان یعنی، تیسطح خرد امن، در اسالم

بیش از ، منیت اجتماعی با رویکرد دینی و اسالمیبویژه در تحقیقات ا، های برجسته شده  در واقع ارزش
های اجتماعی که مرجع   بر نوعی امنیت فردی داللت داشته و در تمرکز بر گروه، وجه اجتماعی امنیت
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ناکام مانده است. این مهم در موارد متعددی همچون تالش برای تحصیل رضایت ، اجتماعی هستند امنیت
بیش ، شود. متغیرهای امنیتی برشمرده شده مشاهده می، دهد یاش آرامش م هو یقینی که به فرد )افراد( دارند

 نمایانگر امنیت و اطمینان خاطر افراد است.، از آنکه وجهی اجتماعی داشته باشد

 . غلبه رویکرد ایجابی و تدوین نظریه هنجاری5-2

دینی پیوند یافته و با ها و باورهای   با مفهوم ارزش، اجتماعی متغیرهای اسالمی در مطالعات امنیت
تر قدرت  گوید و بنابر وجه هنجاریشان کم  رویکردی هنجاری بیش از هر چیز از بایدها و نبایدها سخن می

تر دغدغه ارتباط با اجتماع  کنندگی دارد. متغیرهای دینی و اسالمی در مطالعات امنیت اجتماعی کم  تبیین
، بیش از هر چیز با تکیه بر متون اسالمی و مفروضاتکند و  واقعی را در بدو امر در خود احساس می

انسجام و استحکام جامعه  هید مایهایی همچون توح برد. این رویکرد با گزاره  تحقیق خود را به پیش می
سازی   شود. برجسته  مستدل می، گران استوار کردهیرا نزد باز یقت باوریحق ید مبنایاست و توح یاسالم

مستقل و  یبه عنوان عامل یو طرح مالحظات ارزش یت و به حاشیه راندن وجه سلبیبه امن یجابیکرد ایرو
موجب شده تا مفهوم مورد ، (01-10: ص.531، )افتخاری یت اجتماعیمفهوم امن یریگ مؤثر در شکل

بیشتر از آنچه باید ، محقق، تر دغدغه تبیین داشته باشد. به عبارت دیگر وجهی هنجاری یافته و کم، بحث
 تا تبیین آنچه هست. ، سخن رانده باشد

 سازی هویت در جامعه ایران  . ساده5-3

 های  تحقیقات این حوزه با تقلیل مفهوم مرکزی هویت در مباحث امنیت اجتماعی به دین و ارزش
 های اسالمی ترسیم و تدوین نماید. تالش داشته تا امنیت اجتماعی را با رویکرد دینی و ارزش، دینی

یت، اجتماعی معطوف به تهدید وجودی مرجعیت امنیت اجتماعیمفهوم امنیت   یعنی جامعه است. هو
، آنکه تحقیقات این حوزه باشد. حال در این معنا امکان بقاء و بایسته موجودیت اجتماع و جامعه بودگی می

بندی   تهای هویتی صور  تنها بخشی از این مفهوم را پوشش داده و مفهوم امنیت اجتماعی بر مبنای دغدغه
 اسالمی و مدرن است. هر یک از، شده و تعریف بسیط هویت در جامعه ایرانی دربرگیرنده وجوه ایرانی

هایی در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و بر یکدیگر تاثیر گذارده و تاثیر   ها و مولفه  این ابعاد با شاخص
از وضعیت امنیت اجتماعی ایران را انتظار توان با تکیه بر آن تصویری دقیق   پذیرند. به عبارتی نمی  می

 داشت.
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 محوری  محوری به جای جامعه  . نص5-0

زای اجتماعی و   های امنیت  های ناامنی و مولفه  مایه  مند ساختن نظریه مستلزم بنا شدن نظریه بر بن  زمینه
با تکیه بر مفاهیم و ، حال آنکه امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی، های عینی و ذهنی اجتماعی است  داده

مبادرت نموده است. با ، به تدوین نظریه تنها بر پایه متن، امنیت های اسالمی منفک از وجوه اجتماعی ارزش
سو با قرار دادن اسالم به عنوان  شود. از یک  این وصف امنیت و ناامنی هر دو با ابتنای بر نص توضیح داده می

از سوی دیگر با تعریف ناامنی با ابتناء بر برداشت غلط از مفاهیم  ( و50: ص5313، زایی  ت )لکیمرجع امن
گذارد. با  محوری را به نمایش می  این رویکرد نص، (320: ص5310، کیا  مذهبی )علیپور گرجی و شعبانی

 فارغ از محور اصلی آن یعنی سوژگی اجتماعی دنبال شده است.، مبحث امنیت اجتماعی، این وجود

 و خروج از مرزهای مفهومی. طرح مسئله 5-5

بندی شده که اساسًا تأمین و به   ای صورت  اجتماعی با رویکرد اسالمی به گونه طرح مسئله امنیت
ای   مسئله ای معطوف به خود )اعم از فرد یا گروه و جامعه( به  عبارتی تولید امنیت اجتماعی از حوزه مسئله

طرحی »بلکه ، «طرح جامعه»بنای امنیت اجتماعی نه یابد. در این وضعیت م به دیگری تحول می معطوف
های نظری امنیت اجتماعی را شاهد هستیم. اینکه   است. در اینجا چرخشی اساسی از مولفه« برای جامعه

ر ییگذرد و یا تغ  یت انسان میر تربیالملل از مس  نیجهان اسالم و نظام ب، یسطوح مل یدر تمام، تین امنیتأم
همگی بر این ، شود  ( محقق می51ص :5313، زایی  )لک یاسالم یحکومت جهان وضع موجود با تحقق

کنند و حوزه اقدام برای   هایی که بر وجود تهدید امنیت اجتماعی داللت می  رویکرد داللت دارند. مولفه
 دال بر خروج از مرزهای مفهومی این حوزه است.، (1و  0) رهایی از این تهدیدات در جداول شماره

 طرح مسائل تولید ناامنی -0 جدول

له
سئ

م
 

 ها ناهنجاری  ـ گسترش
  ها ارزش  ـ زیر سوال رفتن

 ـ عدم رعایت آداب و رسوم 
 جامعه یدهندة اقتدار معنو و کاهش  یو اجتماع  یت اخالقیکننده امن ـ انحرافات سلب

 ـ تضعیف نمادهای مذهبی 
 عقاید و اعتقادات افراد   ـ سست شدن

 یها مؤلفه، مثابه ناامنی اجتماعی اراذل جامعه به یو برخوردها  سخنان آزاردهنده، زهرآلود یها ـ نگاه
 ساز تیهو  یو ارزش یهنجار
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 های تأمین امنیت معطوف به دیگری و تغییر محیط  مولفه -5جدول 

ی
گر

دی
ه 

ف ب
طو

مع
زه 

حو
 

 تعهد مذهبی
 یپایبندی مذهب

 یمذهب یریگ  جهت
 و اجتماعی  فردی  بصیرت
 یاسالم  حجاب

 ینیپوشش د
 اعتقادات دینی 

 سالمیت احدو

 دینی و مذهبی  های هویت

 اعتماد و همکاری، راستی، داری امانت

انسانی و ، تکالیف و فرایض اجتماعی
 دینی

 هویت مذهبی و اجتماعی  نهادینگی

 ینید یبه باورها یو ذهن یالتزام عمل

  گوناگون  های عرصه ها در جوامع اسالمی در باالبردن سطح آگاهی توده
 راه درک اسالم  از

سازی  امر به معروف و نهی از منکر )سیستم نظارت عمومی و اجتماعی
 هنجارها(

ن یجهت تضم، یهای اصیل دینی احکام اله جوانان به ارزش  گرایش
 تیبشر یو اجتماع یسعادت فرد

  قرآن،  دعا، روزه، ل نمازیاز قب ینیاعمال د بُعد رفتاری: در  یندارید
  یمذهب  یها یاد و عزاداریخواندن و شرکت در اع

 یدگیو رس  مرگ  پس از یمانند زندگ  اعتقاداتی :یاعتقاد  بُعد در  یندارید
 اعتقاد به وجود خدا، ها در آن به اعمال انسان

احساس ندامت پس از ارتکاب   مانند  یاحساسات :یدر بُعد احساس  یندارید
  گناه

 مسئولیت  و تعمیم  والیت، راپایبندی به اصل شو
 وابستگی به یک مبدأ  ، های معنوی بازدارنده

تلقی ، گروه و یا دولت، امنیت را مفهومی سلبی برای فرد، مین امنیت معطوف به دیگریأهای ت مولفه
ایجابی آنها بلکه رویکرد ، مثابه امنیت تعریف کنند نکرده تا فقدان تهدید و یا امکانات مقابله با تهدید را به

 موجب شده تا امنیت را در گرو تغییر در محیط و تغییر رفتار محیط بدانند.
تر بحث و نگاهی به  کم، محققان این حوزه در جستجوی متغیرهای اصلی امنیت و ناامنی اجتماعی

ژه فعال )به عنوان سو مستقل از جامعه، اند. آنچنان که امنیت اجتماعی شده با رویکرد اسالمی جامعه داشته
ها و اصول  طراحی و تدوین شده است. توجیه احتمالی محقق در خصوص اینکه ارزش، (و ابژه شناخت

چراکه در ، تواند ُپرکننده این خالء و پارادوکس بوجود آمده باشد  اسالم منطبق با جامعه بشری است نیز نمی
بلکه مفهومی هنجاری است ، معهمند و تولید جا  نه مفهومی زمینه، هر صورت امنیت اجتماعی طرح شده

بایست با نظریه اجتماعی شده   باشد که می الجرم این جامعه می، بندی شده است صورت،  که توسط محقق
  خود را وفق دهند.، اسالمی محقق ساخت

 گیری . نتیجه6

ی تعریف ها و منظومه ارزش ارزش  شالوده  مفهوم را بر این، در متون امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی
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ساز بحران در امنیت  زمینه، را  های اسالمی  بر ارزش کرده و الجرم بحران و اختالل در هویت مبتنی
اجتماعی با رویکرد  دانند. در اینجا مسئله اصلی این است که امنیت اجتماعی و به مخاطره افتادن آن می

عطوف به باورهای اسالمی است. با م، اجتماعی باشد به اجتماع و هویت بیشتر از اینکه معطوف، اسالمی
تر معیاری را از جامعه وام گرفته است.  کم، این توضیح که مطالعات امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی

عنوان ، شود  عیار مفهوم امنیت اجتماعی معرفی می منبع تمام، همچنین زمانی که بنیادهای معرفتی اسالم
پردازی در   مندی در نظریه  چراکه زمینه، باشد  عنوانی صحیح نمیمندی مفهوم امینت اجتماعی نیز   زمینه

ها و باورهای اسالمی نیز بخشی از این مهم را تشکیل  دال بر توجه به جامعه است که ارزش، جامعه ایران
از وجه  -هر چند مهم -که تنها بخشی، قرار دادن تمام متغیرهای امنیت اجتماعی در ذیل دین، دهد. لذا  می
. متون این حوزه بیش از آنکه وجه انضمامی اقدامی نادرست است، کند  یت اجتماعی را نمایندگی میامن

که مطالعات   عالوه بر اینوجه انتزاعی داشته و حداقل ارتباط را با واقعیت اجتماعی دارند. ، داشته باشند
ه بیش از آنکه وجهی امنیت اجتماعی با رویکرد اسالمی در شناسایی متغیرهای امنیتی برشمرده شد

نمایانگر امنیت فردی است. تعریف امنیت اجتماعی در غالب تحقیقات این حوزه از ، اجتماعی داشته باشد
تدقیق معنایی برخوردار نیست و اساسًا مرز مفهومی تهدید امنیت با وصف اجتماعی رعایت نشده است. 

های نظام سیاسی   از مباحث برداریم و ویژگیبا این وصف اگر موضوع امنیت اجتماعی را از عنوان بسیاری 
اتفاق چندانی رخ نخواهد داد. این امر بیش از هر چیز به ، و اجتماعی در اسالم را به جای آن قرار دهیم

 علت عدم تدقیق مفاهیم و ضعف در تّقید به چارچوب معنایی امنیت اجتماعی است. 
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