نظریه پرداز برجسته
برگزیدگان سایر بخشها

زندگینامه

اصغـر افتخـاری سـال  1347در شهرسـتان نيشـابور بـه دنیـا آمـد.
وی سـال  1366پـس از دريافـت ديپلـم در رشـته فنـی وارد دانشـگاه
امـام صـادق (ع) شـد و در رشـته معـارف اسلامی و علـوم سياسـی
(كارشناسیارشـد پيوسـته) ادامـه تحصيـل داد و در همـان دانشـگاه
مـدرک دکتـری خـود را در گرايـش جامعهشناسـی سياسـی در سـال
 1392دريافـت نمـود .پاياننامههای ایشـان كه با درجـه عالی پذيرش
شـدهاند ،عبارتنـد از« :رابطه عقالنيت و توسـعه سياسـی» به راهنمایی
دكتـر محمود سـريعالقلم و «مصلحت و سياسـت بـا تأكيد بر مكتب
تشـيع» بـه راهنمایـی آيتاللـه محمدرضا مهـدوی كنـی (ره).
حوزه پژوهشـی ایشـان ،امنيتپژوهی و جامعهشناسـی سياسـی است
و تاكنـون بيش از  50عنوان كتـاب و  200عنوان مقاله (اعم از تأليف و
ترجمه) به قلم ايشـان منتشر شـده اسـت .وی از بنيانگذاران مطالعات
امنيتـی در ايـران و طـراح الگوی تحليلـی ايجابی امنيت اسـت .اصغر
افتخـاری هماكنون عضو هيأت علمی دانشـگاه امام صـادق (ع) و رئيس
دانشـكده معارف اسلامی و علوم سياسی است.
چكيده «نظريه اسالمی امنيت اجتماعی شده»
امنيـت مطابـق ايـن نظريـه پديدهـای زمينهونـد تعريـف میشـود.
بنابرايـن ،مؤلفههـا و الگـوی مديريـت آن تابعـی از زمينـه اجتماعـی
اسـت .مطابق گفتمان اسلامی (اين زمينـه) دربرگيرنـده چهار فضای
اصلـی بـه شـرح زير اسـت:
اول :فضـای تكوينـی كه داللـت بر تنظيم رابطـه بين انسـان و خداوند
متعـال دارد و از شـكلگيری امنيـت اطمينانبخـش در پرتـو ايمـان
حكايـت دارد.
دوم :فضـای فـردی كـه داللـت بر تربيت انسـان و مديريـت كد ژنتيك
(سـليقهها و عالقههای فـرد) دارد.
سـوم :فضـای اجتماعـی كه داللـت بر تنظيم شـبكه روابـط اجتماعی
و مديريـت منافـع مشـترك دارد تـا از ايـن طريق تعارضـات و منازعات
احتمالی به حداقل برسـد و نوعی مسـئوليت پذيری اجتماعی پديد آيد.
چهـارم :فضای سياسـی كـه داللت بـر مديريت قـدرت سياسـی دارد
تـا از ايـن طريـق كنتـرل شـده و در خدمت سـعادت جمعـی قرارگيرد.
در نتيجـه شـاهد حاكميـت گفتمانـی ايجابـی و اجتماعـی شـده از
امنيـت خواهيـم بـود كـه اگـر چـه ماهيتی ارزشـی -هنجـاری امـا در
زمينـه اجتماعـی كه وجـودی عينـی دارد ،شـكل گرفته ،تعريف شـده
و مديريـت میگـردد .در ايـن نظريه ،الگـوی تحليل امنيت دارای سـه
بعـد محوری اسـت كه تبارشناسـی ،آيندهپژوهی و تحليـل وضعيت را
بهطـور مشـخص شـامل میشـوند.
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