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 نظریه پرداز برجسته

دکتر اصغر افتخاری

زندگی نامه
اصغـر افتخـاری سـال 1347 در شهرسـتان نیشـابور بـه دنیـا آمـد. 
وی سـال 13۶۶ پـس از دریافـت دیپلـم در رشـته فنـی وارد دانشـگاه 
امـام صـادق )ع( شـد و در رشـته معـارف اسـالمی و علـوم سیاسـی 
)كارشناسی ارشـد پیوسـته( ادامـه تحصیـل داد و در همـان دانشـگاه 
مـدرک دكتـری خـود را در گرایـش جامعه شناسـی سیاسـی در سـال 
1392 دریافـت نمـود. پایان نامه های ایشـان كه با درجـه عالی پذیرش 
شـده اند، عبارتنـد از: »رابطه عقالنیت و توسـعه سیاسـی« به راهنمایی 
دكتـر محمود سـریع القلم و »مصلحت و سیاسـت بـا تأكید بر مکتب 

تشـیع« بـه راهنمایـی آیت اللـه محمدرضا مهـدوی كنـی )ره(.
حوزه پژوهشـی ایشـان، امنیت پژوهی و جامعه شناسـی سیاسـی است 
و تاكنـون بیش از ۵۰ عنوان كتـاب و 2۰۰ عنوان مقاله )اعم از تألیف و 
ترجمه( به قلم ایشـان منتشر شـده اسـت. وی از بنیانگذاران مطالعات 
امنیتـی در ایـران و طـراح الگوی تحلیلـی ایجابی امنیت اسـت. اصغر 
افتخـاری هم اكنون عضو هیأت علمی دانشـگاه امام صـادق )ع( و رئیس 

دانشـکده معارف اسـالمی و علوم سیاسی است.

چكیده »نظریه اسالمی امنیت اجتماعی شده«  
امنیـت مطابـق ایـن نظریـه پدیدهـای زمینه ونـد تعریـف می شـود. 
بنابرایـن، مؤلفه هـا و الگـوی مدیریـت آن تابعـی از زمینـه اجتماعـی 
اسـت. مطابق گفتمان اسـالمی )این زمینـه( دربرگیرنـده چهار فضای 

اصلـی بـه شـرح زیر اسـت:
اول: فضـای تکوینـی كه داللـت بر تنظیم رابطـه بین انسـان و خداوند 
متعـال دارد و از شـکل گیری امنیـت اطمینان بخـش در پرتـو ایمـان 

حکایـت دارد.
دوم: فضـای فـردی كـه داللـت بر تربیت انسـان و مدیریـت كد ژنتیك 

)سـلیقه ها و عالقه های فـرد( دارد.
سـوم: فضـای اجتماعـی كه داللـت بر تنظیم شـبکه روابـط اجتماعی 
و مدیریـت منافـع مشـترك دارد تـا از ایـن طریق تعارضـات و منازعات 
احتمالی به حداقل برسـد و نوعی مسـئولیت پذیری اجتماعی پدید آید.
چهـارم: فضای سیاسـی كـه داللت بـر مدیریت قـدرت سیاسـی دارد 
تـا از ایـن طریـق كنتـرل شـده و در خدمت سـعادت جمعـی قرارگیرد.

در نتیجـه شـاهد حاكمیـت گفتمانـی ایجابـی و اجتماعـی شـده از 
امنیـت خواهیـم بـود كـه اگـر چـه ماهیتی ارزشـی- هنجـاری امـا در 
زمینـه اجتماعـی كه وجـودی عینـی دارد، شـکل گرفته، تعریف شـده 
و مدیریـت می گـردد. در ایـن نظریه، الگـوی تحلیل امنیت دارای سـه 
بعـد محوری اسـت كه تبارشناسـی، آینده پژوهی و تحلیـل وضعیت را 

به طـور مشـخص شـامل می شـوند.       


