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 عصبّیت؛ مؤلفه ای اصلی در ایجاد حّس تعّلق و مطلوبّیت فضای زیستی 
از دیدگاه ابن خلدون*

چکیده
ابن خلدون دانشــمند مسلمان قرن هشتم هجری در کتاب ارزشــمند خویش المقدمه، به مباحثی مهم از جمله بررسی 
ویژگی های شهر، روند شهرنشینی، اخالق شــهروندی، تحلیل ارتباط انسان با محیط، صفات شهر مطلوب و مطالب حائز 
اهمّیت دیگری اشاره  کرده است که می توان با مطالعة دقیق و تخّصصی از آن ها بهره جست. متأسفانه آرا و نظرّیه های 
منحصربه فرد وی در باب شهرنشــینی تا حد زیادی از دید محققان این رشــته مغفول مانده اســت. نظرّیه های او برای 
دســت یابی به الگوی شهر اســالمی می تواند به عنوان یکی از منابع بنیادی در جهت یافتن صفات شهر مطلوب اسالمی 
قلمداد شــود و مورد پژوهش علمی قرار گیرد. این مقاله به یکی از مؤلّفه های مهِم رشــد و توســعة شهر از دیدگاه ابن 
خلدون پرداخته است. واژة »عصبّیت« برای نخستین بار به عنوان عاملی برای تقویت حس مشارکت های اجتماعی مردم 
در فضاهای زیســتی توسط این حکیم مسلمان بیان شــد. این مفهوم در بطن خویش معانی گسترده ای را در بر دارد؛ از 
جمله همبستگی اجتماعی، احساس وحدت، حمایت گروهی، وجدان جمعی و موارد بی شمار دیگر که می تواند به عنوان 
یکی از اساسی ترین خصوصّیات شهر مطلوب برای دست یابی به اجتماعی پایدار در نظر گرفته شود. در این پژوهش که 
از نوع بنیادی و کیفی اســت و از روش های تفسیری، اکتشافی و منابع اسنادی بهره برده شده، اهمّیت بحث همبستگی 
اجتماعی )عصبّیت(، معنای دقیق و مصادیق ظهور آن در شــهر به عنوان عاملی برای تحّرک، پویایی و رشد اجتماعی و 

تأثیر ویژة آن در رشد و توسعة شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدي: ابن خلدون، عصبّیت، همبستگی اجتماعی، توسعه ی شهر، مطلوبیت شهر.
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مقّدمه 
عبدالرحمــان بن خلدون، معروف به ابن خلدون، در اول رمضان 
732 هجــری قمری )27 مــی 1332 میــالدی( در تونس متولد 
شــد. اين حکیم مســلمان در خانواده ای رشــد يافت که عالوه بر 
ثروت و مکنت از لحاظ علمی، معنوی و سیاســی، آوازه و شهرتی 
خاص داشــت. وی مورخ، پايه گذار علم جامعه شناسی، اقتصاددان، 
متخصص آمار، رياضی دان، منّجم، فیلســوف، عالِم علوم اســالمی 
)قرآن، حديث(، دانشــمند علوم سیاسی، حقوق دان، استراتژيست 
علــوم نظامی، متخّصــص علوم تغذيــه و طــب، متخّصص علم 
محیط شناســی و ارتباط انسان با محیط، روان شــناس، برنامه ريز 
شــهری، نظريّه پرداز شهرسازی، شاعر و سیاســت مدار بود. دايرة 
علوم وی بســیار گســترده بود، تا آن جا که ابن خلدون را از جمله 
نوابغ دانشــمندان مسلمان به شمار می آورند. برجسته ترين اثر وی 
کتاب المقدمه، اثری بديع اســت که به گفتة مارســه1 »هنوز فکر 
بشر همتای آن را نیافريده است« )الکوست، 1385: 5(. توين بی2؛ 
اســتاد برجســتة فلســفة تاريخ در خصوص مقدمــه ابن خلدون 
می گويد: »اين کتاب اثری عظیم و بزرگ اســت که همانند آن تا 
کنون توســط هیچ کس، در هیچ کجا و در هیچ زمانی خلق نشده 

 .)Gierer, 2001:  3( »است
با توّجه به گســتردگی مطالب ذکرشده در اين کتاب و ايده های 
نوين مطرح شده، وظیفة متخّصصان هر حوزه است که به کشف آرا 
و افــکار ابن خلدون در حیطة تخّصصــی خويش بپردازند )جدول 
شمارة 1(، باالخص در حوزة معماری و شهرسازی. با توّجه به آنکه 
امروزه نیاز به تدوين مبانی نظری معماری و شهرســازی، همخوان 
با الگوی اســالمی - ايرانی بیش از پیش احســاس می شود، الزم 
است مطالعه و بررســی اين اثر در محافل تخّصصی در دستور کار 
علمــی قرار داده شــود. »نظری گذرا به تاريخ تحّول و پیشــرفت 
رشــته های مختلف علوم، فنــون و هنرها نشــان می دهد که چه 
ايده هايی علی رغم آن  که زادگاه شــان مشــرق زمیــن بوده و در 
موطن خويش مهجور مانده اند، در ممالک پیشــرفتة صنعتی مورد 
توّجــه قرار گرفتــه و به عنوان ايده هايی جديــد و غربی جهانگیر 
شــده اند« )نقی زاده، 1385: 439(. رويکــرد علمِی ابن خلدون در 
خصوص تمــام مباحثی که در اين کتاب به آن ها پرداخته شــده 
است، نکتة مثبتی است که بتوان آرای وی را در روزگار معاصر نیز 
مورد اســتفاده و بهره برداری قــرارداد. »مطالعة آثار ابن خلدون را 
نبايد روی تافتن از دنیای معاصر تلقی کرد، بلکه از طريق شناخت 
اين گونه آثار اســت که می توان تجزيه و تحلیل صحیحی از مسائل 

عصر حاضر داشــت« )الکوست، 1385: 6(. جامعه شناس اتريشی، 
لودويگ گومپلويچ3 می گويــد: »ابن خلدون را بايد به معنای تمام 

کلمه، متفکری امروزی دانست« )ابن خلدون ج 1، 1388: 34(.
برای رسیدن به الگوی شهر اسالمی يکی از اولین گام ها تدوين 
مبانی نظری در اين باب اســت که برای تدوين معیارها نیز بدون 
شــک يکی از اولین راه حل ها شناســايی و مطالعة آثار ارزش مند 
حکمای مســلمان اســت. »برای تهیة طــرح و برنامه هايی برای 
معماری و شهرسازی اســالمی، آن معیارهايی مناسب هستند که 
از جهان بینی و تعالیم اســالمی استنتاج شده باشند، برای تعريف 
معماری و شهرســازی اســالمی، برای تهیه برنامه و طرح ها، برای 
مقايســه وضع موجود و حالت آرمانی، برای ارزيابی آثار و الگوهای 
وارداتی، میبايســت آن معیارها را در اختیار داشــت« )نقی زاده، 
1385: 17(. بر اين اساس، هدف اين پژوهش آن است تا با مطالعة 
يکی از گران ســنگ ترين آثار مســلمین، به يکی از صفات شــهر 
مطلــوب از منظر ابن خلدون که همان عصبّیت يا همبســتگی و 

پیوند اجتماعی بین مردم است، پرداخته شود.

پرسش های تحقیق
در اين پژوهش سؤال های زير مطرح هستند:

1- مفهوم »عصبّیت« به طور دقیق به چه معناست و در ساحت 
فرهنگ و اجتماع شهر چه جايگاهی دارد؟

2- ديــدگاه ابــن خلــدون در خصــوص تعلّقــات اجتماعی و 
مشارکت های شهروندان چیست؟

3- مشــارکت های مردمی و همبستگی های اجتماعی تا چه حد 
می تواند در ايجاد حس تعلّق افراد به محیط زندگی تأثیرگذار باشد؟

روش تحقیق
اين مقاله از نوع بنیادی ـ تبیینی و کیفی اســت و از روش های 
تفسیری، اکتشــافی و منابع و اسناد کتابخانه ای بهره برده است. 4 
در ابتدای امر به علل شکل گیری اجتماعات از ديدگاه ابن خلدون 
پرداخته شده، ســپس مفهوم دقیق »عصبّیت« بیان شده و نتايج 
و آثار مثبتی که وجود عصبّیت می تواند در رشــد و توســعة شهر 
داشته باشــد، مورد بحث قرار گرفته است. برای پاسخ به سؤاالت 
تحقیــق در ابتدا متن اصلی کتاب المقدمه نوشــتة ابن خلدون با 
دّقت مطالعه شــده اســت و پس از آن کتب ترجمه شده ای که در 
اين حوزه مطرح هستند و هم چنین مقاله های ارزش مند داخلی و 

خارجی بررسی  شده اند.

جدول شمارة 1: نظریّه های ویژه و حائز اهمّیت ابن خلدون در کتاب »مقدمه«
نظریّه های منحصر به فرد ابن خلدون

نظريّة رشد 
اجتماعی 

انسان در شهر

رفتار شناسی و 
تحلیل ارتباط 

انسان 
با محیط

ارائه راهکار و 
چگونگی فراهم 

آوردن فرصت جهت 
تغییر مثبت

توّجه به چرايی 
و اصل علیت در 
خصوص واقعیات 
و مسائل شهری

نیاز طبیعی انسان 
به جامعه، شهر  و 

تمدن
)سرشت مدنی(

نظريّة چرخه 
حیات جامعه

اهمّیت پیوند عمیق 
اجتماعی  مردم در 

رشد شهر
)عصبّیت(

نظريّة ارزش 
محصول )کار(

نظريّة مازاد 
تولید

نظريّة توسعه 
میانه رو
و رشد 

شهرنشینی
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پیشینه و مطالعات نظری پژوهش
ابن خلدون، متفکر مســلمان با آنکه در حدود ششــصد ســال 
پیش می زيســته است، اما پژوهش ها و مطالعات دقیق بر روی آثار 
 وی از کشــورهای غربی و از ســال 1810 میالدی آغاز شده است، 
)Rabi, 1967(. عمدة شــهرت وی به جهت مــورخ بودن و مباحث 
تاريخ نگاری اســت، اما بــا توجه به عمق و دامنة گســتردة مطالب 
مطرح شــده در کتــاب مقدمه و جامــع العلوم بــودن ابن خلدون، 
متخصصین رشــته های مختلف با توجه به حوزه  مطالعاتی خويش 
به کنــدوکاو در نظريات وی پرداخته انــد، دکتر مهدی مظفری در 
سال 1354 کتاب مشهور جهان بینی ابن خلدون تألیف ايو الکوست، 
متخصص جغرافیايی سیاســی را به فارسی ترجمه کرد، وی خاطر 
نشان می سازد که ابن خلدون به بسیاری از مسائل مبتال به مورخان 
عصــر حاضر توجه کرده و ســعی نموده تــا از راه تجزيه و تحلیل 
نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی به آن مســائل پاسخ گويد. 
او در بخش نســبتاً مختصری از کتاب به مواردی همچون: تأسیس 
دولت، عمران بدوی و َحَضری )زندگی باديه نشــینی و شهرنشینی( 
و بحث َعصبیت که موضوع اين پژوهش است نیز اشاره کرده است، 
اشــارة وی مختصر و در حیطة تعريف اين مقوله است. کتاب تفکر 
جامعه شناختی ابن خلدون تألیف فؤاد بعلی، به همت دکتر غالمرضا 
جمشیديها در ســال 1382 ترجمه و به زيور چاپ آراسته شده که 
در ايــن کتاب تا حدودی بحث شــهر و شهرنشــینی از ديدگاه ابن 
خلدون مورد توجه قرار گرفته اســت. دکتر مســعود علیمردانی نیز 
در خصوص اخالق شــهروندی و خصوصیات ُخلقِی باديه نشینان و 
شهرنشــینان مقاله های ارزش مندی نگاشته است و دکتر تقی آزاد 
ارمکی نیز در باب انديشــه های جامعه شــناختی ابن خلدون کتاب 
فاخر انديشــه  اجتماعی متفکران مسلمان، از فارابی تا ابن خلدون را 
تألیــف نموده اند، همچنین در ســال های اخیر مقاالتی در خصوص 
نظريه های اجتماعی اين انديشــمند مسلمان نوشته شده است، اما 
همانطور که از عناوين تحقیقات مشــخص اســت، از منظر مطالب 
مرتبط با شهر و صفات شــهر مطلوب اسالمی از ديدگاه ابن خلدون 
پژوهشی عمیق صورت نگرفته است و تحقیق و پژوهِش بیشتری را  

در اين ساحت می طلبد.
يکــی از مهم تريــن موضوعات شــهرهای معاصر، بحــث مردم و 
شــهروندان و مشــارکت آنان و ارتباطات آنان در حیطه های مختلف 
و زمینه های گوناگون شــهری است که قرن ها پیش، ابن خلدون اين 
موضوع ها را با نگاهی هوشمندانه مورد مطالعه قرار داده بود. وی ابتدا 
بــه تفاوت ُخلقیات افراد در حوزة شــهر و روســتا )باديه( پرداخته و 
ُخلقیات ساکنان را در روند رو به رشد يا رو به افول شهر و افراد مهم 
برمی شمرد، ســپس به مفهومی بديع و عمیق در حوزة ارتباطات به 
نام »عصبیت« می پردازد، ايجاد تعلق خاطر و حس امنیت و احساس 
مســئولیت و تعاون و همکاری و ياريگــری از مهمترين آثار حضور و 
ظهور عصبیِت قوی و ارتباطات انسانی در میان هر قوم است که نقش 
بســیار مثبتی در روند زندگی افراد در مجموعه های زيســتی اعم از 

باديه و شــهر دارد. شايد بتوان گفت شاخص ترين فردی که در حوزة 
اجتماعی به مبحث ارتباطات انسانی و همبستگی پرداخته است پنج 
قرن پس از ابن خلدون، جامعه شــناس فرانسوی »امیل دورکیم« در 
قرن نوزده و بیســتم میالدی اســت. »وی در دو کتاب معروف خود 
به نام های تقســیم کار اجتماعی و خودکشــی در زمینة همبستگی 
اجتماعی ســخن گفته اســت. آن چه دورکیم را به بحث همبستگی 
اجتماعی وادار کرده، يافتن پاســخی برای اين ســؤال است که: چه 
نیرويی جامعه را متحد و يکپارچه نگه می دارد؟ وی در پاســِخ به اين 
پرسش، تقسیم کار را مد نظر قرار می دهد« )باقی نصرآبادی، 1384: 
168( از ديدگاه وی تقســیم کار موجب ايجاد چنین همبستگی بین 
افراد در يک مجتمع زيستی می گردد. »دورکیم همبستگی اجتماعی 
را مبتنی بر دو عامل وجدان جمعی و تقسیم کار اجتماعی می دانـــد 
که هر کدام به ترتیب پديدآورندة همبســتگی اجتماعی مکانیکی و 
همبستگی ارگانیکی اســـت« )مدقق و شرف الدين، 1392: 50(. وی 
معتقد اســت که همبســتگی با توّجه به جوامع سّنتی و صنعتی به 
دو دســته قابل تقسیم است. در جوامع ســّنتی گذشته همبستگی 
مکانیکی وجود داشت، اين همبستگی زمانی وجود دارد که اعتقادات 
و احساسات مشترکی بین تمامی اعضای گروه ها حاکم باشد و هر قدر 
میزان اين اعتقادات و احساســاِت مشترک شــديدتر و قوی تر باشد، 
همبستگی مکانیکی يا خود به خودِی استوارتری به وجود می آيد. از 
ســوی ديگر هر چه جوامع به سوی پیچیدگی و تقسیم کار می روند، 
همبســتگی به شــکل ارگانیکی نمايان می گردد. جوامع ارگانیک يا 
پیشــرفتة صنعتی مبّین درجات بااليی از اســتقالل در میان افراد و 
واحدهای جمعی اســت و قراردادهای قانونی، هنجارهای اين روابط 
داخلــی را تنظیم می نمايد )باقی نصرآبــادی، 1384(. امیل دورکیم 
همچنین در خصوص اهمّیت دين و مذهب و تأثیر آن بر همبستگی 
اجتماعی نیز ســخن گفته است، اّما نگاه اســالمی و وحیانی به دين 
از منظــر ابن خلدون با نگاه دورکیــم در اين خصوص کاماًل متفاوت 
اســت. اين نگرش متفاوت، نتیجة متفاوتــی نیز در خصوص اهمّیت 
ويژة دين در اين باره به دســت می دهد. »دورکیم می خواهد با زبان 
علمِی جامعه شناسی، دين را نهادی اجتماعی، مخلوق و مصنوع دست 
جامعه معرفی و به اثبات برســاند. وی هرگونه اســتدالل عقالنی در 
اثبــات حقانیت دين را نفی می کند. دورکیــم دين را صرفاً پديده ای 
اجتماعی می داند ولی ابن خلدون نظام اعتقادی دين را باالتر و برتر از 
آن می داند که مخلوق خواست و ارادة جمعی باشد، دين يک دستگاه 
وحیانی است که با مافوق الطبیعه مرتبط است و پذيرش دين تنها از 
راه الهام و قلب و شهود با ثبات و پايدار است« )رويدل، 1382: 170(. 
شخص ديگری که در حوزة ارتباطات انسانها در ساحت مجتمع های 
زيستی سخن گفته است، گئورک زيمل، جامعه شناس آلمانی در قرن 
نوزدهم و بیســتم  است که به مبحث شهرنشــینان و روستانشینان 
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پرداخته است. وی به فضايی که در آن زندگی شهری مدرن جريان 
داشــت عالقه مند بود و آرزوی بازگشــت به کلّیت نظام مند جوامع 
ســّنتی را در ســر نمی پروراند و بیش تر به جســتجوی شیوه هايی 
می پرداخت که افراد شهرنشــین به کمــک آن نمی گذارند زندگی 
مدرن، آ ن ها را در خود غرق کند. وی تیزهوشــی شهرنشــینان را 
می ستايید و آن ها را انسان های آزادتری در مقايسه با افکار تعصبی 
و سّنتی روستايیان می پنداشت.از ديدگاه بستر ارتباطات اجتماعی، 
زيمل تقســیم کار پیچیده و تخصصی شدن مشاغل شهرنشینان را 
موجب کاهش شديد فرصت های شهرنشینان برای ايجاد تماس های 
نزديک و عاطفی با يکديگر می دانست. )فتحی، 1391(. همان گونه 
که عنوان شد، قريب به ششصد سال پیش ابن خلدون به اين موضوع 
از منظری متفاوت توجه و آثار تعلقات و همبســتگی اجتماعی را در 
رشد و توسعه شهر بیان کرد. هم چنین اهمیت همبستگی اجتماعی 
را در تقويــت احســاس تعاون، همکاری و وحدت مردم نســبت به 
يکديگر تحت عنــوان مبحثی به نام »عصبیت« متذکر شــده بود. 
نکته ای که ابن خلدون برای رسیدن به شهر مطلوب روی آن تأکید 
فراوان داشــت، اهمیت حضور و نقش انســان در شهر و ارتباطات 
اجتماعی وی اســت که از مهم ترين مباحث علوم شهری در دنیای 

معاصر به شمار می رود.

نگاهی کلی به مفهوم عمران و اجتماع 
از منظر ابن خلدون

از ديدگاه ابن خلدون، مهم ترين تمايز انسان 
نســبت به ســاير موجودات، عمران يا اجتماع 
است. در طبايع انسان، حس تعاون و همکاری 
برای کسب معاش سرشته شده است. از منظر 
وی، اجتماع نوع انســان ضروری اســت، چرا 
که سرشت انســان مدنی است و ناگزير است 

که اجتماعی تشــکیل دهد که حکیمــان در اصطالح آن را مدنّیت 
و شهرنشــینی گويند و معنی عمران همین اســت )ابن خلدون، ج 
1، 1388: 75-80(. هــرگاه اجتماعــات برای انســان حاصل آيد، 
ضــرورت اقتضا می کند که با يکديگر روابط گوناگون برقرار ســازند 
و نیازمندی های خويش را برآورند. اولین ارتباطات در اين خصوص 
برای تأمین غذا، وسايل معاش و تأمین امنّیت است )ابن خلدون، ج 
1، 1388( انسان به ضرورت بايد نیازمندی های خويش را برآورد. »از 
تمايزات انسان عمران يا اجتماع است، يعنی باهم سکونت گزيدن و 
فرود آمدن در شهر يا جايگاه اجتماع چادرنشینان و دهکده ها برای 
انس گرفتن به جماعات و گروه ها و بر آوردن نیازمندی های يکديگر؛ 
چرا که در طبايع انســان، حس تعاون و همکاری برای کسب معاش 

سرشته شده است« )پیشین، 75( )نمودار شمارة 1(

نمودار شمارة 1: دالیل ابتدایی و اولیه عمران )اجتماع( از دیدگاه ابن 
خلدون، بر اساس کتاب مقدمه

مفهوم بادیه نشینی و شهرنشینی از دیدگاه ابن خلدون
اصل و گهوارة تمدن و اجتماع، باديه نشینی )عمران بََدوی( است و 
احوال و عادات تمّدن از کیفّیات باديه نشینی سرچشمه گرفته است؛ 
چرا که نخستین خواسته های انسان ضروريات است و باديه نشینان 
به ضروريات قناعت می کنند، اّما شهرنشینی هدفی درونی و باطنی 
برای باديه نشــینان اســت. با تحقیق در احوال شهرنشینان )عمران 
َحَضری( مشــّخص می شود که آن ها در آغاز باديه نشین بوده و پس 
از رســیدن به مرحلة توانگری و ثروت به شهر رفته و به رفاه زندگی 
و تجّمل خواهی شهرنشــینی متمايل شــده اند. شهرنشینی خواهی 
نخواهی پس از باديه نشــینی پديد می آيد؛ چرا که نیاز به ســکون، 
آرامش و کمال طلبی در سرشت آدمی است، سپس شهرنشینان به 
مرحلة تجّمل خواهی و مصرف گرايی روی آورده و آن گاه اســت که 

شهر به سوی زوال پیش می رود )نمودار شمارة 2(.

ویژگی های بادیه نشینان و شهرنشینان
عمران و اجتماع هم می تواند به شکل باديه نشینی )زندگی پیرامون 
آبادی ها، کوهســتان ها، بیابان ها، دشــت های دور از آبادانی( و هم به 
صورت شهرنشینی )شهرهای بزرگ و کوچک و دهکده ها( ظهور يابد 
)پیشــین: 75(. ابن خلدون اساس تشکیل شهرها و جمعّیت آنان را 
از باديه نشــینی می داند. ابن خلدون نه تنها تفاوتی عمده در شــیوة 
زندگی باديه نشینان و شهرنشینان قائل می شود، بلکه از لحاظ اخالق، 
خصوصّیات و ويژگی های شخصّیتی نیز تفاوتی اساسی و بنیادی بین 
اين دو گروه ذکر می کند )جدول شــمارة 2(. از نظر او باديه نشــینان 
به صفات اولیة انســانی نزديک ترند و دارای ويژگی های مثبت خلقی 
هستند که شهرنشینان به دلیل شهرنشین شدن و دور افتادن از اصل 

و زندگی باديه ای از آن رفته رفته دور شده اند5.

 نمودار شمارة 2: شهرنشینی هدف بادیه نشینی و تجّمل گرایی 
عادت شهرنشینی است، بر اساس کتاب مقدمه
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جدول شمارة 3: ویژگی ها و تفاوت های شهرنشینان و بادیه نشینان از دیدگاه ابن خلدون، بر اساس کتاب مقدمه

در مذمت اخالق شهرنشینان
از ديدگاه ابن خلدون، شهرنشــینان از اين روی که پیوســته در 
انواع لّذت ها و عادات تجّمل پرســتی و ناز و نعمت غوطه ورند و به 
دنیا روی می آورند و شهوات دنیوی را پیش می گیرند نهاد آن ها به 
بسیاری از خوی های نکوهیده و بدی ها آلوده می شود و از رفتارهای 
نیک دور می شوند. معموالً باديه نشینان به فطرت نخستین انسانی 
نزديک ترند. تجّمل خواهی و نازپروردگی برای مردم شهر تباهی آور 
اســت؛ چرا که در نهاد آدمی انواع بدی هــا، فرومايگی ها و عادات 
زشت را پديد می آورد و خصال نیک را از میان می برد )ابن خلدون، 
ج 1، 1388: 322(. باديه نشینان از شهرنشینان دلیرترند. به دلیل 
آن که شهرنشینان بر بستر آرامش و آسايش آرمیده و غرق در ناز و 
نعمت و تجّمل پرستی شده و امور دفاع از جان و مال خويش را به 
فرمانروا و حاکم واگذار کرده اند، سالح را به دور افکنده و نسل های 
ايشــان بر اين وضع تربیت  شده اند. ممارســت دائم شهروندان در 
پیروی از فرمان ها موجب زوال دالوری آن ها شده و حس سربلندی 
را از میــان می برد. اقوام باديه نشــین در چیرگــی بر خصم تواناتر 

هستند. 
امــا فســادی که در نهــاد به يکايــک اهالی شــهر )به دلیل 
تجّمل گرايــی( راه می يابد عبارت اســت از رنج بــردن و تحّمل 
ســختی ها برای نیازمندی های ناشــی از عادات. به همین سبب 
فســق و شــرارت و پســتی و حیله ورزی در راه به دست آوردن 
معــاش خواه از راه صحیح خــواه از بیراهه فزونی می يابد و نفس 

انسان به انديشــیدن در اين امور فرو می رود و در اين گونه کارها 
غوطه ور می شود؛ چنان که اين گونه افراد بر دروغ گويی، قماربازی، 
غل و غــش کاری و فريبندگی و دزدی و پیمان شــکنی و ربا در 
معامالت گســتاخ می شــوند. شهرنشــینان به راه ها و شیوه های 
فســق و بدکاری آگاه تر هســتند درحالی که خوی باديه نشــینی 
انســان را به شرم داشــتن از گفتار بد در نزد خويشان و محارم 
وادار می کند و شهرنشــینان به مکــر و فريبکاری داناترند. هرگاه 
اين گونــه رذايل در شــهر يا در میان مردم تعمیــم يابد خداوند 
ويرانــی و انقراض آنــان را اعالم می فرمايد )ابــن خلدون، ج 2، 
ُّْهلَِک َقْريًَة أََمْرنَا ُمْتَرفِیَها َفَفَســُقواْ  1388: 737(. َوإَِذا أََرْدنَــا أَن ن
ْرنَاَها تَْدِمیًرا و چون بخواهیم شهری را  فِیَها َفَحقَّ َعلَْیَها الَْقْوُل َفَدمَّ
هالک کنیم خوش گذرانانش را وا می داريم تا در آن به انحراف ]و 
فســاد[ بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن ]شهر[ الزم گردد پس 

آن را ]يکسره[ زيروزبر کنیم )سوره اسراء، آية 16(.

مفهوم عصبّیت )همبستگی اجتماعی(
عصبّیــت، »روح جماعت يا همبســتگی اجتماعی«6، به عنوان 
يکــی از مهم ترين مفاهیم مطرح شــده توســط ابــن خلدون در 
کتاب مقّدمه به شــمار می رود. اين کلمه از ريشة َعَصَب به معنای 
پیوند دادن فرد به گروه مشتق شــده است« )بعلی، 1382: 57(. 
واژة عصبّیــت از منظر ابن خلدون عاملی اســت که باعث اتحاد و 
همبســتگی افراد در گروه )خانواده، اجتماع و...( می شــود که در 
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درجة اول و در قوی ترين حالت، پیوند خانوادگی اســت. »از موارد 
پیوند خويشاوندی، نشــان دادن غرور قومی و احساس مسئولّیت 
نســبت به نزديکان اســت، اين امر در بشر يک امر طبیعی و ذاتی 
است، در درجات بعدی َوالء8 )هم پیمانی( و َحلِف9 )هم سوگندی( 
است که همانند خويشاوندی اين نوع پیوند نیز در نهاد آدمی جای 
می گیرد و منشــأ ياريگری به يکديگر می شــود )ابن خلدون، ج1، 
1111: 243(. »عصبّیت را می توان در نََســب و َحَســب جستجو 
کرد، َحَسب عبارتست از غرور خانگی، قومی، ملی، و يا میراث های 
مــادی و معنوی کــه به افراد شــخصیت و حیثیت می بخشــد« 
)ربانــی و رمضانی، 1385: 64(. ابــن خلدون يکی از داليل برتری 
زندگی باديه نشینی بر شهرنشــینی را حضور قوی تر عصبّیت بین 
باديه نشــینان می داند؛ چراکه نََســب های خانوادگــی بین آن ها 
قوی تر بوده و غرور قومی و ياری رســاندن بــه يکديگر نیز بیش تر 
اســت، اّما عصبّیت در شهرنشــینان به دلیل دور افتادن از اصل و 
نســب خويش به تدريج و پس از چند نسل کمرنگ می شود و اين 
مهم را از نقاط منفی زندگی شهرنشــینی بر می شمرد. »عصبّیت 
نشــان دادن غرور قومی نســبت به نزديکان و خويشان است، در 
مواقعی که ســتمی به آنها برسد و يا تحت خطر واقع شوند، که آن 
ســتم را توهین به خود می دانند و به يــاری يکديگر می  پردازند« 
)ابن خلدون، ج 1، 1388: 242(. »ابن خلدون از بســیاری جهات 
زندگی باديه نشــینی را مقدم بر شهرنشــینی می داند و عصبّیت را 
در باديه نشــینان پررنگ می بیند، به اعتقاد وی عصبّیت عبارتست 
از: دالوری، شــجاعت، دينــداری، اخالق، پیوندهــای خانوادگی، 
روح آزادی، فطرت پاک و ســالم، بزرگواری و بخشندگی، شهامت 
و بی باکــی« )علیمردانی، 1383: 27(. »امــروزه يکی از مهم ترين 
شــیوه های تجزيه و تحلیل و درک واقعیات محیط های شــهری، 
بررســی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و عواملی است که موجب 
 .)Pusic, 2004( »پويايی، تحّرک و توســعه اين ساحت می شــود
ابن خلدون به درســتی به نقش مهم تعلّقــات اجتماعی مردم در 
مجتمع های زيستی و رشد اجتماعی شهر پی می برد. پیوند عمیق 
اجتماعی موجب می شــود تا افراد نســبت به محل زيست خود و 
افرادی که در کنار آنان زندگی می کند، احساس مسئولّیتی عمیق 
و ارتباطی محکم داشــته باشــد. »پیوند، ضرورتاً به معنای ارتباط 
هم خونی نیست، بلکه پديده ای اجتماعی، روان شناسی، فیزيکی و 
سیاسی است و زمانی است که فرد با ديگران يکی می شود« )بعلی، 
1382: 59(. ديدگاه هوشمندانة  ابن خلدون در خصوص انگیزه های 
پويا و فّعال فرايندهای اجتماعی در توســعة شهر مثال زدنی است 
و در ايــن حیطه با برترين متفّکــران غربی برابری می کند. مفهوم 
عصبّیت و جنبه های اجتماعی و فرهنگی که با خود به دنبال دارد، 
از مهم ترين مباحث برای دست يابی به رفاه اجتماعی در شهر است 
و هرگاه رنگ عصبّیت و همبســتگی در جامعه ای کمرنگ شــود 
به هیچ روی نمی توان به آن توســعه و رشــد مطلوب دست يافت 

)Gierer, 2001(. »عصبّیت موجب تشــکیل دولت و حکومت قوی 
نیز می شــود و ابن خلدون تعّصب را اّولین شــرط تشکیل دولت و 

دگرگونی آن می داند« )طه حسین، 1382: 113(.

مصادیق مفهوم عصبّیت در فضای شــهری و نقش آن در 
مطلوبّیت شهر و ارتقای حس تعّلق اجتماعی

چگونگــِی تجلّی مفهوم عصبّیت و چرايــی تأثیر آن در ارتقای 
حس تعلّقات و وابستگی های اجتماعی در هرگونه مجتمع زيستی 

و فضای شهری به صورت تیتروار در ذيل خواهد آمد:

عصبّیت عاملی برای افزایش مشارکت های اجتماعی
»در اواخــر دهة 1960، نقش مشــارکت در توســعه  جوامع به 
عنوان موضوعی اساســی مورد توّجه تصمیم سازان و تصمیم گیران 
قرار گرفت. آرنشــتاين10 در زمره اولین افرادی بود که مشــارکت 
شهروندی را در سال 1969 با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت 
و برای توضیح آن از اســتعاره نردبان مشــارکت استفاده کرد. در 
اواخر دهه هفتاد ســازمان بهداشــت جهانی، اصطالح مشــارکت 
شــهروندی را مطرح ساخت و در سال 1996، مشارکت شهروندی 
به عنوان يکی از طرح های مؤثر در بهبود زندگی شــهری از سوی 
اجالس سازمان ملل در زمینه اسکان بشر7 با عنوان طرح مشارکت 
مردم در امور شــهری ارائه گرديد« )شــريفیان ثانی، 1380: 42-

43(. هدف کلی از مشــارکت مردم در امور شهری افزايش تعلّقات 
اجتماعی شهرنشینان و باال بردن میزان همبستگی مردمان است. 
مفهومی که با موشکافی به عنوان يکی از مهم ترين ويژگی ها برای 
دســت يابی به توسعة شهر توســط ابن خلدون ششصد سال پیش 
عنوان شده اســت. همان طور که ذکر شد کمرنگ بودن عصبّیت 
)پیوند اجتماعی( و همبستگی اجتماعی که عامل پیوند زنندة فرد 
به جامعه است، در میان شهرنشینان از نکات منفی شهرنشینی از 
ديدگاه ابن خلدون به شمار می رود. در نتیجه تالش بر آن است تا 
اين حس در میان شهرنشــینان تقويت گردد، »عصبّیت از طريق 
کنــش متقابل يعنی از طريق تالش و کوشــش طوالنی دو جانبه 
و فعالّیت های حرفه ای مشــترک به دست می آيد« )بعلی، 1382: 
60(. عصبّیت، نیروی محرکه ای است در توسعة جوامع انسانی که 
از اين طريق مردم را نســبت به يکديگر مسئول کرده تا جنبه های 
مشــارکت اجتماعی افزايش يابد. »زمانی که مشــارکت های مردم 
زيادتر شود، توسعه شهری را به دنبال خواهد داشت و اين حمايت 
و پشــتیبانی مردم باعث قدرت دولت، جامعه و اقتصاد می گردد« 

.)Sabit Mohammad, 2010: 7(

عصبّیت و افزایش اقتدار اجتماعی
احســاس همبســتگی و حمايت گروهی که از نتايج مســتقیم 
عصبّیت در جامعه اســت، به افزايش اقتدار اجتماعی شــهروندان 
خواهد انجامید. »مقتدرسازی کنشــی اجتماعی است و فرايندی 
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اســت چند بعدی، زيرا در ابعاد اجتماعــی، روانی و اقتصادی و در 
سطوح مختلف فردی، گروهی و اجتماعات به وقوع می پیوندد و در 

تعامل با ديگران رخ می دهد« )شريفیان ثانی، 1380(.

عصبّیت و ارتقای حس وحدت در جامعه
ابن خلدون اشــاره کرده اســت کــه عصبّیت هنگامــی ايجاد 
می گردد که فرد با ديگران يکی می شــود. می توان اين گونه عنوان 
نمود که مقصود حس وحدتی اســت که انسان ها با يکديگر دارند 
که در قوی ترين حالت پیوند خويشــاوندی اســت اما می تواند به 
ارتباطات قــوی و خالص ديگر نیز اطالق گردد. تعالیم اســالمی، 
همدلی، مشــورت، تعاون، برادری، ياريگری و در يک کالم وحدت 
جامعه را توصیه نموده و آن را ضامن تعالی شــهر و ســاکنان آن 
قرار داده اســت. بحث فرديت گرايی و خودخواهی متأســفانه يکی 
از معضالت اساسی کالن شــهرهای معاصر هستند. ريشة بسیاری 
از بی اخالقی هــا و رعايت نکردن قوانین همین مســئله فرد گرايی 
و فاصلــة زياد میــان منافع فردی و جمعی اســت. در صورتی که 
در تعالیم مکاتب آســمانی همواره به جمع گرايی، قدرت اجتماعی 
)دســت خدا همراه جماعت است( و مقدم داشتن ديگران بر خود 
اشــاره شده اســت. حس وحدت بین آحاد مردم و تقويت هر چه 
بیش تر اين تعلّق موجب توّجه به منافع فردی می شــود که رشــد 

پايدار شهر را به ارمغان خواهد آورد.
بــا توّجه به اين مهم که اصل توحید )وحدت(، اســاس تفّکر و 
اعتقاد مســلمانان و وجه تمايز دين اســالم با ساير اديان و مکاتب 
است، اين تفّکر عالوه بر تأثیر همه جانبه بر زندگی انسان مسلمان 
و موّحد، تأثیر بســیار عمیقی در فضای رفتــاری، باطنی و درونِی 
جامعه خواهد گذاشــت. وحدت، مفهومی است که به زمان خاصی 
تعلّق ندارد و جاودانه است، اصل وحدت می تواند بارها و بارها و در 

.)Norberg-schulz, 1986( شرايط مختلف ظهور يابد
»وحدت گرايی احســاس مســتقلی اســت که آدمی توسط آن 
می خواهد کثرت ها را که با واحدهای موجود در خود می خواهند، مِن 
انسانی را به خود جلب کنند فرعی تلقی کرده و تدريجاً در طی رشد 

و تکامل فکری، از آن ها عبور کند« )عالمه جعفری، 1381: 112(.
اصل وحدت به عنوان يکی از مهم ترين و اصلی ترين صفات شهر 
اســالمی، ذيل نظريّة عصبّیت ابن خلــدون و تفّکر توحیدی دين 
اســالم به زيبايی بیان شده اســت. در تعالیم اسالمی به همدلی، 
مشــورت، تعاون، برادری، ياری گری و در يک کالم وحدت جامعه 

توصیه ای اکید شده است. اين صفات، هم بر روی بخش رفتاری و 
اعتقادی شهر تأثیرگذار است، هم بخش کالبدی را تحت تأثیر قرار 
می دهد )نمودار شــمارة 3(. ابن خلدون نیز مفهوم عصبّیت را که 
واژه ای اســت کل نگر و دقیقاً همین مفاهیم را در ذات خود مستتر 

دارد، ضامن رشد و توسعة شهر و ساکنان آن می داند.

عصبّیت و نقش آن بر هوّیت فردی و اجتماعی
عصبّیت موجب ايجاد احساس تعلّق فرد به جامعه و مانع از خود 
بیگانگی فرهنگی می شــود و دوام جامعه را تضمین می  کند و نقش 
قوی و قدرتمندی در ارتقای احســاس هويّت ايفا می نمايد. »َحَسب 
و بزرگی در میان خداوندان عصبّیت ريشــه دار و حقیقی است زيرا 
آنان از نتايج دودمان و نســب بهره مند می شوند« )ابن خلدون، ج1، 
1388: 254(. »بحــران هويّت موضوعی اســت که در طول تاريخ، 
انسان ها و جوامع مختلف کم و بیش با آن مواجه بوده اند. علت اصلی 
بحران هويّت را می توان در تزلزل انســان ها نسبت به هويّت واقعی 
خويش جســتجو کرد« )نقــی زاده، 1385: 270(. »جوهره  هويّت، 
تعلّق اســت، بدين معنا که هويّت هرگونه که تعريف شود، در نهايت 
به تعلّق ختم می شــود. هويّت اجتماعی تعريفی اســت که افراد بر 
مبنــای عضويت خود در گروه های اجتماعی از خود ارائه می دهند« 
)دغاقله، 1386: 51(. اين احســاس هويّت اجتماعی و درک فرد از 
اين کــه به چه گروهی تعلّق دارد، معنــای اصلی و بنیادی و نتیجه 
حضور عصبّیت در جامعه اســت که ابن خلدون به زيبايی به نقش 
اين احساس در رشد و توسعة شهر واقف بوده است. )ابن خلدون، ج 
1، 1388: 225-267(. »هويّت اجتماعی به رابطة فرد و ديگران در 
متن جامعه اشاره دارد که در پرتو تعامل افراد با يکديگر، اين هويّت 
شــکل می گیرد. هويّت امری اســت اجتماعی که از طريق تعامل با 

ديگران صورت می گیرد« )اشرف نظری، 1386: 127-126(. 
»عادات و رســوم و آيین های زندگی در شــهرهای کهن استوار 
می شود و تا نسل ها ريشه می دواند مانند رنگ ثابتی که در پارچه ای 
نفوذ می کند، تا زمانی که پارچه باقیســت رنگ هم باقی است و در 
نسل های پی در پی ريشــه می دواند و هرگاه صبغه ای استوار گردد 

زايل کردن آن دشوار می شود« )ابن خلدون، ج 2، 1388: 795(. 

عصبّیت، عاملی برای افزایش حس امنّیت، تعاون و یاریگری
عصبّیتــی که ابن خلدون در کتاب خويــش از آن ياد می کند، 
پیوند، خويشاوندی، حس ياريگری و اتحادی در بین مردم به وجود 

نمودار شمارة 3: برای تحقق وحدت در شهر، تجلی اصول وحدت در بخش کالبد شهر و رفتار شهروندان ضروری است
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می آورد که از ديدگاه ابن خلدون از صفات مطلوب محیط زيست به ف
شمار می رود)نمودار شمارة 4(؛ يعنی انسان در مکانی زيست کند 
که امنّیت و اطمینان و پشــتوانه ای بسیار قوی از ديگر افراد را به 

خصوص در مواقع سختی در کنار خود داشته باشد.

نمودار شمارة 4: عصبّیت سر منشأ تمام احساسات تعّلق اجتماعی در 
محیط زیست است، بر اساس کتاب مقدمه

از ديدگاه ابن خلدون، شهر پناهگاهی امن برای ساکنان آن است 
و از مهم ترين داليل شهرنشــینی، امنّیت را برمی شمرد. »از نظر ابن 
خلــدون جوهر حیات جمعی، پديدة تعلّق اجتماعی و روح ياريگری 
نســبت به يکديگر اســت. روح ياريگری در باديه نشــینی از طريق 
اجتماع افراد بر اساس نظام خويشاوندی حاصل می شود؛ در حالی که 
در شهر از طريق تأسیس و گسترش نهادها و سازمان های اجتماعی 

و روابط همسايگی صورت می گیرد« )آزاد ارمکی، 1390: 282(.

عصبّیت و تأکید بر اهمّیت نهاد خانواده )شهر خانواده(
تأکید بر اهمّیت پیوند خانوادگی، تأکید بر نزديک شدن ارتباطات 
خانواده ها در شهرها، تشکیل گروه های خويشاوندی از نتايج مفهوم 
عصبّیت در جامعه اســت. توّجه به اهمّیــت نقش خانواده به عنوان 
يکی از نهادهای بنیادين جامعه در رشد و توسعة شهری بسیار مفید 
و مؤثّر خواهد بود. همبســتگی خانواده و در سطح باالتر گروه های 
اجتماعی، عاملی برای افزايش مشارکت های انسانی است و خانواده 

تأثیر عمیقی بر ديگر نهادهای اجتماعی خواهد گذارد.

دین و مذهب و ارتباط آن با عصبّیت و تأثیر آن بر رشــد 
و توسعة شهر

از نظــر ابن خلــدون، نیروی دين و مذهب بــر قدرت عصبّیت 
می افزايد و عاملی مهــم برای اتحاد مردم و افزايش وحدت جامعه 

است )ابن خلدون، ج 1، 1388: 302(. دعوت دينی بدون عصبّیت 
انجام پذير نیســت. »خداوند پیامبــری را برنینگیخت مگر آنکه در 
میان قوم خود ارجمند و بلندپايه بود« )پیشــین: 171(. پیامبران 
بايــد دارای عصبّیت و قدرت باشــند تا بتوانند رســالت پروردگار 
خويــش را تبلیغ کننــد و ارادة خدا را در تکمیــل دين و مذهب 
بــه کمال برســانند. بنابراين بین مذهب و عصبّیــت رابطه ای دو 
سويه برقرار است؛ هم مذهب باعث تحکیم عصبّیت می شود و هم 
عصبّیت موجب پذيرش عمیق تر مذهب خواهد شــد و عاملی برای 
تقويت همبســتگی ها و ديگر مؤلّفه های اصلی برای رشد، تعالی و 

توسعة شهر است )جدول شمارة 3(.
»قانون و عدالت در جامعة اســالمی بخشــی از شريعت است. 
شــريعت از مذهــب، زندگی، عقل، نســل و اموال شــهروندان 
محافظت می کند. بنابراين وجود قوانین کیفری و مدنی و تعهدات 
شهروندان باعث می شود که يقینی از اجرای قوانین وجود داشته 
باشد. چون شــهروندان شريعت را قبول دارند، مشروعیت قوانین 
Sabit Mo- )و اجرای آن توســط حکومت را نیز قبول می کنند« 

.)hammad, 2010: 13

»درفرهنگ اسالمی، بارزه های هويّت انسان متشکل از دو گروه 
ذاتی و اکتسابی است. در احساس هويّت يا »اين همانی« با محیط، 
عواملی درونی هم چون مذهب، جهان بینی، تاريخ، فرهنگ و ساير 
قلمروهای معنوی در شــکل دادن به هويّت انســان تأثیر گذارند« 

)نقی زاده، 1387(.
 ديــن تقويت کننــدة الفت در دل هاســت و عصبّیت را افزايش 
می دهــد. بین عصبّیــت و مذهب به عنوان نهــاد اجتماعی و ابزار 
کنترل اجتماعی رابطه ای محکم وجود دارد و مذهب همبســتگی 

اجتماعی را تقويت می کند )ابن خلدون، 1388(.

جدول شمارة 3 : ارتباط دو جانبة دین و عصبّیت و تأثیر آن بر رشد و توسعة شهر از نظر ابن خلدون، بر اساس کتاب مقدمه
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عصبّیت و اجرای عدالت از طریق غیررسمی
»از ديــدگاه ابن خلدون، اجرای عدالت عالوه بر مراجع رســمی 
)دولت و ...( به يک مکانیزم غیر رســمی نیز احتیاج دارد که بهترين 
مصداق آن، وجود عصبّیت )همبستگی اجتماعی( است. از اين طريق 
اســت که می توان مسائل را با توافق حل و فصل کرد. اين مهم بین 
شهروندان اعتماد متقابل و همکاری را به وجود می آورد. اين نهاد غیر 
رسمی و خصوصی باعث تشکیل جامعة مدنی و سازمان های نظارتی 
مستقل در جهت منافع شهروندان می شود. نقش ارزش های اخالقی 
و اجرای عدالت توســط آحاد مردم باألخص بخش حاکمیت بسیار 
.)Sabit Mohammad, 2010:14( »مورد توّجه ابن خلدون بوده است

عصبّیت و یکپارچگی قومی
در سرزمین هايی که دارای قبايل و جمعیت های فراوان و گوناگون 
است به ندرت ممکن است دولتی نیرومند دوام يابد. »اختالف عقايد 
و تمايالت که به دنبال هر يک از آن ها عصبیتی است، مانع عصبیت 
ديگر می شود و از اين رو مخالفت با دولت و خروج و قیام بر ضد آن 
پیاپــی فزونی می يابد. )ابن خلدون، ج 1، 1388: 313(. ابن خلدون 
عدم يکپارچگی قومی را مانعی بر ســر راه پیشــرفت و رشد جامعه 
می داند؛ چرا که به دنبال تعدد اقوام و تعدد عصبّیت ها ممکن است 
عــدم اتحاد يکپارچه بروز يابد. مفهومــی که ابن خلدون بیان کرده 
اســت همان رويکرد مهم و متداول دنیای معاصر در خصوص تکثر 
فرهنگی و قومی اســت. البته ابن خلدون تأکید می کند که مسائل 
ديگــری هم چون حکمرانی عادل، و مذهب و شــريعت می تواند به 
وحدت گرايی اقوام کمک کند. توّجه به اين نکتة مهم و لحاظ کردن 
آن در ابعاد مختلف توســعة ســرزمین ها به خصوص در کشورهايی 
هم چون ايران که متشّکل از اقوام متعّددی است می تواند در پايداری 
جوامع و برآوردن نیازهای آحاد مردم مفید و مؤثّر واقع شود و جامعه 

را به سمت توسعة پايدار سوق دهد.

عصبّیت و کنترل اجتماعی
ابن خلدون اذعان می کند که برای رسیدن به توسعه ای پايدار و 
همیشگی و رشد مداوم شهر در تمام ساحت ها )اقتصادی، اجتماعی، 
مذهبی، محیط زيســت(  بايد در روند رشد و توسعه کنترل صورت 
گیرد تا به زوال و فروپاشــی نینجامد. از نظر وی هر گونه توســعة 
بی حد و حصر محکوم به شکســت اســت و در تمام حوزه ها بايد 
روند صعودی و يا نزولی رشد را کنترل کرد تا اضمحالل تمدن رخ 
ندهد )Chapra, 2008(. توسعه بايد از مواردی مثل فقر مطلق، فقر 
و رفــع نیازهای ضروری عبور کند و به مرحلة باالتر برســد، اّما در 
اين مرحله بايد رشــد را کنترل کرد؛ چون ممکن است به گونه ای 
 .)Sabit Mohammad,2010: 13( نامحــدود و ناصحیح ادامه يابــد

يکی از عواملی که می تواند کنترل قوی تری در محیط شهری ايجاد 
کند وجود عصبّیت اســت. همان طور که بیان شد عصبّیت موجب 
باال رفتن احســاس مسئولّیت، مشارکت ها، رفع مشکالت با ياری و 
تعاون می شــود. بین عصبّیت و مذهب بــه عنوان نهاد اجتماعی و 
ابــزار کنترل اجتماعی رابطه ای محکم وجــود دارد. هرچه تعلّقات 
اجتماعی و وابستگی های مرتبط با نهادهای اجتماعی افزايش يابد، 
کنترل با ســهولت بیش تری انجام می پذيرد و در اين راه از توانايی 
مردمــی نیز بهره می برد. »بدون شــک يکی از مهم ترين گام ها در 
جهت موفقیت فرايند کنترل شــهری، مدنظر قرار دادن ارتباطات 
اجتماعی و تقويت ارتباطات سازمانی است« )Pusic, 2004(. همان 
طور که ذکر شــد، مفهوم عصبّیت تجلّی های بی شماری در جامعة 
شــهری دارد و از عوامل مهمی اســت که همانند نیرويی محرکه، 

رشد و توسعة شهر را موجب می شود )نمودار شمارة 5(.

نمودار شمارة 5: اهمّیت مفهوم عصبّیت بر تجلی صفات و تحوالت 
مثبت و مؤثّر در روند رشد جامعه، بر اساس کتاب مقدمه

نتیجه گیری
ابن خلدون حکیم مســلمان در  کتــاب المقدمه به ويژگی ها و 
خصوصّیات شهر، شهرنشــینی، اخالق شهروندی و رابطة انسان با 
شــهر و تأثیر مردم در روند رشد و توسعة شــهر اشاره می کند. با 
مطالعــة دقیق کتاب اين نتیجه حاصل آمد که از مهم ترين صفات 
شــهر مطلوب از ديدگاه ابن خلدون توّجه به مشــارکت های مردم 
و تعلّقــات اجتماعی افراد نســبت به محل زيســت خــود و ديگر 
شهروندان است که وی از آن به عنوان »عصبّیت« ياد می کند. وی 
متذکر می شــود ظهور شهری که رو به سمت توسعه و رشد پايدار 
دارد، نتیجة تالش همگانی و همــکاری آحاد مردم با يکديگر و با 

طبقة حکمران و يا همان حضور عصبّیت است.
»عصبّیت« و حضور آن در بین مردم، شاه کلید نظريّة ابن خلدون 
در ســاحت اجتماعی شهر اســت که می تواند به رشد پايدار شهر 
بینجامد. تجلّی مصاديق عصبّیت در جامعة شهری، احساس تعلّق 
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مردم به شــهر را افزايش می دهد. عصبّیت يا مفهوم »همبســتگی 
اجتماعی«، موجب احساس غرور قومی و ملّی؛ يکپارچگی قومی و 
جلوگیری از تکثرات مسئله ســاز در شهر می گردد. اين همبستگی 
باعث می شــود تا احساس مسئولّیت هر يک از افراد جامعه نسبت 
به هم نوع خويش بیش تر شــده و روحیة تعاون، ياريگری و احسان 
در شــهر تقويت شود. بحث بحران هويّت يکی از معضالت اساسی 
شــهرهای دنیای معاصر اســت. عصبّیت و توّجه به ريشه و عقبه 
و دارايی های فرهنگی و تاريخی ســبب می گــردد تا هويّت فردی 
و اجتماعــی افراد همــواره پايدار ماند و از میان نــرود. امنّیت در 
حوزه های مختلف، اعم از زمینه هــای اجتماعی، فرهنگی، معنوی 
و روانی با مفهوم عصبّیت رابطه ای دو ســويه دارد. همان طور که 
در اين پژوهش، مصاديق تجلّی »عصبّیت« در شــهر عنوان شــده 
اســت، مشــخص می شــود که اين اصل مهم تا چه اندازه موجب 
پويايی، تحّرک و سرزندگی شــهر در زمینه های اجتماعی خواهد 
شــد. مطالعه، تحقیق و بررسی آرای دانشمند فرزانة جهان اسالم، 
ابن خلدون، در خصوص مســائل شــهری کــه در کتاب مقدمه با 
جزئیات و هوشــمندی مثال زدنی ذکر شــده است، می تواند گامی 
مهم برای تدوين اصول و معیارهای شــهر اســالمی در نظر گرفته 
شــود؛ به خصوص آن که برای رســیدن به جايگاهی که در حوزة 
معماری و شهرســازی برای ايران در افق سال 1404 ترسیم شده 
اســت، به معیارها، مصاديق و الگوهای برگرفته از تاريخ معماری و 
شهرســازی ايران و جهان اسالم و مطالعات آثار حکمای مسلمان، 

نیازی مبرم وجود دارد.
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