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نو، مهم و قابل توجه در حوزه علوم اجتماعی است و در  سرمایه اجتماعی از مفاهیم

شود. در  چند دهه اخیر تا آنجا اهمیت یافته است که به آن ثروت نامرئی نیز اطالق می

 ای این مفهوم با مفهوم عصبیت هستیم که توسط بررسی مقایسه مقاله حاضر، درصدد

نظمی  بن خلدون برای تحلیل بنای نظام سیاسی، بیخلدون مطرح شده است. ا ابن

بخش  سیاسی و اجتماعی عصر خود از این کلیدواژه استفاده کرده و آن را عاملی وحدت

و متحدکننده دانسته است. در واقع، هدف اصلی پاسخگویی به این پرسش است که آیا 

ی روزآمد کرد؟ های سرمایه اجتماع خلدون را با توجه به نظریهتوان عصبیت ابن می

است. بر  3چارچوب نظری مقاله حاضر مبتنی بر نظریه گیدنز و مکمل آن، آراء پاتنام

اساس نتایج پژوهش، دو مفهوم عالوه بر برخورداری از اشتراکات، از برخی جهات با 

ها استنباط  کند. از این تفاوت ها را از یکدیگر جدا می هایی دارند که آن هم تفاوت

توان روزآمد کرد. در واقع آن بخش از عصبیت که  یت را کامالً نمیشود که عصب می

توان به  توان روزآمد کرد. ولی می ای است را نمی دارای پیوندی تنگانگ با اجتماع قبیله

ای نیست،  های اجتماع قبیله هایی از عصبیت پرداخت که از ویژگی روزآمد کردن مصداق

چنان عامل عمده همبستگی  ویژه جامعه ما همدین که در اغلب جوامع بشری، به  مانند

گیرد نیز از جمله  ای و جهانی شکل می پیمانی که امروزه در قالب منظقه هم است.

خلدون با جامعه جدید را  مواردی است که امکان روزآمد ساختن نظریه عصبیت ابن

 کند. فراهم می

 دولت قدرت، سرمایۀاجتماعی، مقایسه، انسجام، : عصبیت،ها کلیدواژه
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های اجتماعی و اقتصادی به یکی از  از مفاهیم نوینی است که در بررسی 1سرمایه اجتماعی

است.  های توسعه تبدیل شده  ترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهش انگیزترین و جنجالی بحث

نشگاهیان در سرمایه اجتماعی به لحاظ تأثیرات مختلفی که در زندگی دارد، مورد توجه دا

شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، روانشناسی و به ویژه اقتصاد قرار  هایی نظیر جامعه رشته

ها اثربخشی خود را از دست  سایر سرمایه است. در صورت فقدان سرمایه اجتماعی، گرفته

از این رو، موضوع  های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است. دهند و پیمودن راه می

الوانی و ) شود مایه اجتماعی به عنوان اصلی محوری برای دستیابی به توسعه محسوب میسر

 نامریی ثروت عنوان به آن از که است به حدی سرمایه، این تأثیر واقع (. در11: 1332شیروانی، 

 و اطمینان حس و متقابل اعتماد انسجام، حیاتی، سرمایه این رهگذر از و کنند می یاد کشور یک

 های مشارکت کاهش موجب در آن، کاهش و هر گونه شود می فراهم جامعه در گیهمبست

 اجتماعی، جرائم و ها آسیب رشد و شود می شهروندان اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی،

 تقلیل نتیجه ها، ناهنجاری از بسیاری و نسبی محرومیت ناامیدی، احساس و یأس اعتمادی، بی

 (.39: 1331ند، است )شیرکو اجتماعی سرمایه

خلدون است  های سیاسی و اجتماعی ابن ترین مفاهیم و زیربنای ایده عصبیت نیز از کلیدی

پیمانی پدید  سوگندی و هم که به معنای پیوند و پیوستگی است که در اثر پیوندهای فامیلی، هم

بیماری آید. عصر ابن خلدون با عواملی مانند حمله و غلبه بربرها بر اعراب شهرنشین،  می

ها و حمله مغول روبرو بود که همه این عوامل سبب افول تدریجی  طاعون، جنگ میان دولت

جوامع اسالمی گردید و از آغاز سده پنجم، قبایل عرب به مغرب هجوم بردند و بر ساکنان قدیم 

آن کشور یعنی بربرها غلبه یافتند و بیشتر نواحی و شهرهای آن سرزمین را تصرف کردند و در 

-202: 1331آزاد ارمکی، ) رمانروایی بقیه شهرهایی که در دست آنان مانده بود، شرکت جستندف

های  بندی کرد. بررسی (. وی در بحبوحه این تحوالت عظیم، نظریه عصبیت خود را صورت203

های این مفاهیم یعنی سرمایه اجتماعی و عصبیت، به  دهد که گرچه در حوزه انجام شده نشان می

ای در این حوزه خالی  های مقایسه های فراوانی انجام شده، اما جای پژوهش وهشتفکیک پژ

است، این خأل تجربی، نگارندگان مقاله حاضر را به طرح این پرسش سوق داد که وجوه افتراق 
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خلدون و رویکردهای جاری در حوزه سرمایه اجتماعی چیست؟ و  و اشتراک نظریه عصبیت ابن

 خلدون را روزآمد کرد؟ توان عصبیت ابن آیا می

کند. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی  هر پژوهش با توجه به موضوع آن اهدافی را دنبال می

یابی به امکان روزآمد  خلدون با سرمایه اجتماعی به منظور دست اشتراک و افتراق عصبیت ابن

ایه ( عصبیت و سرم1های اصلی پژوهش حاضر عبارتند از:  کردن مفهوم عصبیت است. پرسش

هایی بین این دو مفهوم وجود دارد؟  ( چه تفاوت2اجتماعی دارای چه وجوه اشتراکی هستند؟ 

 خلدون را روزآمد کرد؟ توان عصبیت ابن ( آیا می3

نظران سرمایه اجتماعی در قالب اسناد  های صاحب روش بررسی استعانت از آراء و اندیشه

است که به   خلدون سعی گردیده عصبیت ابن مستقیم و غیرمستقیم است، با این حال برای تبیین

تحلیلی بودن روش مقاله در پاسخگویی به  -آثار وی رجوع شود. با عنایت به اسنادی

خلدون بیان شده است.  ترین خصایص گفتمان عصبیت ابن های کلیدی مقاله، ابتدا مهم پرسش

های  ه است برجستگیسپس با تعقیب همین راهبرد در بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی تالش شد

خلدون درباره  مشترک و متفاوت این دو مفهوم مشخص گردد و در نهایت، امکان تطبیق آراء ابن

 است. شده  عصبیت با استعانت از چهارچوب نظری ارزیابی

 ادبیات پژوهش
ها  چون سایر سرمایه های مختلفی مؤید این موضوع هستند که سرمایه اجتماعی نیز هم پژوهش

اقتصادی نقش مهمی دارد که در نبود آن، ضربه مهلکی به رشد و توسه اقتصادی وارد  در توسعه

(. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سیاست نیز بیانگر 1330؛ قجاوند، 1331سعادت، ) شود می

این است که سرمایه اجتماعی بر حکومت و کیفیت آن از طریق دموکراسی، پاسخگویی و حل 

تر دولت  دارد که از این طریق رهسپار ثبات سیاسی و عملکرد شایسته تعارضات تأثیر شایانی

های  برخی تحقیقات نیز آن را تسهیل کننده نیل به موقعیت .(2002، 1؛ ناک2000شود)پاتنام،  می

کند  دانند که از طریق شبکه روابط، تسهیالتی را برای افراد فراهم می اجتماعی و شغلی می

خلدون  های بسیاری نیز به بررسی و نقد عصبیت ابن (. پژوهش1331کلمن،  ؛2012، 2)کانفیلد

اند، از جمله این که عصبیت، قوم و نژاد به عنوان یگانه عامل پیدایش دولت تلقی شده و  پرداخته
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ها نیز  (. برخی پژوهش1330نقش سایر عوامل نادیده گرفته شده است )کامران و واثقی، 

(. برخی 1333حجتی، )کنند  گشایی تلقی می ه و جهانعصبیت را توجیهی برای قدرت، سلط

اند که در بررسی نقش عصبیت در تاریخ، به علیت در  خلدون را از آن جهت ستایش کرده ابن

(. 1339پور دشتکی،  تاریخ و نقش آن در علمی ساختن رو آورده است )فراهانی منفرد و قربانی

اندازهای مختلفی به  که هر کدام از چشمتحقیقات زیادی درباره این دو حوزه صورت گرفته 

ای که این دو مفهوم را به صورت توأمان  های مقایسه اند، اما جای پژوهش بررسی پرداخته

بررسی کنند، خالی است، به همین دلیل در پژوهش حاضر، این دو مفهوم  به صورت تطبیقی 

خلدون را روزآمد  صبیت ابنتوان ع بررسی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می

 کرد یا خیر؟

 چارچوب نظری
خلدون به صورت  با توجه به اینکه در مقاله حاضر، سرمایه اجتماعی با گفتمان عصبیت ابن

تطبیقی بررسی شده، دو مفهوم کلیدی مقاله در دو کادر اجتماعی متفاوت، یعنی جامعه مدرن و 

عتقاد ما رویکرد گیدنز بهتر از سایر رویکردها است. به ا  پیشامدرن، مورد بررسی قرار گرفته

 تواند این وضعیت را تبیین نماید. می

یکی از مفاهیم کلیدی در رهیافت نظری گیدنز، مدرنیت و پیامدهای آن است. به اعتقاد 

تواند به خوبی فهمیده شود که وضعیت پیش از آن، یعنی دوره  گیدنز این مفهوم زمانی می

ته نشود. گیدنز درباره اعتماد به عنوان پدیده مهمی در دو عصر بحث پیشامدرن نادیده گرف

دهد که در کادر اجتماعی پیشامدرن قرار  کند. او چهار زمینه محلی اعتماد را تشخیص می می

 شناسی مذهبی و سنت. گیرند. آنها عبارتند از: نظام خویشاوندی، اجتماع محلی، کیهان می

به نسبت »خلدون شامل حسب و نسب است،  صبیت ابننظام خویشاوندی که در گفتمان ع

سازد.  های روابط اجتماعی را در راستای زمان و مکان فراهم می ثابت، سازماندهی رشته

آنها حساب کرد.   توان روی اند که برای تحقق یک رشته تعهدات می خویشاوندان معموالً، کسانی

(. 121: 1330)گیدنز، « کند ر را فراهم میای از پیوندهای اجتماعی اعتمادپذی این مفهوم شبکه

جا تأکید بر اهمیت روابط  درباره اجتماع محلی نیز این قضیه مطرح است. منظور گیدنز در این

 -دار زمانی محلی سازماندهی شده بر مبنای مکان است، جایی که هنوز مکان بر اثر روابط فاصله

 همان(.)است   مکانی دگرگون نشده



 

 

 

 
 

 1333هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره دو، پاييز و زمستان  فصلنامه نظريه 313 

  

 

ناسی مذهبی، باید گفت که این پدیده، تفسیرهای اخالقی و علمی از ش در خصوص کیهان

دهد که برای مؤمنان، فضایی از امنیت  زندگی اجتماعی و علمی و نیز جهان طبیعی به دست می

دهنده اعتماد است )همان(. آنچه که در گفتمان  کند. به اعتقاد گیدنز، این وسیله سازمان فراهم می

شود. به اعتقاد گیدنز  همبستگی اجتماعی و سازماندهی محلی می خلدون، موجب عصبیت ابن

خلدون از آن مورد توجه  کند که ابن شناسی مذهبی در جامعه، همان کارکردی را ایفا می کیهان

 دارد.

نگری، با دیدگاه مدرنیت، تفاوتی ندارد، مگر از این جهت  و باالخره سنت با عطف به گذشته

(. درست است که مناسک سنتی غالباً 129ظر به پس دارد )همان، که به جای نگاه به پیش، ن

بخش هستند. از این رو، سنت اعتماد به تداوم  جنبه اختیاری دارند، اما در ضمن، عمیقاً آرامش

کند. گیدنز با پرش به دوره مدرن، سه ویژگی در حوزه اعتماد  گذشته، حال و آینده را حفظ می

او زمینه عمومی در روابط اعتماد برخالف دوره پیشامدرن که  دهد. به نظر را نیز تشخیص می

مبتنی بر اهمیت شدید محلی بود، در دوره مدرن، متکی بر روابط اعتماد به دوستی یا صمیمیت 

 (.123جنسی به عنوان وسیله تثبیت پیوندهای اجتماعی است )همان، 

نی نامشخص است. به اعتقاد زمانی و مکا  های انتزاعی، وسیله تثبیت روابط در پهنه نظام

نگرانه، یگانه شیوه ارتباط گذشته و حال است.  گیدنز، در عصر مدرن، اندیشه ضدواقعی و آینده

دهد، فقط مختص دنیای جدید است و به دوره  هایی که گیدنز مورد عنایت قرار می ویژگی

فرد است و  پیشامدرن قابل تسری نیست، از این رو مدرنیت در رویکرد گیدنز، منحصر به

 نظیرند. عناصر تشکیل دهنده آن نیز در نوع خود بی

بر اساس این دستگاه نظری، مشارکت در عصر پیشامدرن و مدرن با هم تفاوت دارد. 

 -خلدون در چارچوب آن قرار گرفته است عصری که عصبیت ابن –مشارکت در پیشامدرن 

های امروزین، به ویژه در  دیده در نظامغالباً مبتنی بر مشارکت مستقیم است، در حالی که این پ

ها که باز هم عنصر  های سیاسی، مبتنی بر دموکراسی غیرمستقیم است. اما همکاری بعد مشارکت

دهنده سرمایه اجتماعی و نیز عصبیت است، گرچه در دو کادر اجتماعی، سازوکار  تشکیل

ای را شامل شود. با این حال، در  کند، توانسته است برد جغرافیایی گسترده متفاوتی را دنبال می

های نظامی و اقتصادی  هایی نیز با هم دارند، برای مثال پیمان دو عصر مدرن و پیشامدرن شباهت

خلدون در قبایل شمال  پیمانی است که ابن ای و جهانی در عصر مدرن، مصداق همان هم منطقه

 آفریقا و برخی قبایل عرب، تشخیص داده است.
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توان  های دیگری نیز در دو مفهوم سرمایه اجتماعی و عصبیت می ابهتاز سوی دیگر، مش

یافت. نقش دین در جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی و نیز غنا بخشیدن به همبستگی 

خلدون است. واقعیت این است که دین به عنوان هویت  اجتماعی در گفتمان عصبیت ابن

فتمان پساساختارگرایی و پست مدرنیسم، هنوز در مقاومت به تعبیر کاستلز و عنصر تفاوتی در گ

 کننده تلقی گردد. تواند عنصری تعیین جامعه جدید می

 گردد: با توجه به مطالب مذکور، اکنون مدل نظری ترسیم می
 مدرن پیشامدرن

های انتزاعی از  زمینه عمومی: روابط اعتماد مبتنی بر نظام زمینه عمومی: اهمیت شدید اعتماد اجتماعی

 شده جاکنده

دهنده برای  روابط خویشاوندی: به عنوان وسیله سازمان

 برقراری روابط اجتماعی در پهنه زمان و مکان

روابط شخصی: دوستی یا صمیمیت جنسی، وسیله 

 تثبیت پیوندهای اجتماعی

های  نههای انتزاعی: وسیله تثبیت روابط در په نظام اجتماع محلی: به عنوان مکان سازنده یک محیط آشنا

 نامشخص زمانی و مکانی

های اعتقاد و  شناسی مذهبی: به عنوان شیوه کیهان

آمیزی که تفسیری مشیتی از زندگی  عملکرد مناسک

 دهد. انسانی و طبیعی به دست می

نگرایانه به عنوان شیوه ارتباط  اندیشه ضدواقعی و آینده

 گذشته و حال

نی سنت: به عنوان وسیله حال و آینده که در زما

 پذیر رو به گذشته دارد. برگشت

ای که با آن برخورد سنتی صورت  سنت: به عنوان پدیده

گیرد، بلکه بر کارکرد و نقش آن در جامعه جدید  نمی

 شود. تأکید می

 123: 1330گیدنز، 

 های پژوهش یافته

ش های پژوه و عصبیت، توجه خوانندگان محترم را به یافته قبل از مقایسه سرمایه اجتماعی

های  نمایم. در این نوشته صرفاً بنیان درباره سرمایه اجتماعی و عصبیت ابن خلدون جلب می

 شود. اصلی هر دو نظریه بیان می

 تماعیسرمایه اج

های گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد،  به اعتقاد پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی جنبه

یل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند توانند با تسه هاست که می هنجارها و شبکه

 (.1331)پاتنام، 
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پردازان اصلی سرمایه اجتماعی است. به اعتقاد وی سرمایه عبارت  یکی از نظریه 1پیر بوردیو

است از: کار انباشته که وقتی بر مبنایی خصوصی، یعنی انحصاری به تصرف عامالن یا 

یافته  سازد نیروی اجتماعی را، به شکل کار عینیت ان را قادر میآید، آن هایی از عامالن در می گروه

وار در ساختارهای عینی و ذهنی  یا جاندار به تصرف درآورند. سرمایه نیرویی است که کتیبه

های فطری جهان  مندی نوشته شده، ولی در عین حال اصل باطنی است که زمینه اتکای قاعده

 (.111: 1331اجتماعی است )بوردیو، 

ای بادوام از  جمع بالقوه یا واقعی است که حاصل شبکه»به اعتقاد بوردیو، سرمایه اجتماعی 

ای که هر  شده آشنایی و شناخت متقابل یا عضویت در گروه است. شبکه روابط کمابیش نهادینه

کند و آنان را مستحق اعتبار  یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می

(. با توجه به تنوع تعاریفی که درباره مفهوم سرمایه اجتماعی در رویکرد 113)همان، « سازد می

 است. شود، در بررسی حاضر از تعریف پاتنام استفاده شده  سرمایه اجتماعی مالحظه می

 های سرمایه اجتماعی مؤلفه

ئه کرده است، به ترین توضیح درباره سرمایه اجتماعی را ارابا استناد به تعریف پاتنام که رایج

کنیم. به اعتقاد پاتنام، سرمایه  پردازیم و ابعاد آن را از هم تفکیک می تشریح این مؤلفه می

توانند  هاست که می های گوناگون سازمان اجتماعی، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه اجتماعی جنبه

 (.233: 1331با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند )پاتنام، 

ها و جوامع از سرمایه اجتماعی است. به اعتقاد  مندی گروه دهنده سطح بهره اعتماد: نشان 

های مشارکت مدنی است.  پاتنام، سرمایه ناشی از دو منبع، یعنی هنجار معامله متقابل و شبکه

مال ای بیشتر باشد، احت کند و هر چه میزان اعتماد در جامعه اعتماد، همکاری را تسهیل می

 (.233: 1332همکاری بیشتر است )پاتنام، 

هنجارها: یکی از عناصر سرمایه اجتماعی، هنجارهای مشترک است که از طریق فرایند 

: 1332شود )پاتنام،  اجتماعی شدن و نیز از طریق اعمال مجازات، در افراد جامعه تثبیت می

239.) 

ون داوطلبانه در جایی که ذخیره و انباشتی ها یا پیوندها: به اعتقاد پاتنام، همکاری و تعا شبکه

های تعهد مدنی وجود داشته باشد، به آسانی  از سرمایه اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شبکه

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1 Pierre Bourdieu 
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های اجتماعی مانند اعتماد، قواعد و  گیرد. سرمایه اجتماعی بر اشکالی از سازمان صورت می

های متناسب تسهیل کنند  را از طریق کنشتوانند کارایی جامعه  کند که می ها داللت می شبکه

ها، افقی هستند و شهروندان برخوردار از وضعیت و  (. برخی از این شبکه113: 1332)پاتنام، 

های عمودی هستند که شهروندان  کنند. اما برخی دیگر، شبکه قدرت برابر را دور هم جمع می

پاتنام، ) دهند و وابستگی به هم پیوند می مراتب نابرابر را از طریق روابط نابرابر مبتنی بر سلسله

شود که سرمایه اجتماعی،  (. از تعاریف مربوط به سرمایه اجتماعی استنباط می233: 1332

ها و هنجارهایی است که تقویت، اعتماد، پیوند، وفاق و انسجام را میان  ای از ارزش مجموعه

 آورد. افراد در خانواده و جامعه پدید می

 تعریف عصبیت

ای است که ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته و در گذر زمان دچار  صبیت پدیدهع

خلدون، نیرویی طبیعی  (. عصبیت از دیدگاه ابن110: 1331است )آزاد ارمکی،  تحول شده 

همانند سایر نیروهای طبیعی است. منشأ عصبیت، خویشاوندی و امور مشابه آن است و فقط 

هایی مانند عین  ی و وراثتی نیست، بلکه این نسبت باید از طریق سازوکارمبتنی بر نسب خون

 (.31: 1330مشترک اجتماعی ظاهر شده باشد )پژوهان و همکاران، 

عصبیت پیوند و وابستگی بین افراد در یک گروه اجتماعی یا قبیله است: عصبیت از راه 

شود، زیرا پیوند مشابه آن حاصل میها به یکدیگر و یا مفهومی پیوند نسبی و وابستگی خاندان

خلدون پیوند خویشاوندی را که در خویشاوندی به جز مواردی اندک در بشر طبیعی است. ابن

داند، نفوذ خویشاوندی فقط همین آید، عصبیت اصیل میبدو امر از راه نسب به دست می

خلدون در تعریف ابن (.111: 1331کند )آزاد ارمکی،  پیوندی است که صله ارحام را ایجاد می

سوگندی  پیمانی، هم عصبیت، صرفاً عصبیت نسبی را مورد توجه ندارد، بلکه عصبیت ناشی از هم

 کند. و عصبیت ناشی از اعتقادات دینی را نیز در نظریه عصبیت اجتماعی خود لحاظ می

 های عصبیت مؤلفه

 داند: دو مقوله مرتبط می خلدون این مطلب را بهها: ابن پیوند نسبی و وابستگی خاندان -1

 شخصیت فرد -الف 

 (.113موقعیت خانوادگی صاحب عصبیت )همان،  -ب 
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داند و از نظر وی،  خلدون عصبیت اصیل و واقعی را عصبیت خونی و خویشاوندی می ابن

 دهد: خانواده و نسب عنصر اساسی عصبیت را شکل می

گروهی مردمان بلندپایه و نامور معنی خانواده این است که کسی از میان نیاکان خود، »

برشمرد. آن وقت به سبب تولد یافتن وی در آن خاندان و انتساب به ایشان او هم در میان قبیله 

یابد و نام آن گروه، مایه بزرگی و سرافرازی وی  خویش به بزرگی و احترام اختصاص می

ها را در عصبیت  بار خانوادهچنین میزان بزرگی و اعت وی هم (.293: 1313خلدون،  )ابن« گردد می

 بیند که هر چه عصبیت خاندان بیشتر باشد، احترام و شرافتش نیز بیشتر است: ها می آن

ها با یکدیگر متفاوت  میزان برخورداری خانواده از ثمرات بزرگی به نسبت اختالف عصبیت»

 (.291)همان، « ها در همان عصبیت است است، چه تنها راز این گونه بزرگواری

 (.213سوگندی )همان،  پیمانی و هم هم -2

سوگنی با هم الفت یابند و در  پیمانی و هم خلدون کسانی که به واسطه همبه اعتقاد ابن

شوند و یکی از عناصر عصبیت  کنند و پشتیبان هم می عصبیت شریک شوند، از همدیگر دفاع می

 گیرد: ها شکل میبه واسطه همین پیمان

سوگندش به علت پیوندی است که در نهاد پیمان و همسبت به همغرور قومی هر کس ن»

شود که به یکی از همسایگان یا گردد و این عاطفه هنگامی برانگیخته می وی جاگیر می

خویشاوندان و بستگان یا هر کس که به یکی از اقسام همبستگی و خویشی به انسان نزدیک 

 .)همان(« باشد، ستمی برسد و حق او پایمال شود

 دین:  -3

چشمی و حسد کردن به  آیین دینی، هم»داند.  کننده عصبیت می چنین دین را تقویت وی هم

کند و وجهه را تنها به سوی  شود را زایل می یکدیگر را که در میان خداوندان عصبیت یافت می

، سازد. از این رو، هرگاه چنین گروهی در کار خویش بینایی حاصل کند حق و راستی متوجه می

هیچ نیرویی در برابر آنان یارای مقاومت نخواهد داشت، چه وجهه آنان یکی است و مطلوب در 

« اند که حاضرند در راه آن جانسپاری کنند نزد همه آنان وسیع و بلند است و چنان بدان دلبسته

 (.302 :1313)ابن خلدون، 

 انواع عصبیت

رگ )مانند قریش( با عصبیت خاص به سر ای بز ای از قبایل گرچه در قبیله هر طایفه یا تیره

اش  ها نیز به دلیل انتساب به قبیله، هر طایفه خود از عصبیت قبیلگی برند، اما هر کدام از آن می
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: 1330های مختلف به یک اندازه نیست )ثقفی،  برخوردار است که البته عصبیت در میان تیره

بیت قوی و نیرومند است، قدرت بزرگی را ها یک تیره که دارای عص (، اما میان همه آن تیره33

(. بدین ترتیب هم عصبیت خاص و هم عصبیت عمومی و همگانی 31دهد )همان،  تشکیل می

 داریم.

 های عصبیت ویژگی

 توان شناخت: های آن بهتر می عصبیت را از راه طرح ویژگی

نشینی  ز بادیههای متفاوت ا نشین است و در موقعیت ای مختص جامعه بادیه عصبیت پدیده -1

 قابل رؤیت نیست.

توان  عصبیت را با کارکردهایش نظیر یاریگری، روحیه غلبه قومی، دالوری، قدرت و غلبه می -2

 شناخت.

 عصبیت برتر متوجه قدرت است و هدفش دستیابی به حکومت است. -3

ویژگی بعدی عصبیت، جوش و خروش، غلبه و چیرگی است، زیرا پادشاهی و کشورداری  -1

ای در پرتو جوش و خروش،  شود که در داخل کشور دسته نگامی برای ملت حاصل میه

 غلبه و چیرگی دیگران را مطیع خویش سازند.

غلبه (. »111: 1331کند )آزادارمکی،  در جای دیگر عصبیت را خشونت و قدرت تعریف می-9

حس حمایت و آید، چون غرور قومی و  گمان از راه عصبیت پدید می و قدرت و مدافعه بی

« سپاری هر یک از افراد در راه یاران خویش از نتایج عصبیت است دفاع مشترک و جان

 (.213: 1313خلدون،  )ابن

تر  ابن خلدون عصبیت نسبی که در دودمان و خاندان ایجاد شود را نیرومندتر و مستحکم -1

 داند و این عصبیت امکان بیشتری برای به ریاست رسیدن دارد. می

که از خارج بر قومی فرود آید و از دودمان ایشان نباشد، در میان ایشان عصبیتی از کسی »

است و منتهای تمایلی که به او   ایست که به آنان چسبیده راه نسب نخواهد داشت، چه او بیگانه

حلف( خواهد بود و ) سوگندی والء( و هم) پیمانی نشان دهند و از وی دفاع کنند، در حدود هم

 (.290-213)همان، « گمان موجب غلبه او بر ایشان نخواهد بود بیاین امر 

 کارکردهای عصبیت

اولین کارکرد آن، غرور قومی است و از موارد آن  عصبیت دارای کارکردهای متعددی است:»

 (.112: 1331)آزاد ارمکی، « نشان دادن غرور قومی نسبت به نزدیکان و خویشاوندان است
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)همان(. در این باره از آنچه « اریگری نسبت به یکدیگر استدومین کارکرد عصبیت، ی»

توان پند گرفت: هنگامی که  قرآن در خصوص برادران یوسف )ع( حکایت کرده است، می

گاه از  گفتند اگر گرگ او را بخورد با اینکه ما گروه توانایان هستیم، آن برادران به پدر وی می

است که وقتی گروهی توانایان از یک خاندان یار و یاور کاران خواهیم بود و معنی آیه این  زیان

 (.211: 1313خلدون،  توان برد که کسی بر او ستم کند )ابن کسی باشند، گمان نمی

دارتر و خوی  نشینی، ریشه کارکرد سوم عصبیت، دالوری است، قومی که در بادیه 

نیز تواناتر خواهد بود )آزاد تر از دیگران باشد، در غلبه بر سایر اقوام  گری او افزون وحشی

 (.112: 1331ارمکی، 

 اشتراکات

ها به طور معمول  منابع سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه :4انسجام -4

کننده و خودآفریننده هستند، یعنی با استفاده، افزایش و با عدم استفاده کاهش  خودتقویت

ا و باورهای محکم با ایجاد روابط اجتماعی قوی (. این هنجاره301: 1332یابند )پاتنام،  می

که در برگیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است، موجب یکپارچگی و انسجام میان 

یابد و  های مختلف نمود می شوند. عصبیت نیز به عنوان پیوندها و روابط در فعالیت افراد می

کند. هر دو  گروه عمل میبه عنوان عنصری اساسی و کلیدی در حفظ انسجام و همبستگی 

کنند، زیرا در  های دارای این عنصر، هدفمند عمل می کنند. گروه ربا عمل می به مثابه آهن

کنند. جوامعی که از عنصر عصبیت یا سرمایه اجتماعی به  راستای اهداف گروه حرکت می

 میزان بسیاری برخوردارند، شانس دستیابی به ثبات سیاسی بیشتری را دارند.

مندی  طور که در پیامدها ذکر کردیم، یکی از عواید سرمایه اجتماعی، بهره  : همان1مایتح -2

های مختلف است. در واقع یکی از عواملی که  افراد برخوردار از سرمایۀ اجتماعی از حمایت

شوند، کسب منفعت و استفاده از مزایای  های مختلف می ها و گروه افراد جذب انجمن

که یکی از پیامدهای عصبیت، یاریگری خویشاوندان و نزدیکان است.  طورهاست. همان  آن

در واقع یکی دیگر از اشتراکات سرمایه اجتماعی و عصبیت، پشتیبانی و حمایت از افراد در 

 های مختلف است. موقعیت

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1 Solidarity 

2 Support 
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هایی دارد. یکی از  : سرمایۀ اجتماعی نیز مانند سرمایه مادی برای افراد منفعت4منزلت -3

شود، مثالً شخصی که معتمد  ین است که باعث کسب منزلت و اعتبار افراد میمنافعش ا

گیرد و به عبارت دیگر، در بین اهالی ارج و  محله است، مورد احترام و تقدیر اهالی قرار می

ها،  خلدون نیز معتقد است عصبیت و وابستگی به برخی از خاندان کند. ابن قرب کسب می

ای از افراد پس از شنیدن تاریخ و  آورد. عده به ارمغان می برای افراد پرستیژ و منزلت

ها که به دالوری و بخشندگی شهرت داشتند، نسب خود را به آنان  سرگذشت برخی خاندان

 (.290: 1313خلدون،  دانند )ابن دهند، از جمله طوایف زناته که خود را عرب می نسبت می

ابتدا به  فاوت دموکراسی در مناطق مختلفی از ایتالیا،یابی ت پاتنام در ریشهیابی تاریخ:  ریشه -1 

سراغ تاریخ و تبارشناسی رفت و تاریخ هزارساله ایتالیا را واکاوی کرد و نتیجه گرفت 

 13های مشارکت مدنی بودند، در قرن  مناطقی که در اواخر قرن بیستم، دارای ویژگی

ها و  و گسترش انجمن های مشارکتی را داشتند. در نتیجه اشاعه بیشترین انجمن

گروهی  گروهی به برون فردی یا درون های متقابل، اعتماد نهادینه شد و از سطح بین همکاری

خلدون نیز  تسری یافت و به تدریج شروع رشد اقتصادی توسط اعتماد آغاز گردید. ابن

نتیجه علل و اسباب خاص هر پدیده را در مطالعه مقتضیات عصری و شرایط زمان و مکان 

های طبیعی  های اجتماعی و تاریخی را همانند پدیده کند و به اصطالح پدیده وجو می جست

داند و حوادث  های طبیعی و اجتماعی می کند و قانون علیت را شامل همه پدیده تفسیر می

یابی نیاز دارند  (. هر دو مفهوم به ریشه11: 1330دهد )ثقفی،  اجتماعی را به همدیگر ربط می

 اند. میده شوند. بدین ترتیب هر دو مفهوم با تاریخ عجین شدهتا بهتر فه

های اقتصادی در انحصار دولت باشد، مخالف است.  خلدون با این امر که فعالیت ابناقتصاد:  -9

 گوید: او در این باره چنین می
کنند، به طمع آنکه  گاهی سران دولت برای سلطان موجبات بازرگانی و کشاورزی فراهم می»

ل خراج را فزونی بخشند. این شیوه مایه فزونی خراج و افزایش سود آن است، در اموا
رساند. چه نخستین  های گوناگون به رعایا زیان می صورتی که اشتباه بزرگی است و از راه

زیان آن این است که کشاورزان و بازرگانان در خریدن چارپایان و کاالها دچار مضیقه 
و در مضیقه قرار گرفتن، منجر به ورشکستگی آنان و ( »912: 1313)ابن خلدون، « شوند می

 )همان(.« شود کاهش مالیات به علت کاهش درآمد می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1  Status 
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توان آن را  اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی یک جامعه تا حدی است که می

کند و های رشد آن را فراهم  عامل مهم شکوفایی اقتصاد دانست، اما مشروط به آنکه دولت زمینه

تواند  های اعتماد را از طریق نهادهای مدنی گسترش دهد. دولت با رعایت انصاف می شبکه

های خود جلب کند، ولی در صورت نابرابری و تبعیض در جامعه  اعتماد مردم را به سیاست

دهد که در برگیرنده مشارکت  شود و انگیزه مشارکت را کاهش می اعتمادی می باعث رواج بی

رود و هم رکود اقتصادی را  تصادی است. آنگاه هم مشروعیت دولت زیر سؤال میسیاسی و اق

گونه که تأثیر نقش اقتصادی دولت در سرمایه اجتماعی مورد   به ارمغان خواهد آورد. همان

توجه است و مطالعات مختلف، بیانگر تأثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد بر عامل 

ارتباط با رشد اقتصادی نیست. مالکیت مطلق دولت در حوزه  نیز بی اقتصاد است، عصبیت

شود،  کند که موجب کاهش مالیات می اقتصاد، عرصه را بر سایر بازرگانان و کشاورزان تنگ می

در نتیجه کاهش مالیات، کاهش قدرت و عصبیت دولت را در پی دارد. در واقع، بهترین بستر 

وجود آسایش و امنیت و مالکیت خصوصی و عدم سلطه  افزایش سرمایه اجتماعی و عصبیت،

 شوند. دولت در اقتصاد است که عناصر کلیدی شکوفایی اقتصاد در جامعه محسوب می

خلدون عصبیت  تشکیل و قوام دولت به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما از نظر ابن دولت: -6

داند. وی  رکه دولت میگیری آن دارد و آن را نیروی مح جایگاه خاص و اساسی در شکل

ها ممکن است به برخی دیگر تعرض  داند، زیرا برخی از انسان تشکیل دولت را ضروری می

دهند تا  ها و حفظ امنیت در جامعه، دولت تشکیل می درازی کنند و برای جلوگیری از دست

( و بدان خو 123: 1313خلدون،  ابن) نیروی مقتدری همه را به پذیرش قانون وادارد

کند، ولی  یابد و عصبیت را تباه می گیرند و فساد و تباهی به فضائل اخالقی آنان راه می می

های آنان درگذرد، دولت پناهگاه  اگر سلطان با رعایا با مهر و مالطفت رفتار کند و از بدی

کنند، در  سپاری می نشاند و هنگام حمله دشمن جان شود و مهرش را در دل می مردم می

 (.312-311 همان،) یابد ه سوی بهبود و توسعه سوق مینتیجه کشور ب

داند، منوط به اینکه دولت به مردم سخت نگیرد و  وجود دولت را ضروری می خلدون ابن 

تر گفته شد در عرصه اقتصاد  ای با مردم داشته باشد و همان طور که پیش رفتار درخور و شایسته

آمیز را رمز ثبات سیاسی و  ار مالطفتبه مالکیت خصوصی رهنمون شود. وی عصبیت و رفت

داند، سرمایه اجتماعی نیز زمانی که به صورت عضویت آزادانه و فعاالنه در  موفقیت دولت می

کند، به عبارت دیگر ثبات سیاسی  ها باشد، مشروعیت دولت را تأیید می ها و تشکل قالب انجمن
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ی، رمز توسعه و موفقیت دولت را پردازان سرمایه اجتماع را به ارمغان خواهد آورد. نظریه

دانند، برای مثال، پاتنام با اشاره  های مدنی می ها و تشکل ها به انجمن واگذاری برخی از فعالیت

داند. زیرا ساختار  گیری اعتماد مضر می های عمودی را برای شکل به مناطق ایتالیا، وجود شبکه

ها و  گیری شود، یعنی مردم همه در تصمیم اعتمادی در جامعه می مراتبی روابط، موجب بی سلسله

خلدون نیز رفتار قهرآمیز و  (. همان طور که ابن2000پاتنام، ) اداره امور جامعه دخیل باشند

داند. وجود دولت، موجب استقرار امنیت و  زا می دستوری دولت با مردم را مخرب و آسیب

های استمرار  زمینه یکی از پیشجلوگیری از تعرض و فساد است، این در حالی است که امنیت 

آمیز و مشارکتی دولت در  سرمایه اجتماعی و عصبیت است. از یک طرف، رفتار مالطفت

های مختلف، رمز افزایش این دو مقوله است و از طرف دیگر، رفتار قهرآمیز و  عرصه

گیرانه دولت با مردم، عامل زوال و ضعف عصبیت و سرمایه اجتماعی است، زیرا در  سخت

 گراید. صورت نبود رفتار مناسب، اعتماد بین دولت و رعایا رو به سستی می

منابع ارزشمند را در اکثر جوامع، ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی معرفی  1لینقدرت:  -7

کند و معتقد است افراد با استفاده از منابعی که در شبکه ارتباطی وجود دارد، موقعیت  می

هایی که بر سرمایه  (. یکی از مؤلفه3: 1331سلی و موسوی، بخشند )تو خود را بهبود می

ساالری استوار باشد، زیرا در این صورت  اجتماعی تأثیر دارد، این است که حکومت بر مردم

گردد. از آنجایی که اعتماد  کند و باعث  اعتماد مردم به خود می مشروعیت خود را حفظ می

مشروعیت، جایگاه مستحکمی در بین  کننده دارد، حکومت با کسب خصلت خودتقویت

های اجرایی،  افزاید، البته باید در اعمال سیاست کند و بر دامنه قدرت خود می مردم کسب می

 شود. دار می پاسخگوی اعتماد مردم باشد، در غیر این صورت اعتماد حاصل شده خدشه

یابی  را دست بیند و آخرین کارکرد عصبیت خلدون میان عصبیت و قدرت همبستگی می ابن

 کند که: داند، وی اذعان می به دولت و قدرت می

چنان که یاد کردیم، تنها از  آید و غلبه هم ریاست جزء به وسیله قدرت و غلبه به دست نمی»

شود. از این رو، ناچار باید ریاست بر یک قوم از عصبیتی برخیزد که بر  راه عصبیت حاصل می

های آن خاندان،  سلط باشد، زیرا همین که دیگر عصبیتهای دیگر همان قوم م یکایک عصبیت

آورند و ریاست او را  قدرت و غلبه عصبیت خاندان آن رئیس را احساس کند، سر فرود می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1 Nan Lin 
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(. بنابراین 213: 1313)ابن خلدون، « شمرند کنند و پیروی از وی را بر خود الزم می اذعان می

اند. هدف نهایی  تنیده شده هم ا قدرت دربدیهی است که سرمایه اجتماعی و عصبیت هر دو ب

عصبیت، کسب قدرت و حکومت است. اگر سرمایه اجتماعی نیز در جامعه تسری یابد، 

کند. به عبارت دیگر، اگر شرایط مهیا شود،  موجبات مشروعیت و اوج قدرت دولت را فراهم می

شود و  حاصل می شوند، عالوه بر این، عصبیت با قدرت و غلبه هر دو به قدرت منتهی می

 شود. سرمنزل آخرش نیز کسب قدرت است، اما قدرت، منتهی به سرمایه اجتماعی نمی

چشمی و حسد کردن به یکدیگر را که در میان خداوندان عصبیت  آیین دینی، هم» دین: -8

سازد. از این رو،  کند و وجهه را تنها به سوی حق و راستی متوجه می شود، زایل می یافت می

چنین گروهی در کار خویش بینایی حاصل کند، هیچ نیرویی در برابر آنان یارای هرگاه 

خلدون دین را  (. بدین ترتیب، ابن302: 1313خلدون،  مقاومت نخواهد داشت )ابن

داند، زیرا به واسطه آن، همه افراد زیر چتر دین  عصبیت می های کننده و یکی از مؤلفه تقویت

ها را ندارد. شواهد  هیچ نیرویی توان ایجاد انفصال بین آن شوند و با هم متحد و یکدل می

فرد در تولید سرمایه اجتماعی  به گواه آن است که دین و فرهنگ دینی، منبع مهم و منحصر

تواند با تقویت مفاهیمی نظیر  های دینی می (. در واقع آموزه1330است )افشانی و همکاران، 

ینه اعتماد افراد به یکدیگر را فراهم کنند )افشانی و بینی، عدم تظاهر و ... زم صداقت، خوش

(. دورکیم نیز معتقد بود که دین از طریق مناسک، مراسم مذهبی، همبستگی 1333همکاران، 

(. با توجه به اینکه در جامعه ما دین 133: 1331کند )گیدنز،  و انسجام اجتماعی را ایجاد می

ها و  های دین اسالم به حقوق سایر انسان هشود، توجه آموز اسالم، دین رسمی محسوب می

گیری  آمیز و مشارکت جمعی در سطح کالن، موجب شکل تأکید بر همزیستی مسالمت

(. همان 1333شود )علینی،  گروهی و روابط سالم و گسترده بین جامعه انسانی می سرمایه بین

، یکی از آورد های عصبیت به حساب می خلدون نیز دین را جزء مؤلفه طور که ابن

شود که با کارکردهای  های تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی دین محسوب می شاخص

بخشی و با توجه به صبغه آن، نقش بارزی در توسعه جامعه ایران دارد که  انضباط و انسجام

 در شرایط فعلی ایران حائز اهمیت است. 

یشامدرن و مدرن اعتماد وجود دارد، اما در اعتماد: با استناد به دیدگاه گیدنز در هر دو دوره پ -3

خلدون، اعتماد محلی است، ولی در مدرن  جامعه پیشامدرن یا جوامع مبتنی بر عصبیت ابن

 های انتزاعی درآمده است. تغییر شکل داده و اعتماد به صورت اعتماد عام و نظام
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 وجوه افتراق

اند، دور از تصور  وت رشد و بسط یافتهبا توجه به اینکه این دو مفهوم در دو دوره زمانی متفا

 گردد: ها بیان می هایی داشته باشند. در ادامه تفاوت نیست که با هم تفاوت

خلدون عصبیت وابسته به محیط است و دولت که اساس  برای ابنشکوفایی و توسعه: 

آید، ولی از آنجایی که محیط شهری برای عصبیت  تمدن است، به وسیله عصبیت پدید می

کند و در واقع هر چه تمدن شکوفاتر شود، عصبیت  اسب نیست، به مرور زمان آن را نابود میمن

شناسی  خلدون، ریشه عصبیت در انسان (. در دیدگاه ابن233شود )رادمنش، بی تا:  تر می ضعیف

خلدون مبنی بر وجود عصبیت در شهر نیست، بلکه  است. این بحث به معنای انکار نظریه ابن

تنها در بادیه، بلکه در شهر نیز وجود دارد، اما نه به شدتی که در بادیه وجود دارد. عصبیت نه 

وی فراخی معیشت، تجمل و فرو رفتن در ناز و نعمت را از موانع پادشاهی و کشورداری 

پروری، شدت  پرستی و غرق شدن در ناز و نعمت و تن داند، زیرا عادات و رسوم تجمل می

شکند و هرگاه عصبیت زایل گردد، نیروی  ه یافتن است، در هم میعصبیت را که وسیله غلب

ابن خلدون، ) طلبی برخیزند پذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعه حمایت و دفاع قبیله نقصان می

(. در واقع بر عکس نظر پاتنام در این باره که هر چه جامعه از سرمایه 213-213: 1313

کند. در اصل،  مسیر توسعه با سرعت بیشتری حرکت می مند باشد، در اجتماعی بیشتری بهره

آخرین منزل سرمایه اجتماعی و عصبیت، رسیدن به شکوفایی و توسعه است. اما در مورد 

شود.  عصبیت، این شکوفایی و توسعه است که منجر به ظهور شهر و رونق اخالق شهرگرایی می

رود و  ی، عصبیت رو به ضعف میدر نتیجه شهرگرایی و فساد حاصل از خلق و خوی شهرنشین

شوند. در حالی که سرمایه اجتماعی خصلت  طلبی غرق می مردم در ناز و نعمت و رفاه

ای رشد بیشتری داشته باشد، آن جامعه  خودآفریننده دارد، هر چه سرمایه اجتماعی در جامعه

اجتماعی  های کند و در صورتی که سرمایه اجتماعی مدیریت شود، سرمایه تر عمل می موفق

 توانیم این تفاوت را مشاهده کنیم: ( می1بعدی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به نمودار )

 ( تفاوت عصبیت و سرمایه اجتماعی به لحاظ شکوفایی و توسعه4) نمودار

 
 (1/3/1331) های نگارندگان در این پژوهش مأخذ: یافته
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شوند،  را افرادی که از بیرون، وارد قوم میداند، زی خلدون عصبیت را موروثی می ابنتوارث: 

کنند، ولی هرگز به مقام ریاست  شوند، از او دفاع می به واسطه عصبیتی که در آن سهیم می

های دیگر را نیز مورد توجه قرار داده  (. وی عصبیت290-213: 1313خلدون،  رسد )ابن نمی

(. در 213ندان حاصل شود )همان، داند که در دودمان و خا است، اما عصبیت خونی را اصل می

گروهی برخوردار  حالی که سرمایه اجتماعی موروثی نیست. البته فرد با تولد از سرمایه درون

گروهی باید فرد فعاالنه با عضویت در  مندی از سرمایه اجتماعی برون شود، ولی برای بهره می

ارث، سرمایه اجتماعی اکتسابی ها به سرمایه و منابع آن دست یابد. به لحاظ تو گروه و انجمن

 شود. است، اما عصبیت اصیل از طریق خاندان و دودمان حاصل می

تفاوت دیگر سرمایه اجتماعی و عصبیت، در گیری عصبیت و سرمایه اجتماعی:  نحوه شکل

نحوه ایجاد آن است. عصبیت به ویژه زمانی که بر پایه پیوند خونی باشد، توسط خاندان و نسب 

گیرد، به عبارتی خود شخص نقشی در ایجاد آن ندارد، ولی زمانی که بر پایه  فرد شکل می

شود. به هر  سوگندی و پیوند دینی باشد، شخص آزادانه در عصبیت سهیم می پیمانی، هم هم

ها، نقشی برای دولت قائل نیست، اما در تقویت یا  خلدون در پیدایش همه عصبیت حال، ابن

شود. در حالی که نقش دولت در سرمایه اجتماعی، در  وب مینابودی آن، عنصر اساسی محس

کند، زیرا یکی از وظایف دولت در جامعه مدنی،  پیدایش، تقویت و نابودی آن بسیار جلوه می

های مختلف و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آزادانه و داوطلبانه مردم در این  ایجاد تشکل

تقویت یا ضعف سرمایه اجتماعی عالوه بر افراد، هاست. با این اوصاف در پیدایش،  تشکل

 ها نیز دخیل هستند. دولت

خلدون یکی از عوامل زوال عصبیت را، شهرنشینی و خو گرفتن به اخالق  ابن شهرنشینی:

 داند. شهرنشینی می

گیرند و جوامع به مرحله  گیری دولت، رفاه و گسترش صنایع، شهرها شکل می با شکل»

جویی در تجمالت و بهتر کردن کیفیات آن و  هرنشینی یا حضارت، تفننرسند. ش شکوفایی می

یابد و به دنبال آن  شیفتگی به صنایعی است که کلیه انواع و فنون گوناگون آنها ترقی می

شود که حال  آید و انسان از این عادات به الوان گوناگون متلون می فرمانبری از شهوات پدید می

پذیرد. مخارج مردم شهر فزونی  امور دین و دنیای او استقامت نمیوی با آنها در هیچ یک از 

ها  کنند و آن ها را حساب می افزاید، زیرا کلیه بازاریان و بازرگانان باج ها می یابد و وضع باج می

افزایند و هیچ راهی برای بیرون شدن از این وضع وجود ندارد،  را روی بهای کاالها و اجناس می
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(، 331-339: 1313)ابن خلدون، « شود خواهی و شهرنشینی بر آنان چیره می زیرا عادات تجمل

ورزی در راه کسب معاش، خواه از راه صحیح و  به همین سبب فسق، شرارت، پستی و حیله

رود و در این  یابد و نفس انسان را به اندیشیدن در این امور فرو می خواه از راه بیراهه فزونی می

توانیم در مورد سرمایه اجتماعی قضاوت کنیم  (. ما نمی333شود )همان،  یور م گونه کارها غوطه

ها و  که یکی از مسبب  کند. در حالی های سرمایه اجتماعی را سست می که شهرنشینی پایه

ها را ضروری  گیری شهرها، وجود دولت های سرمایه اجتماعی، دولت است که شکل مقوم

شوند، از  یافته محسوب می عبارتی توسعه اند و به  ه رسیدههایی که به رفا کند، در ضمن دولت می

سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار هستند. به بیانی دیگر، سرمایه اجتماعی، به رشد و توسعه 

ها در این  ها و تشکل کند و به دلیل وجود حق عضویت داوطلبانه در انجمن جامعه کمک می

آن از طرف دیگر، این سرمایه، بیشتر و بیشتر جوامع از یک طرف و خصلت خودآفرینندگی 

برد  خلدون دین افراد را به یغما می شود، اما خو گرفتن با اخالق شهرنشینی، بر اساس نظر ابن می

های اصلی عصبیت  کند، زیرا دین را یکی از پایه و در نهایت عصبیت را دچار اضمحالل می

 ریزد. ز فرو میهای عصبیت را نی داند که با سست شدنش، پایه می

کند، در هر دو دوره پیشامدرن و مدرن اعتماد وجود دارد،  اعتماد: همانطور که گیدنز بیان می

ها  با این تفاوت که در دوره پیشامدرن، اعتماد محلی است، ولی در دوره مدرن، اعتماد به نظام

 انتزاعی است.
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 وجوه اشتراک و افتراق سرمایه اجتماعی و عصبیت :(4جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 سرمایه

 اجتماعی

 افتراق وجوه اشتراک وجوه
 انسجام:

 ربا( هر دو عامل حفظ انسجام )مانند آهن -
 :حمایت

 هر دو ایجاد حمایت و پشتیبانی از فراد -
 :منزلت

 هر دو عامل کسب پرستیژ و منزلت -
 :تاریخ

 بررسی هر دو مستلزم واشکافی تاریخی -
 سی پدیدههای تاریخ و تبارشناتوجه به ریشه -

 :اقتصاد
 اقتصاد رقابتی-

 ها به بخش خصوصیواگذاری برخی فعالیت-
 ها و نهادهای خصوصی و دولتیهمکاری تمام بخش-

 :دولت
 تأکید بر روابط متقابل دولت و مردم-

 تأکید بر نقش نظارتی دولت-
دولت در  تأکید بر تأثیر مخرب رفتار قهرآمیز واستبدادی-

 صبیتکاهش سرمایه اجتماعی و ع
آمیز دولت در تقویت  تأکید بر تأثیر سازنده رفتار مالطفت-

های افقی میسرمایه اجتماعی و عصبیت )شامل شبکه
 شود(

 آمیز در ایجاد ثبات سیاسی تأثیر رفتار مالطفت-
 :قدرت

 درهم تنیدگی قدرت با عصبیت و سرمایه اجتماعی-
ایجاد قدرت به واسطه دسترسی به سرمایه اجتماعی، -

 بع آن و عصبیتمنا
کسب منزلت و پایگاه به واسطه دسترسی به سرمایه -

 اجتماعی و عصبیت
 دین:

 هردو با دین رابطه مستقیمی دارند-
 اعتماد:

هر دو با اعتماد رابطه مستقیمی دارند و شدیداً از آن  -
 پذیرند تأثیر می

 شکوفایی و توسعه:
تقویت سرمایه اجتماعی در نتیجه  -

 توسعه و شکوفایی
 توارث:

 تأکید بر اکتسابی بودن -
 گیری: نحوه شکل

ایجاد توسط افراد، نهادها و  -
 ها دولت

 شهرنشینی:
به ویژه ) عامل تقویت سرمایه اجتماعی-

 از نوع برون گروهی(
 اعتماد:

در جوامع مدرن اعتماد عام و به -
 های انتزاعی است )جوامع مدرن( نظام

 
 
 
 
 

 عصبیت

 شکوفایی و توسعه:
بیت در نتیجه توسعه و تنزل عص -

 شکوفایی
 توارث:

تأکید بر موروثی بودن )عصبیت -
 خونی(
 گیری: نحوه شکل

ایجاد توسط خاندان و نسب نه -
 ها دولت

 شهرنشینی:
 عامل ضعف عصبیت-

 اعتماد:
در دوره پیشامدرن محلی است )جوامع -

 خلدون( زمان ابن

 (1/3/31های نگارندگان در این پژوهش ) مأخذ: یافته
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 گیری نتیجه
 11خلدون است که وی در سده هشتم قمری مصادف با قرن  عصبیت از مفاهیم کلیدی ابن

اجتماعی در تمدن اسالمی، به منظور تبیین تحوالت  -میالدی در اوج تغییر و تحوالت سیاسی

میالدی  13ایجادشده آن را مطرح کرد. در حالی که سرمایه اجتماعی چند قرن بعد، یعنی قرن 

دهد که سرمایه  پردازان غربی مطرح شد. بررسی تطبیقی این دو مفهوم نشان می نظریه توسط

اجتماعی و عصبیت اشتراکات و افتراقاتی دارند. در واقع هر دو عامل انسجام و همبستگی 

کنند، هر دو  شوند، هر دو نقش حمایتی دارند و در مواقع نیاز از افراد حمایت می محسوب می

یابی نیازمندند و آن را  شوند، هر دو به تاریخ و ریشه و پرستیژ شناخته میعامل کسب منزلت 

کنند و  مورد توجه دارند، هر دو اقتصاد رقابتی را برای افزایش دو پدیده حاضر، پیشنهاد می

ها به سایر نهادهای غیردولتی هستند، هر دو نقش نظارتی دولت  موافق واگذاری برخی از فعالیت

دانند و رفتار قهرآمیز دولت را عامل کاهش این  سرمایه اجتماعی و عصبیت میرا عامل افزایش 

شناسند، هر دو معتقدند سرمایه  آمیز را عامل تقویتی می دو پدیده و بالعکس رفتار مالطفت

 اند. تنیده شده اجتماعی و عصبیت با قدرت درهم

شکوفایی را به ارمغان وجوه افتراق آنها نیز عبارت است از: سرمایه اجتماعی، توسعه و 

شود. ولی در مورد  خواهد آورد و در نتیجه توسعه، سرمایه اجتماعی بیشتری انباشت می

آمیز، نه قهرآمیز و جبری داشته باشد و نسبت به مردم  عصبیت، اگر سلطان با رعایا رفتار مالطفت

رت کشور به کنند. در این صو سپاری می گیر نباشد، مردم نیز هنگام حمله دشمن جان سخت

شود، در غیر این صورت، توسعه و شکوفایی به جای اینکه  سوی بهبود و توسعه هدایت می

کند. سرمایه اجتماعی توسط افراد، سایر  تقویت کننده عصبیت باشد، آن را تضعیف و سست می

 خلدون، شود، ولی به اعتقاد ابن نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت توأمان بنیان گذاشته می

عصبیت ریشه در خاندان و نسب دارد و دولت خود مبتنی بر عصبیت است. از آنجایی که 

خلدون عصبیت را موروثی  گیرد، اکتسابی است، ولی ابن سرمایه اجتماعی توسط افراد شکل می

کننده سرمایه اجتماعی است،  شود. شهرنشینی، تقویت داند که از پیشینیان به افراد منتقل می می

خلدون شهرنشینی به دلیل خو گرفتن  دولت مدنی در آن شکل بگیرد، اما به اعتقاد ابن البته اگر

کننده عصبیت است. عصبیت و سرمایه اجتماعی  شهرنشینان به اخالق شهرنشینی، تضعیف

های مشترک، امکان روزآمدی نظریه عصبیت وجود  اشتراکات و افتراقاتی دارند. بنابراین در زمینه



 

 

 

 
 

 1333هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره دو، پاييز و زمستان  فصلنامه نظريه 332 

  

 

ینه افتراق، بایستی با دقت زیاد به این موضوع توجه کرد و ممکن است در دارد. لکن در زم

 حوزه افتراق امکان روزآمدی عصبیت وجود نداشته باشد.

 منابع
 (، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد اول، چاپ 1313خلدون، عبدالرحمن بن محمد ) ابن

 هفتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 (، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد دوم، تهران: 1313دالرحمن بن محمد )خلدون، عب ابن

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ( جامعه1331آزادارمکی، تقی ،) (، چاپ اول، 1مجموعه بزرگان علوم اجتماعی ) خلدون شناسی ابن

 تهران: تبیان.

 (، 1333و حیدری، محمد ) افشانی، سید علیرضا؛ عسکری ندوشن،عباس، فاضلی نجف آبادی، سمیه

-31صص  (،1)20شناسی کاربردی،  اعتماد اجتماعی در شهر یزد، تحلیل از سطوح و عوامل، جامعه

93. 

  افشانی، سید علیرضا؛ عسکری ندوشن، عباس؛ حیدری، محمد و نوریان نجف آبادی، محمد

پژوهشی رفاه -(، رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف آباد، فصلنامه علمی1330)

 .293 -231(، صص 11)12اجتماعی، 

 ( سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه1331الوانی، سید مهدی و سید نقوی، میرعلی ،)  ها، فصلنامه

 .21-3 (، صص31و 33مطالعات مدیریت بهبود و تحول )

 ( سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه، ماهنا1332الوانی، سیدمهدی و شیروانی، علیرضا ،) مه تدبیر

(113.) 

 ( شکل1331بوردیو، پیر ،)  های سرمایه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، در کتاب سرمایه

 اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه.

 ( دموکراسی و سنت1332پاتنام، روبرت ،)  :های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران

 شناسان. جامعه

 جامعه برخوردار از سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی، ترجمه افشین خاکباز  (،1331ت )پاتنام، روبر

 و حسن پویان، در کتاب سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: شیرازه.

 ( بررسی و تحلیل سیر تحول و تکوین 1330پژوهان، موسی؛ پور احمد، احمد و خلیلی، احمد ،)" 

 .31-101(، صص 3شهر ) خلدون، آرمان اندیشه ابن در "دولت "و  "شهر
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 ،(، مفهوم سرمایه اجتماعی در نظریات کالسیک با تاکید 1331غالمعباس و موسوی، مرضیه ) توسلی

 (.21علوم اجتماعی ) ٔ  های سرمایه اجتماعی، نامه بر نظریه

 ( ابن1330ثقفی، سیدمحمد ،) شناسان. ن: جامعهس مسلمان، چاپ اول، تهراشنا خلدون نخستین جامعه 

 ( نقدی بر مقدمه ابن خلدون، چاپ اول، تهران: پیروی.1333حجتی، سید مهدی ،) 

 ،تهران: امیرکبیر. اتوپیا، شناسی، جامعه قرآن، تا(، اهلل )بی عزت رادمنش 

 ( جایگاه مقدمه ابن1332ساوجی، محمد ،)  خلدون در تاریخ اندیشه و دانش اجتماعی، فصلنامه آینه

 (.22(، )پیاپی 3)1ه جدید، میراث، دور

 ( تجزیه و تحلیل وضعیت و روند سرمایه1331سعادت، رحمان ،)  های فیزیکی، انسانی و اجتماعی

 در اقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشکاه تربیت مدرس.

 ( رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی، فصلنامه حمل و نقل و توسعه، 1331شیرکوند، شهرام ،)

1(11.) 

 ای بر  (، دیباچه1333یدایی، سیداسکندر؛ احمدی شاپورآبادی، محمد علی و معین آبادی، حسین )ص

 (.13های سرمایه اجتماعی در ایران، مجله راهبرد) سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه

 ( نقش عصبیت در تاریخ از دیدگاه 1339فراهانی منفرد، مهدی و قربانی دشتکی، سیمین ،)

 .111-191(، صص 11قبستان )خلدون،  ابن

 ( تأثیر سرمایه اجتماعی و هزینه1330قجاوند، مسلم ،) مطالعه ) های بهداشتی بر رشد اقتصادی

ارشد، دانشگاه تربیت  نامه کارشناسی موردی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسالمی(، پایان

 مدرس.

 ( نظریه دولت در دیدگاه ا1330کامران، حسن و واثق، محمود ،)های  خلدون با تأکید بر جنبه بن

 .19-93(، 23)3جغرافیایی دولت، جغرافیا، 

 ( بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و شالمت روان، 1333کامران، فریدون و ارشادی، خدیجه ،)

 .23-91 (، صص2)2فصلنامه علمی پژوهشی اجتماعی، 

 ( نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انس1331کلمن، جیمز ،) انی، ترجمه افشین خاک باز و

 حسن پویان در کتاب سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، چاپ اول، تهران: شیرازه.

 ( جامعه1331گیدنز، آنتونی ،) .شناسی، ترجمه منوچه صبوری، تهران: نشر نی 

 ( پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثالثی، تهران: جامعه1330گیدنز، آنتونی ،) شناسان. 

 ( رابطه آموزه1333علینی، محمد ،)  های دینی و سرمایه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

 شناسی، دانشگاه باقرالعلوم )ع(، دانشکده علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصاد. جامعه
 Coonfield, E. S. (2012). Job search patterns of college graduates: The role of social 

capital. 
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