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   1تلفيقي براي آن-د جمعي در سطح نظري و ارائه يك مدل تحليليخر الگويابي

  
  مريم رضايي

  
 )15/05/1401، تاريخ پذيرش15/01/1401(تاريخ دريافت

  
  چكيده

 در مختلف هاينظريه تلفيق و جمعي خرد براي نظري الگويابي مقاله  هدف اصلي اين
 با كه است نو نسبتاً ايايده و محوري مفهومي جمعي خرد. است منسجم و تحليلي چارچوبي

 علوم نظير هاييرشته در متفاوت هايپردازي مفهوم و متعدد و منفرد هاينظريه وجود
كه جنس آن اجتماعي است، رغم آنها و بهصاد و فلسفه و نظاير آناقت روانشناسي، سياسي،

ق آن و نيز بررسي شرايط و روند تحقاند و بهشناسان كمتر به آن پرداختهاما جامعه
عالوه بر اين، خرد جمعي هم . اندنداده نشان چنداني توجه اجتماعي زندگي در آن  پيامدهاي

هاي جامعه وكيف آن پيامدهاي خاصي را براي ديگر پديدهتابع علل گوناگوني است و هم كم
ي بندي جامعدر برخواهد داشت. لذا اين مقاله با تأسي از تفكر سيستمي درصدد ارائه صورت

شناسانه و ارائه الگويي تلفيقي و چارچوبي تركيبي براي از مفهوم خرد جمعي با نگاه جامعه
صورت تبيين آن در جامعه است. چنين تحليلي منجر به در نظرگرفتن خرد جمعي به

كند. اين چارچوب قابليت مفهومي پويا شده و برآيي و تقويت آن را در جامعه تبيين مي
هاي چهارگانه اقتصادي، وكارهاي علّي موثر بر خرد جمعي در حوزهشناسايي عوامل و ساز

ها را در ارتباط با هم در تقويت خرد سياسي، اجتماعي و فرهنگي را داشته و خواص اين حوزه
  كند. جمعي تبيين مي
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  مدل تلفيقي.، نظري الگويابي، شناختي تنوع خردجمعي، :مفاهيم اصلي
  

  مه و بيان مسألهمقد
شناسي يعني مسـاله د مطالعه اين پژوهش ربط وثيقي با يكي از مسائل اساسي جامعهمساله مور

هاي روابط اجتماعي است، در سطح خرد دو ام از شبكه nجامعه شبكه «كه اين نظم دارد. با توجه به
  آيـد. وجـود ميبـه» مـا«اندركارند و از تركيب ايـن دو نـوع عنصـر عنصر اساسي فرد و تعامل دست

  هـا و تعـامالت هايي با مراتب مختلـف از افـراد يـا گروهشويم شبكهكه از سطح خّرد دور ميانچنهم
هاي اجتماعي ريز نيز وجود دارد. لكن در در سطح خرد، نظم» ماها«تعداد شوند و بهها مطرح ميآن

هـاي متعـدد طوري كه بتواند دربرگيرنده نظمنظمي فراگير دارد بهسطح كالن، جامعة كل احتياج به
هاي بنـديدنبـال آن تكثيـر گروهدر سطح خرد نيز باشد. بديهي است با تشديدِ فرايند تفكيك و بـه

(چلبـي، » يابـدمختلف، اهميت مسائل اجتماعي در سطح كالن نيز افزايش مي» ماهاي«اجتماعي و 
و سـطوح  هاي مختلـف بـا درجـاتريزيرغـم برنامـه). مسائلي كه در جامعة معاصـر، بـه22: 1394

اند. در چنين وضـعيتي قوت خود باقي ماندهوبيش بهاي از پيچيدگي و وابستگي متقابل، كمسابقهبي
  ديگـر را بيـابيم. در غيـر هـاي همكـاري بـا يـكاي راهسـابقهصورت عميق و در مقيـاس بيبايد به«

ديگر را پيـدا كنـيم، ديگر، همكاري و درك يكيكهاي مشروع پيوستن بهصورت، اگر نتوانيم راهاين
رسد در اطراف ما در حال رشـد هسـتند، نخـواهيم نظر ميهايي كه بهسامانيبهبراي عدم كارايي و نا

مثابـه يـك ملـت احاطـه مسائل بزرگي كه ما را بـههايي مناسب را بيابيم، چه رسد بهحلتوانست راه
  ).4: 2009ن، (بريسكي» است 1اند... اين همكاري مستلزم درك خرد جمعيكرده

اسـت،  "چند سر بهتـر از يـك سـر"هاي ارسطو با طرح توان در سياستايده خرد جمعي را مي
رديابي كرد. در دهه اخير نيز، ايده خرد جمعي در تصويري كامال متنوع در ادبيات ظاهر شده اسـت، 

تر از انههوشـمند "مـا"هـاي چندجانبـه، ، همكاري2ويژه ادبيات موجود درباره هوشمندي جمعـيبه
و... كه قبال در حوزه بازار، اقتصاد و سياست انجام شده اين ديدگاه را گسترش داده است كـه  "من"

كه توسط چند كارشناس در باال توليـد هاي هوشمندانه نسبت به اينحلدر دنياي پيچيده امروز، راه
شوند؛ همچنين جديد و مي هاي شكل گرفته مردمي ظاهرباال در ميان گروهشوند، بيشتر از پايين به

ويژه پيونـدهاي ضـعيف توان در اهميت مفاهيم شبكه و پيونـدها، بـهنو بودن ايده خرد جمعي را مي
هاي گذشته، واقعيت امور و دريافت كه تاكيد دارند امروزه انقالب تكنولوژيكي مبتني بر اينترنت سال

 
1  .collective 
2 . collective intelligence 
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هاي ر ميان افراد متنوع و حتـي بـا ديـدگاهسرعت دتعامالت انساني را تغيير داده است و اطالعات به
  ).4: 2012شوند (لندمور، شود و در يك حوزه مشخص متمركز نميمتضاد توزيع و منتقل مي

بررسي تجربـي خـرد شناسان كمتر بهكه جنس خرد جمعي، اجتماعي است، اما جامعهرغم اينبه
بـر ايـن، خـرد جمعـي هـم تـابع علـل اند. عالوه جمعي، شرايط و روند تحقق آن در جامعه پرداخته

هاي جامعه و اعضاي آن در گوناگوني است و هم كم و كيف آن پيامدهاي خاصي را براي ديگر پديده
) 2009تعريف بريسكين (برخواهد داشت. اين مساله زماني نمود بيشتري خواهد يافت كه با توجه به

نصر برهمكنش و رابطـه اجتمـاعي در ، ع»دانش و بينش حاصل از تعامل گروه«از خرد جمعي يعني 
اي كه نوعي تفكيك اجتماعي را از سر گذرانده است، با جامعه«ايده خرد جمعي در نظر گرفته شود. 

هاي متفاوت مواجـه اسـت، هاي كوچك و بزرگ با مرزهاي فرهنگي و هويتمجموعه كثيري از گروه
(شـبكه هـاي تعـاملي) جامعـه قابـل  هاي تعامليدر چنين وضعيتي دو نوع تعامل اساسي در ميدان
كـه گروهي. نكتة مهـم آنگروهي و تعامالت برونتصور است كه نبايد از آن غافل شد: تعامالت درون

زمـان منشـأ طور همگروهي نيز خود بهگروهي و برونشكل، محتوي و ميزان و شدت تعامالت درون
  ).26: 1395(چلبي، » اختالل و نظم هستند

هاي چهارگانه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعـه و در توان در حوزهمي اين تعامالت را
هـاي مثابه يك سيستم و نظام پيچيده پيگيري كرد كه مجموعـه كثيـري از ايـن گروهكل در جامعه به

با بسياري از امعة پيچيدة امروزي جگيرند. هاي متفاوت را دربرميها و شناختكوچك و بزرگ با هويت
تحـوالت «مسائل نو و پيچيـده اجتمـاعي متـأثر از و در چنين شرايطي كه  يل پيچيده مواجه استمسا

همچنـين  ،هستند» مكانو  درهم فشردگي زمان«و » ايجامعه شبكهورود به«، »پرشتاب جهان جديد
عات توانند براي موضوانديشند و مياز آنجايي كه جامعة امروزي متشكل از افرادي است كه متفاوت مي

فيت شناختي متنوع افـراد از ظرتوان ، ميهاي متفاوت داشته باشندحلها و راهو مسائل مختلف ديدگاه
هـاي مختلـف و طور مطلوب استفاده كرد. چنـين مشـاركتي كـه تـوأم بـا اسـتفاده از ظرفيتجامعه به
تري عملكرد مطلـوبشي باالتر و باشد، قطعا اثربخ» وحدت در كثرت«هاي متنوع افراد جامعه و ديدگاه

- از آنلذا چنين هدفي است. دنبال خواهد داشت. ايده خرد جمعي سازوكار مناسبي براي دستيابي بهبه
خرد جمعي تحت تاثير عواملي علّي در بسـترهاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي جايي كه 

هاي در حوزهتعديل آن  جرح ودنبال الگويابي خرد جمعي در سطح نظري و است، در پژوهش حاضر به
هـاي مختلـف، بـا ارائـه يـك الگوهاي نظري تئوري جرح و تعديلچهارگانه جامعه خواهيم بود و ضمن 

هـاي كـدام از حوزهچگـونگي سـهم هـر چارچوب تلفيقي و چند وجهي كه هسته اصلي آن متكـي بـر 
اسـت، خـرد جمعـي هـا در تقويـت طور همزمـان چگـونگي روابـط متقابـل آنو بهچهارگانه اجتماعي 

 بر اين اسـاس در پـژوهش حاضـر  گردد.بررسي مي هاي برآيي و تقويت خرد جمعي در جامعهمكانيسم
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چه الگوهايي از شـرايط تحقـق و تقويـت خـرد  دنبال پاسخگويي به اين سواالت اساسي خواهيم بود:به
  هاي مختلف شناسايي كرد؟توان در تئوريجمعي را  مي

تـوان هـا، چـه الگـويي از خـرد جمعـي را ميهاي موجود و تلفيق آنتئورياز طريق نقد اثباتي 
  استخراج نمود؟

تواننـد در هر كدام از چهار حوزة اصلي جامعه يعني اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع چگونـه مي
هـاي سخن ديگر خواص و خصوصيات حوزهتحقق و تقويت خرد جمعي در جامعه سهمي ايفا كنند؟ به

طور همزمان روابط متقابل هـر حـوزه اجتماعي در تقويت خرد جمعي در جامعه كدامند؟ و بهچهارگانه 
  و سازوكارهاي اصلي آن كدامند؟ها در تقويت خرد جمعي چگونه است؟ با ساير حوزه

  
  ها مفاهيم و ديدگاه

، 1از طرفي بايد بـين مفهـوم خـرد و مفـاهيم هوشـمندي "خرد جمعي"براي استفاده از مفهوم 
خصـوص در در مفهـوم خـرد جمعـي بـه "جمعـي"ز طرف ديگر درباره صفت ا و 3و عقل  2النيتعق

تمايز قائل شد ، هوشمندي جمعي و اطالعات توزيع شده 4هاارتباط با مفاهيم رقيبي مانند خرد توده
  ).7: 2012(لندمور، 

ا هوشـمندي عبـارت اسـت از: توانـايي يـادگيري يـا درك يـا برخـورد بـخرد و هوشـمندي: 
هاي جديد، امكان استفاده از دانش براي دستكاري در محيط؛ خرد عبارت اسـت از: دانـش، موقعيت

هـاي جديـد اسـت. خـرد، بينش و قضاوت. هوشمندي استخراج اطالعات و درك و مواجهه با چالش
گويي و بـرآوردن نيازهـا در همـاهنگي بـا محـيط، كارگيري دانش در عمل و توانايي پاسختوانايي به

تـوان از دو زنجيـره خـرد جمعـي را مي ).212: 2007رك اخالق و اصول اخالقي است (زو و جان، د
  جنبه مشاهده كرد: از فردي تا جمعي و از هوشمندي تا خرد.

 

 

 

 
 

) زنجيره خرد جمعي1شكل شماره (  

 
1. intelligence  
2. rationality 
3.  reason 
4. wisdom of the crowds 

 جمعي فردي

دي جمعيهوشمن خرد جمعي هاي چندگانه فرديهوشمندي هوشمندي مشاركتي   
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211:2007جان و زو، منبع:   
رخورداراند اما همه مـا تـوان و هاي مختلف زباني، منطقي، حسي و...  از استقالل باگرچه مهارت
هاي چندگانه فـردي) داريـم. هنگـامي كـه هايي را با درجات مختلف (هوشمنديمهارت هوشمندي

شـود. مفهـوم كننـد، هوشـمندي مشـاركتي ايجـاد ميديگر ارتباط برقـرار مياعضاي يك تيم با يك
اي را انجام دهنـد كـه ظيفهتوانند وها ميهوشمندي جمعي نيز به اين معناست كه گروهي از انسان

اي از عوامل مسـتقل، جاي مجموعهگويي اين گروه، خود ارگانيسم منسجم هوشمندي هستند كه به
هاي درون جامعه بـراي همكـاري كنند. نهايتا خرد جمعي ظرفيت جامعه و گروهبا يك ذهن كار مي

يك كل منسـجم عمـل  صورت مؤثر است كه مانندفكري در خالقيت و نوآوري جهت حل مسائل به
  ).212كند و عملكرد آن از اجزاء آن باالتر است (همان،مي

مفهوم خرد، مستلزم تعهد به اين ديدگاه است كه در مـورد تصـميمات اتخـاذ خرد و عقالنيت: 
است. در واقع، ايـن نكتـه  "حقيقت"شده چيزي وجود دارد كه اساسا درست يا غلط و حتي احتماال 

هايي اسـتفاده كنـد. در مقابـل، عقالنيـت اغلـب در زمينـهق محتوا داللـت ميبر قضاوت درباره اخال
جاي درستي يا حقيقت (اخالقي) اهميت شود كه در آن همبستگي و درستي يا صحت صوري، بهمي

كند تا كنا نيز خرد، فرايند عقالني را با اخالق تركيب مياز نظر روني و مك ).7: 2012دارد (لندمور، 
 .گيري و عمل در يك محـيط پيچيـده فـراهم كنـدل و يكپارچه براي شناخت، تصميمروشي متعاد

اخالق، قضـاوت، شدت وابسته بهدانش نياز دارد، اما لزوماً انباشت بزرگي از آن نيست، بلكه بهخرد به
يأس وبر  ).132: 2007هاي متعالي تعقل و فهم بشري است (روني و مك كنا، خالقيت و ساير شكل

در واقـع وبـر بـيم آن «نظم در جوامع معاصر با ايده عقالنيت در همين نكته نهفتـه اسـت. هنسبت ب
داشت كه با گسترش سريع بروكراسي و عقل ابزاري، با عقلي شدنِ همـه چيـز در جامعـه، نظـم در 

   ).34: 1394(چلبي، » خود گيردجوامع معاصر خصلت قفس آهنين به
قـوه ذهنـي و اسـتعداد اي است كه بهمفهوم گسترده 1عقل بنا بر استدالل لندمور،خرد و عقل: 

توانـد گيرنـد كـه ميهايي دارند و تصـميماتي ميها انتخابعمومي اشاره دارد كه از طريق آن انسان
مفـاهيم متعـددي ماننـد مفهـوم اخالقـي ا خردمندانه باشد. عقل همچنين به، هوشمندانه ي2عقاليي

  .)22: 2013ي و مفهوم تجربي خرد اشاره دارد (لندمور، خودمختاري، مفهوم شناختي هوشمند
تمايز بين خرد و مفاهيم هوشمندي و عقالنيت و عقـل، نبايـد از به اين ترتيب، عالوه بر توجه به

اي اسـت كـه معنـاي ظاهرشـدن پديـدهدر ايده خرد جمعي نيز غافـل بـود كـه بـه "جمعي"صفت 
كند. شان اشاره ميها و ذهنود، بلكه به برهمكنش بين آنراحتي در ذهن افراد رديابي شتواند بهنمي

 
1 .reason 
2 . reasonable 
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گـروه اسـت نـه تقويـت خـرد و فقط مختص به 1خرد جمعي يك پديده جديد ظهور پيدا كرده است
  ).8: 2012(لندمور، افراد 
  

  نظران: الگويابي خرد جمعيهاي صاحبها و ديدگاهتئوري
 پردازان مختلـفاز ديدگاه نظريه د جمعي راكو تئوري خرهاي نظري ها و ديدگاهدر شرح تئوري

اي شود كه هر كدام از جنبـههاي نظري پرداخته ميها و ديدگاهتئوريدر اين راستا بهتوضيح دهيم. 
جايي از آنشوند. وقوع  و تقويت خرد جمعي در جامعه مياند كه منجر بهواملي اشاره كردهعخاص به

داوري كندورسه، تجميع  هيأتمعي را سه ديدگاه نظري قضيه هاي اصلي خرد جپايه كه خاستگاه و
داوري كندورسـه شـروع كـرده و در ادامـه تـالش  هيأتدانند، ابتدا با قضيه پيج و هونگ مي و مدل

صـاحبنظران ديگـر هاي نظري مربـوط بـهها و ديدگاهيشود با ارائه و استخراج مدل تحليلي تئورمي
و با اين گام اساسي، مسير ابتدايي در جهت الگويابي نظري تحقيق بندي ابتدايي صورت گرفته جمع

هاي ارائه شده، الگـوي تلفيقـي خـرد ها و ديدگاههموار گردد و در نهايت از طريق نقد اثباتي تئوري
  شود.جمعي استخراج مي

  
   داوري كندورسه هيأتقضيه 
ماعي جايگاهي مركزي در داوري كندورسه، در طول دهه هاي گذشته، در علوم اجت هيأتقضيه 

دسـت آورده و در شـكل معرفت شناسي اجتماعي بـهمفاهيم دموكراسي معرفتي و مباحث مربوط به
كالسيك خود مبتني بر اين قاعده است كه اكثريت يك گروه، احتماالّ بيشتر از فـرد فـرد آن گـروه، 

اساسي است: استقالل رأي كنند و مبتني بر چند مفروض بين دو گزينه، گزينه درست را انتخاب مي
  گيرد.گيري بين دو گزينه صورت ميكه تصميمدهندگان، صالحيت و شايستگي رأي دهندگان و اين

بنتام در آسيب شناسي بالقوه تصميم گيري جمعي، سواري رايگان اطالعاتي را شناسايي كرده است. 
جا كه ممكن است معي تا آنبنا بر استدالل وي، با پيروي از كندورسه ممكن است بخواهيم كه مج

اعضاي بيشتري داشته باشد. اما در يك مجمع بزرگ، انگيزه اعضا براي جمع آوري اطالعاتِ بيشتر، 
  ).401: 2012يابد (لندمور، كاهش مي

  
  
  

 
1 . emergent 
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پردازان مختلفي در صدد ايجاد اصالح و هاي صورت كالسيك قضيه، نظريهمحدوديت آشكار شدن
داوران كندورسـه اصـوالً در پـي توجيـه  هيأتمدند و از آنجايي كه قضية يا توجيه مفروضات آن برآ

گيري بود، ايدة مناسبي براي انديشة دموكراسـي محسـوب درگيرشدن افراد بيشتر در فرايند تصميم
ايرادهاي وارد بر آن نه تنها در صورت قضيه تجديـدنظر شـد، بلكـه در انديشـه شد، اما با توجه بهمي

زنگري صورت گرفت. بر اين اساس اهليت معرفتي دموكراسي مـورد توجـه و تأكيـد دموكراسي نيز با
ــه سياســتگذاري و  ــده اســتوار اســت ك ــن اي ــر اي ــين برداشــتي از دموكراســي ب ــت. چن ــرار گرف ق

بايد بر مبناي خرد جمعي و نه صرفاً بر پايه حق رأي عمومي مورد نظر هاي سياسي ميگيريتصميم
  .اي بنا شوددموكراسي رويه

  
  معجزه تجميع

قانون اعداد بزرگ است، امـا يك توضيح آماري ديگر است كه هر چند وابسته به "معجزه تجمع"
هوشـمندي  "معجزه تجميـع"داوري كندورسه است. تثبيت شده ترين نسخه  هيأتمتمايز از قضيه 

طـور ناآگاه به هاي افرادچه پاسخدهد كه طي آن، چناناي آماري توضيح ميعنوان پديدهجمعي را به
ديگر را لغو كنند، تنها چنـد نفـر آگـاه در تصادفي در اطراف پاسخ درست توزيع شود و بنابراين يك

گرا، اطالعات جمـع آوري در اين نسخه نخبه پاسخ صحيح كافي است.يك گروه براي هدايت گروه به
اختيـار ديگـران گذاشـته استخراج اطالعاتي دارد كه توسط نخبگان آگـاه در شده در واقع بستگي به

  ).11: 2012شود (لندمور، مي
) براي شناسايي شرايطي كه خرد جمعـي را تقويـت يـا تضـعيف 2008از نظر كريستين ليست (

ها را با هم تلفيق نمود، چرا منصفه كندورسه و نظريه تجميع قضاوت هيأتبايد دو نظريه كند ميمي
ليسـت در ها نهفته است. بل هم، واقعيت در حد وسط آنهاي افراطي مقاكه مانند بسياري از دوگانه

مثابـه انسـجام. ليسـت بـراي و خرد بـه 1مثابه مطابقتمورد دو بعد از خرد بحث كرده است: خرد به
خرد تواند در مورد هر يك از اين ابعاد بهگويي به اين سوال كه يك گروه تحت چه شرايطي ميپاسخ

تـوان فضـاي موجـب آن ميامكان را مورد بحث قرار داده كه بـه عدماي مربوط بهجمعي برسد قضيه
 .كنـدهاي جمعي منسجم را تضمين اي مشخص نمود كه قضاوتگونههاي تجميع را بهمنطقي رويه

هاي جمعي منسجمي را ايجـاد كنـد، كند كه براي يافتن يك رويه تجميع كه قضاوتاو پيشنهاد مي
يت، قاطعيـت و سيسـتماتيك بـودن را داشـته باشـيم. جهـت الزم است يكي از اين سه شرط عموم

ها مطابقت داشته باشند نيز سه اصل مطرح شده در يك هاي جمعي كه با واقعيتقضاوتدستيابي به
توانند خرد جمعـي را تقويـت كننـد: دمـوكراتيزه شـدن، روند تجميع را شناسايي كرده است كه مي

 
1. correspondence  
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گروه و وظيفه شناخت مورد نظر ها نيز بهو ميزان هر يك از آنتجزيه و تمركززدايي. از نظر او كاربرد 
ود نداشته وج "هايك اندازه متناسب در تمام زمينه"بستگي دارد و ممكن است روش جمع آوريِ به 

هاي شناختي بهترين باشد. اما احتمال وجود هر يك از اين ها و همه وظايفباشد كه براي همه گروه
  ).27: 2008كند (ليست، ويت ميمزايا، خرد جمعي را تق

  

  
  

  مدل سوروكي 
چهـار شـرط الزم بر اين باور است كه  "1هاخرد توده") در كتاب خود با عنوان 2004سوروكي (

: تنوع عقايد، استقالل و عدم وابستگي، تمركززدايي و سـازوكار كندخردمند را مشخص مي هايجمع
كند كه در غيـر ايـن اندازهايي را اضافه مياقع چشمتجميع. اهميت تنوع از اين جهت است كه در و
بـرد يـا گيري گروهي را از بـين ميهاي مخرب تصميمصورت وجود نخواهد داشت و برخي از ويژگي

سـازوكاري بـراي  عنـوانبـه). وي تجميـع را 29: 2004كند (سـوروكي، ها را تضعيف ميحداقل آن
و اهميت اسـتقالل و  مطرح كرده است ميم جمعييك تص هاي شخصي بهها و دارويتبديل قضاوت

كـه، باعـث اول ايـن گيري هوشمندانه به دو دليل مطرح نمـوده اسـت:عدم وابستگي را براي تصميم
كه شوند از همبستگي برخوردار نباشند و دوم اينشود اشتباهات و خطاهايي كه مردم مرتكب ميمي

ها آشنا هسـتند، احتمـاالً اطالعـات همه از قبل با آنهاي قديمي كه جاي همان دادهافراد مستقل به
به اين ترتيب در الگويابي نظـري پـژوهش حاضـر، يكـي از الگوهـاي ). 41جديدي نيز دارند (همان، 

  شود.) نمايش داده مي2تواند مدل سوروكي باشد كه در مدل شماره (نظري مي

 
1 . The wisdom of crowds 
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  هـا، قطعـاً تنـوع را كتاب خـرد توده سوروكي در«اند لندمور در نقد ديدگاه سوروكي بيان داشته
هاي كند اما منطق توليد حقيقـت از همزيسـتي و برخـورد ديـدگاهعنوان يك عامل اصلي ذكر ميبه

  ).5: 2012(لندمور، » كنداندازه كافي روشن نميمتناقض را به
  

  
  

  مدل پيج و هونگ
 )2007اه پـيج و هونـگ (توان در ديدگيكي ديگر از مهمترين الگوهاي نظري خرد جمعي را مي

ها بـراي كار پيج و هونگ، راهي جالب براي كشف پـازل چرايـي اهميـت تنـوع ديـدگاهرديابي كرد. 
هـا توان ديـد كـه آنپايه و اساس خرد جمعي، ميكيفيت نتايج جمعي گشوده است. با نگاه دقيق به

نـوع تنـوع اساسـاً در نحـوه كننـد. ايـن تأكيد مي "تنوع شناختي"تنها بر نوع خاصي از تنوع، يعني 
شود كه قابل تقليل به هاي مختلفي تبديل ميها اغلب به ديدگاهبرخورد با اطالعات و ايجاد استدالل

پيج و هونگ در توضيح ماهيت خرد جمعي بر دو اصل اساسي هوشمندي فردي و تنوع ها نيست. آن
ها اگر يكي از اين از نظر آن ند.كنشناختي و ضرورت هر دو اصل براي تحقق خرد جمعي  تأكيد مي

  ). 1: 2008افند (پيج و هونگ، دو اصل مختل شود، خرد جمعي از كار مي
پيج  با طرح اين سوال كه آيا تنوع بر توانايي غلبه دارد و آيا اين منطق داللت بـر ايـن دارد كـه 

رد است و تنـوع مربـوط ساالري را رها كنيم؟ بر اين باور است كه توانايي خاصيت يك فبايد شايسته
چـارچوب اصـلي تنـوع ديگرنـد. به يك مجموعه از افراد است. بنابراين تنـوع و توانـايي مكمـل يـك

هـا و هاي بيـان و ارائـه موقعيتهاي متنـوع: شـيوهديـدگاه شناختي نيز از نظر پيج عبارت اسـت از:
بنـدي يـا هاي طبقهتنوع: روشحل براي مسائل؛ تفاسير مهاي توليد راهراه مسائل؛ اكتشافات متنوع:

: 2007هاي استنباط علت و معلول (پيج،كننده متنوع: راهبينيهاي پيشها؛ مدلبندي ديدگاهتقسيم
ها نيـز نقـش محـوري دارد و ايـن تنوع و تأثيرات آن، ترجيحبنا بر اذعان وي، در بحث مربوط به). 7
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هر بحثي دربـاره تنـوع و تـأثيرات آن اسـت  ها حاكي از محوريت آن درتأثير قوي و گسترده ترجيح
  ).245(همان، 

تنـوع مثابه مفهومي كليدي در بحـث خـرد جمعـي را مفهـوم بهعلل تنوع شناختي پيج يكي از 
هاي متفـاوت و متفـاوت، تجربـه هـايهويتكنـد كـه اجتماعي بيان كـرده اسـت. او اسـتدالل مـي

ابزارهاي شناختي متمايز داشته  و وت فكر كنيمطور متفاشود كه ما بهباعث مي هاي متفاوتآموزش
 ونـوعي بـا تنـوع شـناختي مـرتبط باشـد كه به سودمند خواهد بودتنوع هويت تنها زماني و  باشيم
توان با در نظر گرفتن چنين تعريفي از مفهوم تنوع اجتماعي مي). 326: 2007(پيج،  شودآن  موجب

توضيح داد و از اين طريق از اين مفاهيم در ارتباط بـا  آن را در رابطه با بحث شمول اجتماعي بيشتر
تكميـل شـده اسـت. از  "شمول"با اصطالح  "تنوع"مفهوم  تري پيدا كرد.هم برداشت و درك دقيق

شـود كـه باعـث متنـوع هاي فردي مربـوط ميجنبهدر درجه اول بيشتر به "تنوع"آنجا كه اصطالح 
استفاده آگاهانه از اين پتانسيل اشاره دارد. بيشتر به "ولشم"شود، اصطالح شدن گروهي از افراد مي

در حـالي كـه ايجـاد  مفهومي مستقل است كه پايه و اسـاس ايـده تنـوع اسـت و "شمول"ديگر، به
  تـري اسـت: گـامي تركيبي متنوع از يك گروه اولين قدم است، بحث شـمول گـام دوم و حتـي مهم

  ).231: 2017انسن و سيرستاد، (هسمت استفاده آگاهانه از اين تركيب به
هنگـامي كـه از نظـر پـيج اي از مطالعات در مورد موضوع تنوع وجود دارد، اگرچه طيف گسترده

  سه معنا از تنوع را در نظر داشته باشند:توانند كنند، ميدانشمندان از تنوع صحبت مي
 شكل زير اشاره كرد:بهتوان براي مثال مي ها باشد.در برخي ويژگي 1تفاوتمعني تواند بهمي )1

 
 

) تفاوت: تنوع درون يك نوع2شكل شماره (  

  اشاره كند.يا انواع سكه ها در يك بازار تنوع انواع، مانند انواع مختلف فروشگاهتواند بهمي) 2

 
) تفاوت: تنوع انواع سكه3شكل شماره (  
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ن معنا از تنوع به اين اشاره دارد كه انواع اي باشد، 2يا تركيبات 1بنديتركيب تواند تفاوت در يا مي )3
  ). 16: 2011ها (پيج، مولكول ها واتممختلف بين  اند؛ مانند پيوندهايمختلف چگونه ترتيب يافته

 

) تنوع در تركيب بندي4شكل شماره (  
  

شود، اگر چه بايد انواع آن را در نظـر گرفـت، امـا در به اين ترتيب زماني كه از تنوع صحبت مي
هـا و اند منظـور از تنـوع، تفاوتدرستي بيان داشـتهطور كه پيج و هونگ بهبحث خرد جمعي، همان

توضيحات ارائه شده از انواع تنـوع، جا الزم است تأكيد شود كه با توجه بهتنوع شناختي است. در اين
بالفعـل از تنـوع صورت توان در جامعه بهها و همچنين مديريت تنوع، زماني ميشرايط استفاده از آن

مثابه مفهومي كليدي در موضوع خرد جمعي استفاده كـرد و برآيـي آن خـرد جمعـي را شناختي به
گرايي در مقابـل هـاي اسـمي و عـامويـژه عـدم نابرابريمحقق دانسـت كـه شـمول اجتمـاعي و بـه

طالح تفكر اصصورت آگاهانه درك شده و تفكر مديريتي جامعه بر مبناي آن باشد و بهگرايي بهخاص
طور صورت، همـانهاي گروه/سازمان/اجتماع/جامعه باشد. در غير اينمشمول مبناي مديريت ظرفيت

هاي اجتماعي در جامعه شديد باشد، ايـن خـود سـبب كميـابي اگر نابرابري« كه چلبي اظهار داشته
تواند هـم بـر مي شود. وجود محروميت وكميابي از هر نوع نيز،ويژه كميابي مصنوعي در جامعه ميبه

نحـوي دچـار تعداد هنجارهاي اجتماعي بيفزايـد و هـم موجـب شـود تـا هنجارهـاي اجتمـاعي بـه
گرايانه از هر نـوع ماننـد: قـومي، جنسـي، طبقـاتي و غيـره گردنـد. شـيوع تعـداد داري خاصجانب

اري بـراي توانـد پيامـدهاي نـاگوگرايانه در جامعه پيچيدة امروزي، ميشماري از هنجارهاي خاصبي
جامعه داشته باشد از جمله: عدم امكان همكـاري اجتمـاعي فراگيـر، عـدم امكـان روابـط اجتمـاعي 

گرايانــه گرايي خاصگروهــي، تعــارض و تنــاقض هنجــاري، ابهــام هنجــاري، فســاد اداري، جمــعبين
بيرونـي در  هاي نظارتهاي اوليه و افزايش هزينهاي) توأم با فردگرايي خودخواهانه وراي گروه(قبيله
  ).88: 1395(چلبي، » جامعه

 
1 . configuration 
2 . composition 
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ذكر اين نكته نيز الزم است كه در تعريف ارائه شده از پيج در اراتباط با انواع تنوع تاكيد بر تنوع 
شناختي، از نظر وي، در واقع يك تنوع در ساختار تركيبي مد نظر بـوده كـه مبتنـي بـر پيونـدها و 

باشـد. ها در سيسـتم اجتمـاعي بط اجتماعي و آرايش آنهاي اجتماعي و بر مبناي آن روابرهمكنش
طور كه اشاره شد، پيج اين نكته را با صراحت در ديدگاه خود با تعريف انـواع تنـوع و بـا مثـال همان

توان ادعا كرد كه اگرچـه ها بيان كرده است. بر اين اساس ميها و مولكولپيوندهاي مختلف بين اتم
قانون تعداد زياد، هر چه بر تعداد اعضاي جمـع يـا گـروه افـزوده شـود  مطابق با ديدگاه كندورسه و

تر نزديك شوند بيشـتر اسـت تر و صحيحبيني دقيقپيشكه آن جمع با درصد باالتري بهاحتمال اين
چه از اهميت بيشتري برخوردار است تنوع شناختي است و اما بر طبق ديدگاه پيج در بحث تنوع آن

اند، در نتيجه ساختار تركيبي آن كـه مبتنـي بـر پيونـدها و چگونه ترتيب يافته كه انواع مختلفاين
اي برخوردار است. در اين هاي اجتماعي مطلوب در سيستم اجتماعي است از اهميت ويژهبرهمكنش

پيج بر تعداد زيادي از افـرادي كـه تنـوع شـناختي داشـته «درستي اظهار داشته كه راستا لندمور به
توانـد بيني بـيش از يـك نفـر ميمحض وجود پيشد ندارد و از آنجا كه تنوع شناختي بهباشند، تأكي

تواند براي يك گروه كوچك مثال يك گروه سه نفره نيـز وجود داشته باشد، اين نتيجه و عملكرد مي
بيني متفـاوت جمع با يك مدل پيشاي براي هر شخص اضافه شده بهطور قابل مالحظهكار كند و به

  ).a2012 :9(لندمور، » شناختي گروه را افزايش دهدتواند تنوعندازه كافي ميابه
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جا بايد مورد تأكيـد قـرار رسد در ايننظر ميبنابراين، نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد و به
بـزرگ بـا ايـن  1منصفه كندورسه بـراي مجـامع هيأتبگيرد موضوع اندازه بهينه است. اگرچه قضيه 

طور تجربي تأييد شده باشند را مطرح ايط قضيه (استقالل، صالحيت فردي، صداقت) بهفرض كه شر
دهد كه كامالً از خطـرات مجـالس و هايش نشان ميكرده است. با اين حال خود كندورسه در نوشته

انـدازه كـافي بـزرگ نباشـد، لزومـاً اي بهاگر بدنه«گويد او در مقاله خود مي .مجامع بزرگ آگاه است
ترسند شخصـاً سـازش چيرگي و شجاعت نياز است، همه ميهايي كه بهيف است، زيرا در فرصتضع

داوري بزرگ با تعداد بسيار زياد ايـن اسـت كـه داراي قـدرتي  هيأتكنند. در مقابل نيز، مساله يك 
تواند از اين قدرت سوءاستفاده كند. بنابراين يك حد وسط وجود دارد كـه درك مستقل است كه مي

  ).157: 2012نقل از لندمور، به 366: 1788(كندورسه، » مهم و گاهي سخت است آن
  

  بريسكين
مطابق  دانش و بينش حاصل از تعامل گروه تعريف كرده است.خرد جمعي را  )2009بريسكين (

كنـد كـه بـراي اند شش موضع يا اصل به ما كمـك ميچه بريسكين و همكارانش اظهار داشتهبا آن
خرد جمعي آماده شويم و به يك راه جديد براي برقراري رابطه با ديگران و حتي نـوع  ظهور و برآيي

شوند، دست يابيم: گوش دادن ها ميهمكاري نامحدود در گروهجديدي از جامعه انساني كه منجر به
اندازهاي مختلـف، احتـرام تعويق انداختن اطمينان، ديدن كل سيستم يا دنبال كردن چشمعميق، به

هاي ديگـران، اسـتقبال از چيزهـاي ديـدگاهگوهاي گروهي توأم با احترام متقابل بـهويگران/گفتدبه
  .2توان ماورايي عامليت انسانيجديد و در حال ظهور و نهايتا اعتماد به

شوند، مجرايي ها در گروه جمع مياز نظر بريسكين نبايد از اين نكته غفلت نمود كه وقتي انسان
شوند. وي شناخت دو الگوي بنيادي واگرايي و همگرايي خرد يعني حماقت نيز ميبراي نقطه مقابل 

عنوان نقطه مقابل خرد جمعي را دارنـد مـورد تأكيـد قـرار داده كه پتانسيل برآيي حماقت جمعي به
سمت وحـدت سمت قطبي شدن، جدايي و تكه تكه شدن و الگوي دوم بهاست. حركت الگوي اول به

هاي ساير اعضـاي گـروه يـا كاذب است. در الگوي اول اعضاي گروه در برابر ايده و انسجام نادرست و
دنبـال فهـم و كه بهجاي اينكنند و بهمقاومت مي "ها نيستنداز آن"رسد نظر ميها كه بهساير گروه
اقدام مخالف هستند تر با افرادي كه هاي واگرا باشند و براي برقراري روابط و اعتماد عميقادغام ايده

اعضاي گروه سكوت و انطبـاق نامند. در مقابل نيز در الگوي دوم مي "شر"يا  "فريب"ها را ، آنكنند
جاي آشكار كردن واگرايي درون گروه توهم انسجام جمعـي دهند بهكنند و ترجيح ميرا انتخاب مي

 
1 . Assemblies 
2. Trust in the transcendent  
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ازهايي بپـردازد كـه اندهـا و چشـمدادهشوند كـه گـروه بـه، مانع از آن ميتبع آنرا حفظ كنند و به
رو هسـتند، داشـته باشـند. تري از واقعيتي كه بـا آن روبـهها كمك كند تا درك كاملتواند به آنمي

دور از پيوندهاي عميـق خـرد و درك گسـترده امـا در مانند الگوي اول، اين الگو نيز حركتي است به
نادرست و انسجام كاذب حفـظ  شكل توافقتكه شدن بهبا ترس و وحشت از جدايي و تكه "ما"اينجا 

   ).110شود (همان، مي
  

  
  

  لندمور
هاي الزم در ظهـور و برآيـي خـرد جمعـي عبارتنـد از: ) عوامل و زمينه2012از ديدگاه لندمور (

بـاال، انقـالب هـاي هوشـمندانه از پـايين بـهحلها و پيوندهاي ضـعيف، ارائـه و اسـتفاده از راهشبكه
ها و پيوندهاي ضعيف از نظر لندمور اين اسـت ه قابل توجه در مورد شبكهنكتتكنولوژيك و اينترنت. 

ها ممكن است صراحتاً هر نوع پاسخ جمعي براي هر مسئله خاص فردي يـا جمعـي را كه اين شبكه
هايي نقش داشته باشـند. گيري چنين پاسختوانند در شكلصورت غيرمستقيم ميتوليد نكنند، اما به

توانند در كاهش جهل حداكثري و رفع برخـي باورهـاي اي و اطالعاتي ميكههاي شباين برهمكنش
رايج اما نادرست در بين جوامع كه فراتر از حلقه سنتي نزديكاني كه در همان محله يـا همـان شـهر 

كننـد ها و پيوندهاي ضعيف، تضـمين ميكنند، نقش داشته باشند. در حقيقت اين شبكهزندگي مي
كننـد، بلكـه بسـياري از ود نه فقط افراد نزديكي كـه دقيقـاً مثـل مـا فكـر ميكه در شبكه روابط خ
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ها بسيار متنوع است را نيز داشته باشيم و از طريق اين روابط ضعيف اي كه نظرات آنآشنايان غريبه
هـاي اخبار و نظرات نزديكـان خـود باشـند، از بخشكه محدود بهجاي اينتوانند بهاست كه افراد مي

هاي اجتماعي و پيوندهاي اطالعات دسترسي پيدا كنند. بنابراين شبكهسيستم اجتماعي به دوردست
  ).4: 2012سازند (لندمور، گيري جمعي با كيفيت باالتر فراهم ميضعيف زمينه را براي تصميم

هاي دخيـل در تحقـق خـرد جمعـي پرداختـه كـه از نظـر او، ايـن لندمور همچنين به مكانيسم
ارتباط واقعي هاي مشورتي و قاعده اكثريت كه نيازي بهشوند: رويهدو دسته تقسيم مي بهها مكانيسم

گيـري. اسـتدالل او ايـن كنندگان ندارد مانند بازار اطالعات و رأيها در ميان شركتيا تبادل ديدگاه
بهترين وجه در مكانيسم هاي متـوالي و مكمـل تصـميم گيـري است كه مشورت و قاعده اكثريت به

هر دو مكانيسم خواص معرفتي دارند اما براي كارهاي يكسان مناسب  شوند و اگرچهمعي ديده ميج
  ).3: 2009نيستند (لندمور، 

  

  
  

وجود بسترهاي اجتماعي و فرهنگي و فاكتورهـاي كليـدي از نظر لندمور خرد جمعي مشروط به
هـا، جملـه ديگـر تفاوت ها و همچنين يك سيستم آموزشي مناسب نيـز اسـت كـه ازاستقالل رسانه

هاي كنـد. از نظـر او دموكراسـيهـا محافظـت ميهاي شناختي را پرورش داده و از وجـود آنتفاوت
برنـد، كنند و ريسك مخالفت را از بـين ميها را تقويت ميليبرال يا اقتدارگراها كه همگرايي ديدگاه

طور ويژه كنند و بهمعي تبديل ميهاي خطرناكي براي خرد جمكانيسممشورت و قاعده اكثريت را به
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هاي موثر براي مسائل جمعي، جمـع آوري اطالعـات دقيـق و حلدست آوردن راهخود را از امكان به
  ).284سازند (همان، هاي قابل اعتماد محروم ميبينيپيش
  

  چلبي
هـاي بهگشت اجتماعي و تغيير سازنده را عمـدتاً حاصـل رهگـذر كـنش ابـزاري و شـكل چلبي،

كننـد و نكتـه مهـم هاي آن همگي خالقيت را طلـب ميداند كه كنش ابزاري و شكلتلف آن ميمخ
كه خالقيت و ابتكار، در صورت وجود آزادي عمل و خودمختاري ميسر است و خودمختاري تنهـا اين

تعـادل «رسد، نظمي كه در آن نوعي تعـادل از جملـه نظر مياز طريق نوعي نظم اجتماعي ممكن به
در روابط اجتماعي آن وجود داشته باشد. وي، با طرح اين سوال محـوري در جامعـه » متقابل احترام

هزينه طوري كه يكي بهزمان جمع پذير هستند بهآيا استقالل فردي و نظم اجتماعي همشناسي كه 
راه حل اين مساله را در كـم و كيـف نظـام شخصـيت و نظـم  لحاظ نظريبه ديگري تضعيف نشود؟

ها سه فرايند بطئي و كم و كيف آنو رابطه اين دو دانسته و تحقق اين مسأله را مشروط بهاجتماعي 
پـذيري (رشـد شخصـيت مـدرن و پيشـرفته)، داند كه عبارتند از: فرايند جامعهدر جامعه معاصر مي

  .نهادينه سازي (كاهش اختالالت اجتماعي) و تكوين جامعه مدني
اسـتقالل كامـل خـرده بـا نقـد دو حالـت ممكـن يعنـي  وي در بحث خودمختاري سازماني نيز

ديگر و نهايتا ضعيف و محدود ماندن هر چهار خـرده نظـام اجتمـاعي و يكهاي كنش نسبت بهنظام
ها  كه نتيجه آن انسداد يا غلبـه فلسـفه بـافي يـا حالت غلبه و تسلط يك خرده نظام بر ساير بخش

در اين حالت چهار خـرده نظـام «كند گونه بيان مينحالت تعادل را اي، تضعيف وفاق اجتماعي است
نمايند در عـين ديگر نفوذ ميكه تا حدودي در يكاقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ضمن اين

حال هر بخش داراي مركز استقالل خود نيز خواهد بود. در اثر نفوذ متقابل كنش اقتصادي و كـنش 
ا بسـط شـود و بـالعكس بـهاي فكـري خـردورزي ميكفرهنگي، كنش اقتصادي آماده پذيرايي مال

حوزه كنش فرهنگي (خرده نظام فرهنگي) كاربرد محاسـبه عقالنـي سوگيري خردورزي اقتصادي به
پيوندهاي محولي در حـوزه هاي فرهنگي بهشود و در ضمن وابستگي مالكدر حوزه اخير تسهيل مي

اجتماعي و حوزه كنش فرهنگي، اولـي اصـول  گردد. در اثر نفوذ متقابل حوزه كنشاخير تسهيل مي
هـاي كند و دومي يعني كنش فرهنگي، كنش اجتمـاعي را بـا مـالكاخالق را براي دومي فراهم مي
نمايد. نفوذ كنش فرهنگي در كنش سياسي نيـز بـدين معناسـت كـه خردورزي هنجاري تجهيز مي

طـرف هـا آن را بـهو ايـن مالكپذيرد هاي فكري خردمند شكل ميگيري توسط مالكرفتار تصميم
  ).293: 1394دهند (چلبي، تعيين هدف عقالني سوق مي

اذعان دارد كه عدم تقارن اتصاالت و ارتباطات متقابـل در سطح سوم يعني خودمختاري ملي نيز 
تواند موجبات افزايش تحديد سـاختاري و تشـتت سـاختاري را در كشورها در نظام جهاني بالقوه مي
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هـا را محـدود و سته فراهم ساخته و در شرايطي خاص حركت و بهگشت اجتمـاعي آنكشورهاي واب
گـران در نظـام مشروط سازد. وي در قالب يك الگوي علّي مثلثي، ميـزان خودمختـاري ملـي كـنش

داند: قدرت عامليت نخبگان جامعه در رأس اين الگو، ساختار جهاني را وابسته به سه عامل اصلي مي
و نهايتا ساختار بيروني جامعـه كـه  باشدمتأثر از قدرت عامليت نخبگان جامعه ميدروني جامعه كه 

  ).314(همان،  هاي فني، تكنولوژيك، علمي و تجاري استبالقوه حائز امكاناتي نظير فرصت
رنگـي فرهنگـي و تكثرگرايـي هاي فرهنگي (يـكبا نقد و بررسي استراتژي از طرف ديگر، چلبي

است كه استراتژي وحدت در تكثر فرهنگـي ضـمن تأكيـد بـر روي اشـتراكات فرهنگي) بر اين باور 
. دانـدهـاي مختلـف را در چـارچوب نمـادي مشـترك مجـاز ميفرهنگفرهنگي، امكان تكثير خرده

نوعي در ديدگاه خود با مفهوم تكثرگرايي تعاملي، بر ايـن امـر هارتمن و گرتيس نيز در اين راستا، به
وجـود تكثرگرايـي تعـاملي بـهتنوع بر اين باورند كـه ا در ديدگاه خود نسبت بههاند. آناذعان داشته

ها از طريق شناخت متقابـل و پرورش درك مشترك اين تفاوتهاي متمايز و نياز بهها و فرهنگگروه
توضـيحات با توجه بهبه اين ترتيب،  .)232: 2005ها اشاره دارد (هارتمن و گرتيس، تعامل مداوم آن

تـوان شده و تلفيق دو ديدگاه بهگشت اجتماعي و استراتژي وحدت در تكثر فرهنگي چلبـي مي ارائه
  ديدگاه وي را در ارتباط با موضوع و مساله خرد جمعي، در مدل تلفيقي زير نمايش داد.
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  الگوي تلفيقي خرد جمعي
مسـتقيم يـا غيـر  طورنظراني كه ديدگاه خود را بههاي صاحبها و ديدگاهدر بخش قبل، تئوري

دنبال تدوين الگوي تلفيقي خرد اند، بررسي شد. در ادامه بهمستقيم در مورد خرد جمعي بيان داشته
  هاي عـام و همچنـين بـا توجـه ويژگي و كاركرد نظريـهبر اين اساس، با توجه بهجمعي خواهيم بود. 

و » هاتئـوري سيسـتم«از هاي پيچيده در ارتباط بـا موضـوع مـورد مطالعـه، اهميت بحث سيستمبه
لذا، با تأسـي بـه  شود.عنوان بنيان نظري الگوي تحليلي پيشنهادي استفاده ميبه» تفكر سيستمي«

ارائـه  الگوي تلفيقي و يك چارچوب تركيبي و چندوجهي براي تحليل خـرد جمعـياين تئوري يك 
وثر بـر خـرد جمعـي در كه بتوان از آن در راستاي شناسايي عوامل و سازوكارهاي علـي مـ گرددمي

  هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي استفاده كرد.حوزه
  

  
  

رسد ابتدا ذكر چند نكته نظر ميبحث توضيح مدل ارائه شده در ابعاد چهارگانه، بهقبل از ورود به
  ضروري باشد:
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ت آن كه، اگرچه محوريت بحـث، خـرد جمعـي و عـواملي اسـت كـه باعـث تقويـايننكته اول 
بايد متوجـه ايـن مطلـب باشـيم كـه ايـن چه تفكر سيسستمي داشته باشيم بايد/ ميشود، چنانمي

كه جهت علي دوطرفه است، اما توجه و تمركز مـا در ايـن كنند و با اينعوامل همديگر را تقويت مي
  باشد.پژوهش، روي يك طرف آن مي

دا از هم نبوده و با هم در ارتبـاط متقابـل كه اين عوامل جايناين است كه با توجه به نكته دوم
  ديگر همپوشاني داشته باشند.ها تا حدودي ممكن است با يكهستند، قطعا برخي از آن

كه خرد جمعي ظهور پيـدا كنـد و در خـالل زمـان تـداوم نكته مهم ديگر اين است كه براي اين
هاي مختلف ر هر كدام از حوزهداشته باشد، الزم است تنوع شناختي كه جنس آن از فرهنگ است، د

هاي هاهميت بحث اندازه و ابعاد متفاوت در حوزاقتصادي، سياسي و اجتماعي، تا حد الزم (با توجه به
وجود تنوع شناختي در چهار حـوزة يان ديگر، ظهور خرد جمعي قائم بهبمختلف) نفوذ كرده باشد. به

  اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.

تـوان در سـطح كه، عالوه بر تنوع شناحتي در چهـار حـوزه و اجتمـاع نـاب مياين خرنكته آو 
اي يـا نقـل از پارسـونز آن را اجتمـاع جامعـهز يك اجتماع تلفيقـي كـرد. چلبـي بـهجامعه صحبت ا

تواند الذكر در سطح كالن مينامد كه در نتيجه نفوذ متقابل چهار نوع اجتماع فوقمي "اجتماع عام"
  آيد و در صورت ظهور در برگيرندة تمام اجتماعات در جامعه باشد. وجودبه

  
  خرد جمعي در ابعاد چهارگانه اجتماعي

شناسـان اقتصـادي در جامعهخواص و خصوصيات حوزه اقتصادي در تقويت خرد جمعـي: 
ابتدا با جريان اصلي اقتصاد پيوند نزديك داشـتند و در مرحلـه اوليـه آن، روي دو فعاليـت متمركـز 

هايي كـه اقتصـاددانان ناديـده گرفتـه بودنـد و شناسـايي عرصـهليل اقتصادي بهشدند: گسترش تح
هاي روابط لذا بسياري از جنبه. كنندهاي اجتماعي كه كنش اقتصادي را تسهيل يا محدود ميزمينه
پردازان شـبكه بـر نقشـي كـه شناسان بررسي شـده اسـت. نظريـهاي در بازارها توسط جامعهمبادله
كنـد، هاي اجتماعي در ايجاد اعتماد بين خريداران و فروشندگان كه امكان مبادله را فراهم ميشبكه

واسطه مفاهيم فرهنگي كه گي چگونگي روابط معامالتي خاص بهشناسان فرهناند. جامعهتأكيد كرده
تاين و انـد (فليگشـشود را بررسي كـردهشده ايجاد مي در پشت محصوالت خريداري شده و فروخته

  مثابه يك ساخت اجتماعي است كـه ظهـور و مانـدگاري آن از نظر بوير نيز بازار به ).9: 2007دئوتر،
اي غني از قوانين، كدها و نهادهاي نظارتي پيش بيني شـده بسـتگي دارد كـه عـالوه بـر مجموعهبه

امـات كـارآيي پويـا توانند نقشي حياتي در همـاهنگي الزدولت و بازار، بسياري از ترتيبات نهادي مي
  ).67: 2006(بوير، » داشته باشند
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ها و ديدگاههاي نظري ارائـه شـده، خـواص با در نظر گرفتن نكات اشاره شده و همچنين تئوري
وار بـه فهرسـت توان با مكانيسم بازار توضيح داد و بعد اقتصادي جامعه در تقويت خرد جمعي را مي

  ها اشاره كرد:اين نكته

شرطي كه بقيه چيزها بعد اقتصادي الزم است از يك مكانيسم بازار برخوردار باشد، به ،نكته اول
آژانـس «درسـتي اظهـار داشـته طور كـه چلبـي بـهنحو مطلوب و قابل قبولي كار كنند. هماننيز به

كه حـداقل تـا حـدي بـا سـاير ابعـاد اقتصادي (اقتصاد ناب) غيرپايدار و غيرقابل تصور است مگر اين
  ).89: 1394(چلبي، » اعي تركيب شوداجتم

بعد اقتصادي جهت تقويت خرد جمعي در جامعه بايد حـائز خـواص اعتمادسـازي و  كهدوم اين
همكاري باشد. عجم اوغلو و رابينسون با تأكيد بر نهادهاي اقتصـادي و سياسـي -رقابت توأم با آشتي

هـا ريشه اصلي ناكامي و موفقيت ملت عنوانجاي نهادهاي اقتصادي و سياسي فراگير بهاستثماري به
همكاري گروهي دست بزنند همبستگي دم براي تأمين منافع شخصي خود بهاگر مربر اين باورند كه 

يابـد و شان نيز افزايش ميها كه قدرت اجتماعيشود و نه تنها منافع مادي آنها تقويت ميميان آن
شـود كـه در دنيـاي امـروز سـرمايه زي ميگيري همان چيـهايي از اين دست موجب شكلهمكاري

پيوندنـد. ايـن ديگر مييكها بهگيرد و افراد در قالب گروهاجتماعي نام دارد. اعتماد متقابل شكل مي
تر باشند تر و گستردهآورند كه هر قدر مستحكموجود مياي از ارتباطات اجتماعي را بهها شبكهگروه

  ). 21: 1396و رابينسون،  جامعه توانمندتر خواهد بود (اوغلو
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كه، براي تقويت خرد جمعي، بعد اقتصادي بايد جنبة همبستگي داشته باشد كـه اين نكته سوم
يافته و وحدت ملـي اي، وفاق تعميموجود اجتماع جامعهتواند از اجتماع ملي بيايد و اين منوط بهمي

د جمعي مبتنـي بـر برابـري در است. باور زيرين جنبة همبستگي در بعد اقتصادي جهت تقويت خر
جا نكته بسيار مهمي كه بايد در نظـر گرفتـه شـود و ها و بحث شمول اجتماعي است. در اينفرصت

صورت يك قضيه كلي و مركب مطرح نمود، اين است كه: با عدم جانبداري طبقـاتي توان آن را بهمي
هاي كثريت آحاد جامعه در فعاليتها براي او كاهش حداقلي تضادهاي توزيعي بايد برابري در فرصت

اقتصادي فراهم باشد و توزيع افراد در مواضع مختلف اجتماعي عمدتاً بر اساس كوشـش، اسـتعداد و 
هاي محولي مثل سـن، جـنس، قوميـت، نـژاد، رنـگ، طبقـه ويژگيهايشان باشد نه بر اساس انگيزه

يـك نيـروي كـار زاري و بـا وجـود . در اين صورت با وجود كنش ابزاري و عقـل ابـگرا)(توزيع خاص
توان شـاهد پـذيرش و ، ميها در بين نيروي كارتري از ديدگاهدليل استفاده از طيف وسيعمتنوع، به

  هـاي حـوزه اقتصـادي و آمادگي هرگونه خالقيت و نـوآوري جهـت تقويـت خـرد جمعـي در فعاليت
يادآوري است كه جاري ار ديگر الزم بهب دنبال آن اثربخشي، كارايي و افزايش عملكرد سازماني بود.به

تنيدگي اجتماعات شخصي افراد در عرض شبكه اجتماعي است الذكر منوط بهو ساري شدن آثار فوق
اي ناقـل اطالعـات، بـا مثابـه پلـهها با مكانيسم پيوندهاي ضعيف بهنحوي كه نقاط اتصال تنيدگيبه

گرايانه يـا حتـي هاي خاصصورت سوگيرير اينگرايي عمل كند. در غيگرايي و نه خاصگرايش عام
حماقت جمعي در مقابل خرد جمعـي منجر به "همبستگي كاذب") 2011بنا بر استدالل بريسكين (

  خواهد شد.

: خواص بعـد سياسـي جامعـه در تقويـت خـرد خواص حوزه سياسي در تقويت خرد جمعي
  گونه ارائه نمود:ينترتيب اصورت منظم در چهار بعد آن بهتوان بهميجمعي را 

مشاركت جدي باعث شـود روابـط  -چه مكانيسم رقابت جدي) چنانGaدر بعد سياسي ابزاري (
هاي ذينفع در جامعه از طرفي و دولت از طرف ديگر برقرار بوده بين اجتماعات اقتصادي و ساير گروه

يـت خـرد جمعـي در تـوان شـاهد تقواي كه در دولت صداي منافع اكثريت شنيده شـود، ميگونهبه
) منطق نظري قابل قبولي وجود دارد كه رابطه بين توسعه اقتصادي و 1995جامعه بود. از نظر مولر (

كند كـه رونـد كند. وي استدالل ميتر از يك رابطه يكنواخت مثبت مطرح ميدموكراسي را پيچيده
وكراسـي دارد. مـولر مـدل توسعه اقتصادي تأثير مستقيم مثبت و تأثير غيرمستقيم منفي بر روند دم

  .) نشان داده است6صورت شكل شماره (علي اين روابط متقابل را به
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در چنـين وضـعيتي  جايي كه نابرابري با ثبات دموكراسي در طول زمان سازگار نيست،لذا از آن
هـاي بيشـتري رقابت جدي زمينه افزايش مشاركت سياسي گروه -است كه مكانيسم مشاركت جدي

رقابت جـدي همچنـين باعـث  -سازد. مكانيسم مشاركت جديرا در تمام طبقات فراهم مي از مردم
اي كه از طرفي حوزة سياسي بر گونهشود بههاي جامعه ميكاهش تسلط حوزة سياسي بر ساير حوزه

هاي جامعه نيز بر مبناي منطق درونـي زمان ساير حوزهمبناي منطق دروني خود (اصل تحقق) و هم
گـران گرايي و فرصـت افـزايش كـنشنمايند و از طرف ديگر چنين روندي گسـترش عـامخود عمل 

گويي دولـت و در نتيجـه زمينـه تقويـت جمعي در سطح جامعه در كنار كاهش تراكم قدرت و پاسخ
  سازد.خرد جمعي را فراهم مي
رفـي و روابط بين دولـت از ط) در تقويت خرد جمعي در جامعه، ناظر بهGgبعد سياسي اداري (

اين امر حاصـل نخواهـد شـد و  ها و احزاب سياسي از طرف ديگر استروابط بين شهروندان، انجمن
كه دو شرط در سطح سازماني جامعه تحقق يابد: بوروكراسي و بهداشت سـازماني؛ چـرا كـه مگر اين

 هـا و نهادهـايطور ويژه بخش خصوصي از طريـق تشـكلهاي ديگر جامعه و بهروابط دولت و بخش
دولـت از تمركززدايـي و تواند از مشروعيت برخوردار بوده و با رساندن صداي شهروندان بـهمدني مي

   فساد كاسته و در مقابل مشاركت جدي مردم در جامعه را عملي سازد.
ديدگاه ليست و شرايط الزم در تقويت خـرد جمعـي توان به)  ميGiاجتماعي (-در بعد سياسي

تواند چـالش انسـجام را دربحـث خـرد جمعـي هايي كه مياز نظر او ويژگي در ديدگاه او اشاره كرد.
اجـزاء پوشش دهد شامل دموكراتيزه شـدن، تمركززدايـي و تجزيـه (كارهـا و موضـوعات بـزرگ بـه

هاي تنـوع اجتمـاعي و عـدم نوعي يادآور بحث شمول اجتماعي و تمها بهكوچكتر) است. اين ويژگي
اجتمـاعي در تقويـت خـرد  -جا در رابطه با بعد سياسياند كه در اينطرد اجتماعي در بعد اجتماعي

اي را از طرفي و روابط انجمني را از طرف ديگر در مركز توجه قـرار داد. بـا جمعي بايد هويت جامعه
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جايي كه دامنه خردورزي ابزاري با افزايش چگالي وزني روابط ابزاري در استدالل چلبي از آنتوجه به
يابد و با افزايش خردورزي ابزاري و دامنـه نفـوذ آن در جامعـه، امكـان نـوآوري، ش ميجامعه گستر

متناظر با افزايش چگالي وزني روابط انجمني «يابد، لذا خالقيت و پذيرش تغيير اجتماعي افزايش مي
 شود، جامعه كلكه جامعه مدني تعريض مي(برايند تركيب روابط ابزاري و روابط اظهاري)، ضمن اين

هاي گوناگون كسب نيز در سطوح مختلف آمادگي بيشتري براي بازسازي و تغييرات منظم در عرصه
  ).252: 1394(چلبي، » نمايدمي

گوهاي سياسي دوجانبـه بـا وسازي و گفت) روابط گفتماني، مجابGLفرهنگي (-در بعد سياسي
و پـذيريش انتقـادات در  هـاي متنـوعكارگيري ديـدگاهامكان جذب نيروهاي مختلف در جامعه و به

باشـد. آزادي در سـاية روابط بين شهروندان از طرفي و دولت و شهروندان از طرف ديگـر مطـرح مي
توانـد شـرايط شـود، ميحاكميت قانون نيز كه بر عهده نظام سياسي اسـت و در ايـن بعـد بيـان مي

  مساعدي را براي تقويت خرد جمعي در جامعه فراهم نمايد.
وجـود تنـوع شـناختي در چهـار حـوزة اقتصـادي، كه ظهور خرد جمعي قـائم بـه قبالً گفته شد

كه خرد جمعـي ظهـور خاطر داشت براي اينجا بايد بهسياسي، اجتماعي و فرهنگي است، لذا در اين
پيدا كند و در زمان تداوم داشته باشد، الزم است تنوع شناختي كه جـنس آن از فرهنـگ اسـت، در 

هاي اجتماعي جامعه) تا حـد الزم نفـوذ كـرده باشـد. در ايـن ين ساير حوزهچنحوزه سياسي (و هم
شـود، در امـور سياسـي تفكـر صورت، فرهنگي سياسي كه در آن براي خرد و فكر اهميت قائل مـي

همراه فردگرايـي اخالقـي بـر اسـاس اصـل گرايي بهخالق را تشويق نموده و با حاكميت قانون و عام
متفاوت در برخورد با مسائل مختلف را ارزيابي كرده و بر مبناي خرد جمعي هاي حلسازي، راهمجاب

  .گيردمشي را در پيش ميترين خطبراي مسائل و معضالت اجتماعي مناسب
: در بعد اجتماعي جامعه، اگـر بنـا خواص و خصوصيات حوزه اجتماعي در تقويت خرد جمعي

صورت تحليلي ارائه شـود بـه ويت خرد جمعي بهباشد پاسخي ايجابي براي خواص حوزه اجتماعي در تق
توان گفت خواص اين حوزه در تقويت خرد جمعـي جامعـه را مكانيسـم پيونـدهاي رسد كه مينظر مي

يـا همـان اجتمـاع اي ضعيف در قالب انسجام و همبستگي اجتمـاعي (اجتمـاع ملـي، اجتمـاع جامعـه
هـا جذب/شـمول تعيـين جتمـاعي و بـه تبـع آنهاي تنوع اجتماعي، عدم طرد اهمراه تم) بهاجتماعات

  كنند.ميديگر را مشروط و از طريق خرد جمعي تقويت زمان يكطور همكنند. اين خواص نيز بهمي
ديت با در نظر گرفتن ارزشهاي اساسي آزادي، عدالت، همبستگي و... سه شكل متفاوت انسـجام 

كاري) را از هم تفكيك نموده است و با انتقـاد از (اقتدارطلبانه، انسجام رقابتي و انسجام مبتني بر هم
  دو نوع انسجام اقتدارطلبانه و رقابتي بر اين باور است كه در انسـجام مبتنـي بـر تعـاون و همكـاري 

هـاي مثابه بخشي از هستي و هويت خودشان، احترام قائل شدن براي تفاوتتأييد وجود ديگران بهبه
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ديگر چالش كشيدن همسمت يك آينده مشترك و در نتيجه بههيگران، حمايت از يكديگر، حركت بد
  .)86: 2012شود (ديت، كه توأم با افزايش پتانسيل احترام متقابل باشد، توجه مي

ها ها و بين آندر عرض گروه "مبادالت نامتقارن گرم"چه روابط حمايتي و كه، چنانعالوه اينهب
هـا تواند در ارتباط با ساير حوزهها محدود نباشد ميون گروهدرگسترش يابد و اين نوع روابط تنها به

خرد جمعي را در جامعه تقويت كند و چنين وضعيتي مانع از تراكم قدرت، فساد، احساس نـابرابري، 
ها در جهت خير جمعي و حل مسـائل احتمـالي جامعـه تبعيض و ... شده و از ظرفيت متفاوت گروه

هـاي با تمايز قائل شدن بين گـروه "دموكراسي و شمول"د با عنوان استفاده كند. يانگ در كتاب خو
اجتماعي فرهنگي و ساختاري بر اين باور است كه يك فرآيند دموكراتيك نـه فقـط بـا ورود رسـمي 

ها از جامعـه را ها و دانش آنروابط اجتماعي كه افراد و تجارب، فرصتهمه افراد، بلكه با دستيابي به
بخشد، مشمول و فراگير خواهد بود و يـك جامعـه دمكراتيـك از طريـق قعيت ميطور متفاوتي موبه

قضـاوت ديگر، بهيكهاي افراد بهها، بلكه با انتقال تجربيات و ديدگاهبحث نه با محدود كردن اختالف
چـه حـوزه اجتمـاعي توان ادعا كرد كه چنانميبنابراين ). 85: 2000رسد (يانگ، سياسي عيني مي

صيت شمول و عدم طرد اجتماعي باشد و روابط اجتماعي در آن بر مبنـاي روابـط تـوأم بـا داراي خا
يافته استوار باشد ميزان احساس محروميت اجتماعي، ياس اجتمـاعي و احترام متقابل و تعهد تعميم

رقابت جدي را افزايش داده و از ايـن طريـق -دنبال آن مشاركت جديانفعال اجتماعي را كاهش و به
  تواند موجبات تقويت خرد جمعي جامعه را فراهم سازد.اجتماعي در ارتباط با ابعاد ديگر ميبعد 

درسـتي انسـجام كـاذب را يكـي از توان بر ديدگاه بريسكين نيز تاكيد گذاشت كه بـهدر اين بعد مي
حاوي  نظام اجتماعي كند. از نظر او خردهالگوهاي حماقت جمعي يعني نقطه مقابل خرد جمعي تلقي مي

ها با كيفيت و ماهيت مغناطيسي خود در سـير هاي نسبتاً مشخصي است كه اين شبكهاي از نقششبكه
هـا سمت هم جذب و در اين روند، گروهكنند تا بهبرانگيخته و تحريك ميتعامالت گفتماني گرم مردم را 

  دهند.نشان ميديگر از خود شان و احترام به يكهايتشخيص تفاوتتمايل بيشتري نسبت به
بعـد فرهنگـي يكـي ديگـر از ابعـاد چهارگانـه : در تقويت خرد جمعي خواص حوزه فرهنگي

تـوان پرسـيد دهد كه در اين مورد نيز مـي) را تشكيل مي7الگوي علي خرد جمعي (در مدل شماره 
در كه اين بعد بايد حائز چه خواص و خصوصياتي باشد كه خرد جمعي را در جامعه تقويت كند؟ بـا 

و با تأكيد بر مدل تلفيقي پـژوهش، هاي نظري كه قبالً مورد بررسي قرار گرفتند نظر گرفتن ديدگاه
هـاي تنـوع شـناختي، خواص بعد فرهنگي در تقويت خرد جمعي را در قالـب فرهنـگ ملـي و بـا تم

گرايي عام، فردگرايي اخالقي و اخالق مسئوليت با مكانيسم وحـدت در تكثـر فرهنگـي مطـرح جمع
 ايم. نموده و در بيان آن از مفهوم فضاي كنش سود جسته
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Laطور كه اقتصاددانان نهادگرا از جملـه النـدز بـر پيونـدهاي اقتصادي همان-: در بعد فرهنگي
اند، عوامل فرهنگي از جمله صرفه جـويي، هاي فرهنگي با نتايج اقتصادي تأكيد داشتهباورها و ارزش

واملي چون بيگانه هراسي، تعصبات مذهبي، فساد اداري و قوانين سخت كوشي، صداقت و مدارا، با ع
). نكته ديگـري 9: 2006شوند، در تضاد است (جويسو و همكاران، دولتي كه مانع از فعاليت كارا مي

كه نبايد از آن غفلت نمود اين است كه گشايشي كه فرهنگ از طريق آن وارد گفتمان اقتصادي شد، 
  نبال دانشمنداني از جمله بانفيلد، پاتنـام و فوكويامـا، اقتصـاددانان نيـز شـروع دمفهوم اعتماد بود. به

توانـد عالوه بر اين، فرهنگ در ارتباط با حوزه اقتصادي مي مطالعه مزاياي اقتصادي اعتماد كردند.به
سـتا از طريق سازوكارهايي غير از اعتماد نيز بر تقويت خرد جمعي در جامعه تأثير بگذارد. در ايـن را

هـاي اند فرهنگ از طريق فرايند اجتماعي شدن، بـر ارزش) اظهار داشته2006جويسو و همكارانش (
  گذارد و از اين طريق بر ترجيحات اقتصادي تـاثير گـذار بـوده و بـا نفـوذ و ورود خـود افراد تأثير مي

  نمايد.حوزه اقتصادي موجبات تحقق و تقويت خرد جمعي در جامعه را فراهم ميبه
  

  
  

Lg از آنجايي كه در حوزة فرهنگ، رابطه اجتماعي غالب از نوع رابطه گفتماني است در ارتبـاط :
) بـا 1394روابط گفتماني سياسي اشاره نمود كه بنا بر اسـتدالل چلبـي (توان بهبا حوزه سياسي مي

گران درگير ها و يا ضعف در پراكنش كنشقلت ميزان چگالي روابط گفتماني سياسي و يا فراواني آن
اي مواجه خواهد شد و در نهايـت ايـن اخـتالل در طور نسبي با اختالل رابطهدر اين روابط جامعه به

تحقق و تقويت خرد جمعي در جامعه اثر منفي خواهد داشت. بنابراين با الهام از مدل خـرد جمعـي 
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گسـترش چنـين شود كه بـا مستخرج از ديدگاه چلبي و همچنين مدل تلفيقي پژوهش يادآوري مي
معناي مخالفت و دشمني تلقي نخواهد شد بلكه با پـذيرش تنـوع روابطي هر نوع ديدگاه متفاوتي به

شناختي (كه جنس آن از فرهنگ است) و تركيب با ساير عناصر اجتماعي از جملـه تكـوين جامعـه 
ويـت خـرد نحـوي موجبـات تحقـق و تقگرايي و ... بـهمدني، كاهش اختالالت اجتماعي، افزايش عام

 گردد.جمعي در جامعه فراهم مي

Li :شان و شان، عزت نفسها، هويتشناسان فرهنگ را نياز اصلي افراد براي ساختن آنفرهنگ
گيرنـد روشي قطعـي توسـط فرهنگشـان شـكل ميدانند. بنابراين مردم بهدرك دنياي اطرافشان مي

اند كه عملكـرد جامعـه نـه ردازان پذيرفتهپاكثر نظريه در اين راستا .)803: 2017(ماهر و مصطفي، 
فضايل، هويت و عملكرد شهروندان آن نيـز بسـتگي عدالت نهادها يا قانون اساسي آن، بلكه بهتنها به

هاي متنـوعي ديدگاهگرايي مردم را بهچندفرهنگ ). از اين جهت،10: 2000دارد (كيمليكا و نورمن، 
از اين طريق فـرد بـه  سازد.گيرد، مجهز ميي را دربرميهاي اجتماعهاي هويتكه دانش و پيچيدگي

رسميت شناختن حفظ حقوق فرهنگي و و به» هاي همگن و تك فرهنگيملت-ترك اسطوره دولت«
ها با برابري اجتماعي و رفع تبعيض خواهد بـود (مـاهر و مصـطفي، تشكيل جامعه با پيوند دادن اين

هـاي كـنش اجتمـاعي نيـز سـرايت كـرده و در ير حوزهسا). در نهايت چنين روابطي به805: 2017
 نظم هنجاري موجبات تقويت خرد جمعي در جامعه فراهم خواهد شد.بهنهايت با تحكيم بخشيدن 

Ll:  آخرين بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه سازوكار وحدت در تكثـر فرهنگـي
تـدريج فضـاي مفهـومي مقـوالت اخالقـي هتواند با گسترش روابط گفتماني اخالقي و فلسـفي بـمي

، نو و گـاهي تفاوتهاي معدالت، صداقت و ميزان تحمل و بردباري افراد جامعه را در پذيرش انديشه
حتي متناقض در ابعاد مختلف و پذيرش تنوع شناختي افراد جامعه و روابط گفتماني اخالقي توأم بـا 

هـاي كـنش را ير در الگوهاي فكري، تغيير در ساير حوزهرا افزايش داده و با ايجاد تغي احترام متقابل
هاي اخالقـي و اشـاعه نيز فراهم سازد. به اين ترتيب با پرورش و تغذيه فكر و انديشه و تعميم ارزش

  شود.ها در عرض جامعه، خرد جمعي تقويت ميآن
  

  گيريخالصه و نتيجه
شـود فراتر رويم، چرا كه يادآور مي كند تا از دوگانگي خود و ديگرانخرد جمعي به ما كمك مي
كنيم و چنـين چـارچوبي هايمان را ايفا ميهستيم كه در آن نقش ما بخشي از يك چارچوب بزرگتر

هـاي گسـترده هاي مختلف كه مبتني بـر اسـتفاده از ظرفيتتوان اين را دارد كه با استخراج ديدگاه
هايي بنديراد جامعـه اسـت، تقسـيمطـور ويـژه تنـوع شـناختي افـمشاركت واقعي، همكـاري و بـه

اي خـرد جمعـي تغييـر سـازنده«كند، التيام بخشد. (تمايزيافتگي در جامعه) كه ما را از هم جدا مي
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-تواند تا حدودي بـهاين تأثير مي گذارد.است كه هم بر آگاهي دروني و هم بر رفتار بيروني تأثير مي
(بريسكين و » اف و عدالت در جامعه خدمت كندحركت اجتماعي در جهت يكپارچگي و انسجام، انص

  ).32: 2009همكاران، 
هاي برآيي و تقويـت آن در در اين مقاله با هدف الگويابي خرد جمعي در سطح نظري و مكانيسم

هاي مختلف، چارچوبي تلفيقي و چند وجهي ارائـه الگوهاي نظري تئوري جرح و تعديلجامعه ضمن 
طـور و بـههاي چهارگانه اجتمـاعي كدام از حوزهچگونگي سهم هر شد كه هسته اصلي آن متكي بر 

چارچوب نظـري بحـث است. با توجه بهها در تقويت خرد جمعي زمان چگونگي روابط متقابل آنهم
صـورت زيـر آورده شـناختي خـرد جمعـي بـهشده، قضاياي كلي استخراج شده براي تحليـل جامعه

  با محك تجربه بررسي و آزمون كرد: توانها را ميشود كه صحت و سقم آنمي
نوبـة خـود سـهمي هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي قادرنـد هـر يـك بـهخرده نظام

هاي جداگانه در تحقق و تقويت خرد جمعي در جامعه داشته باشند. در عين حال،  هر كدام از حوزه
توانند خرد ها (نفوذ متقابل) ميوزهچهارگانه اجتماعي در صورت استقالل نسبي، در ارتباط با ساير ح

  جمعي را در جامعه تقويت كنند.
شرطي كه بقيه چيزها نيـز چه اقتصاد از مكانيسم بازار برخوردار باشد، بهچناندر حوزة اقتصادي 

تواند از اجتماع ملي بيايد و نحو مطلوب و قابل قبولي كار كنند و جنبة همبستگي داشته باشد، ميبه
چـه يافته و وحدت ملي است، همچنين چنـاناي، وفاق تعميموجود اجتماع جامعهوط بهاين خود من

تقويـت خـرد جمعـي در همكـاري باشـد، -اين بعد حائز خواص اعتمادسازي و رقابت توأم با آشـتي
  سازد.جامعه را ميسر مي

گر است با ناظر بر روابط بين دولت از طرفي و روابط بين شهروندان، از طرف ديحوزة سياسي كه 
تواند بـا وجـود خودمختـاري، جامعـه رقابت جدي در قالب دولت ملي مي -مكانيسم مشاركت جدي

موجبات تقويت خـرد جمعـي در جامعـه را مدني پويا و وجود احزاب و با تأكيد بر بهداشت سازماني 
  فراهم سازد.

جام و همبستگي مكانيسم پيوندهاي ضعيف در قالب انسدر حوزة اجتماعي تقويت خرد جمعي با 
هاي تنوع اجتماعي، همراه تم) بهيا همان اجتماع اجتماعاتاي اجتماعي (اجتماع ملي، اجتماع جامعه

طور كـه يادآوري اسـت همـانزم بهشود. الها جذب/شمول تعيين ميتبع آنعدم طرد اجتماعي و به
افـراد در عـرض شـبكه  تنيدگي اجتماعات شخصـيجاري شدن اين آثار منوط بهقبال نيز اشاره شد 
هاي ناقـل مثابه پلها با مكانيسم پيوندهاي ضعيف بهنحوي كه نقاط اتصال تنيدگياجتماعي است به

گرايانـه بـا امكـان هاي خاصگرايي عمل كنـد. در غيـر اينصـورت سـوگيرياطالعات، با گرايش عام
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م ملي و يا بنـا بـر اسـتدالل جاي ضوابط و باالتر از همه فراهم شدن ضعف انسجاجايگزيني روابط به
  حماقت جمعي در مقابل خرد جمعي خواهد شد.منجر به "همبستگي كاذب") 2011بريسكين (

سـازوكار وحـدت در تكثـر فرهنگـي در قالـب فرهنـگ ملـي در حوزة فرهنگي نيز، مكانيسـم و 
فهـومي مقـوالت تدريج فضاي م، بهاخالقي توأم با احترام متقابل تواند با گسترش روابط گفتمانيمي

تفـاوت و تنـوع هاي ماخالقي صداقت و ميزان تحمل و بردباري افـراد جامعـه را در پـذيرش انديشـه
گرايي عـام، فردگرايـي اخالقـي و اخـالق را افزايش داده و با وجـود جمـعشناختي در ابعاد مختلف 

خـرد جمعـي را هاي كنش موجبات تقويت زمان با فراهم ساختن تغيير در ساير حوزهمسئوليت، هم
  در جامعه فراهم سازد.
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