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 ها شناسی تا شهود عامیانه: معیار ارزیابی نظریه از جامعه

 1بهاره آروین

 3نجمه طاهری 

 چکیده 
های مبتنی بر توهم توطئه  ی جامعه و حکومت در ایران متعددند، از نظریه كننده یینهای تب نظریه

اند و  در باب واقعیت  هایی كه در كنه خود بازگویی انواعی از شهودهای عامیانه گرفته تا نظریه

ی حاضر چگونگی  ی اصلی مقاله اند. مساله های علمی استوار شده هایی كه بر پژوهش البته نظریه

های  ی این نظریات شواهدی از واقعیت كه همه جایی  یزگذاری میان این نظریات است. از آنتما

كنند، امکان تمایزگذاری میان این  ید خود ارائه میأئی ایران را در ت تاریخی و معاصر جامعه

رسد به خصوص كه در بسیاری موارد فرضیات مبتنی بر شهود  نظریات چندان ساده به نظر نمی

شناختی و  ای جامعهه شناختی بر تن كرده و خود را در شکل نظریه ی الفاظ جامعه جامه عامیانه

ی حاضر تالش كرده است با  كنند. مقاله حال مورد پذیرش از سوی همگان نمایان می در عین

ی  ی وجوهی از واقعیت در جامعه كننده های تبیین های متنی مشخص از نظریه مرور مصداق

های  كه بتوان میان نظریه  ای تمایز میان این نظریات را روشن كرده به گونهایرانی، معیارهای 

هایی كه درواقع بازگویی فرضیات شهود عامیانه با ادبیات  شناختی و نظریه جامعه

توان با شش معیار،  ها حاكی از آن است كه می اند، تمایز گذاشت. یافته شناختی جامعه

از یکدیگر متمایز كرد؛ این شش معیار عبارتند از: استفاده  هایی از نظریات مورد بحث را مصداق

های كنش متقابل، تالش برای فهم در مقابل ارائة تصورات قالبی، مواجهه با  از چارچوب نظام

بینی،  مندی و امکان پیش مثال نقض و فرضیات رقیب، انکشاف نظم پنهان به معنای كشف قاعده

 ها و روشمند بودن. اوتحساسیت به تف  ایِ زمینة مقایسه پس

شناختی، شهود عامیانه، نظام كنش متقابل، نظم پنهان،  ی جامعه نظریه کلیدی: هایواژه

 .فرضیه رقیب، تصورات قالبی
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