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 هویت: میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده؟

 9علی تقویان ناصرالدین

 چکیده
مانده از گذشته است   جای  آیا هویت میراثی به برآنیم كه به این سوال پاسخ دهیم:در این گفتار 

رو،  فرض گرفته شده است. ازاین پیش« زمان»یا انتخابی برای آینده؟ در این پرسش، مفهوم 

ی  ی عزیمت ماست. زان پس به بررسی نسبت مفهوم زمان با نظریه تحلیل مفهوم زمان نقطه

است. علم « مکان»بلکه علم « زمان»شناسی نه علم  نهیم كه جامعه پردازیم و برمی اجتماعی می

ی آگاهی دارد. این  یم فلسفهاش نسبتی وثیق با پارادا است كه در روایت هگلی« تاریخ»اما « زمان»

ی كنش است نه  شناسی نظریه داد چرا كه جامعه شناسی را نمی ی تأسیس جامعه پارادایم، اجازه

ی نوزدهم اروپایی مقارن  های سده شناسی در پایانه ی آگاهی. از همین رو، تأسیس جامعه نظریه

ای كه خود هم  بود، سوژه« هسوژ»ی آگاهی. كانون این بحران نیز مفهوم  است با بحران فلسفه

ی مدرن. اما ماركس، نیچه و فروید طومار  ی آگاهی مدرن بود و هم كانون جامعه بنیاد فلسفه

ی مدرن را به بحران درانداختند. تأسیس  سوژه را درهم پیچیدند و بدین سان جامعه

باری  گران گاهی است كه در آن از شناسی پاسخی بود به این بحران. این تأسیس چرخش جامعه

انگشت نهادیم. در ادامه، « توپوسنتریسم»آگاه گشتیم و بر سودمندی « تمپوسنتریسم»باری  و زیان

كنیم و  در علوم اجتماعی ایران اشاره می« هویت»محور از  های تلقی زمان به برخی از نارسایی

اتوان از نگریستن رو ن این ها گرانبار از گذشته است و از دهیم كه چگونه این نارسایی نشان می

را نیز در همین « ی كنش نظریه»شناسی ایرانی در پردازش  ی ناتوانی جامعه به آینده. ریشه

رفت از این  شناسی ایرانی برای برون نهیم كه جامعه كنیم. سرآخر برمی وجو می ها جست نارسایی

ت شستن از ای جز دس هایی نو در سپهر نظریه و عمل اجتماعی، چاره بست و گشودن افق بن

 ندارد. « انتخابی برای آینده»، و برگرفتن آن همچون «سان میراثی از گذشته به»تلقی هویت 

 .ی كنش ی اجتماعی، نظریه : هویت، زمان، مکان، نظریهکلیدیهای  هواژ
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