




کنند و بعد از آمیز برگزار میمعی مساملتالله ریاحی تجآزادی نعمتدراویِش گنابادی، برای  ۱۳۹۶بهمن ۳۰در 

آن در خیابان گلستان هفتم، تجمع آنها به دلیِل مقاومت در برابر دستگیری قطِب خود، به خشونت کشیده 

ی اتوبوسی منتسب به شود و سپس رانندهنها رشوع میشود؛ خشونتی که با برخورد نیروهای امنیتی به آ می

شوند، این درگیری در نهایت با رضب و برد و سه تن از مامورین کشته میدراویش به صف مأمورین هجوم می

 یابد.نفر خامته می ۳۰۰شتم دراویش و دستگیری بیش از 

 پرابل�تیک شدِن موقعیِت خشونت

ی�ن هستیم... هر متاشاگر بایست یا احمق باشد و یا خائن. (ژان پل هاما همه در حال آلوده کردن دست

 سارتر)

ی اتوبوس به صِف مامورین توان فهمید که گلستان هفتم با تکیه بر هجوم رانندهبا شنیدِن روایتی کوتاه می

نین کنرتاست شود. با توجه به این باز�ایِی ماشیِن دولت از فضای گلستاِن هفتم و همچامنیتی باز�ایی می

مند) شده است؛ در واقع تا به حال (مسئله پرابل�تیک موقعیِت خشونتایجاد شده در فضا با اتوبوس مذکور، 

با وجوِد تجمع مردم و حضور پلیس در برابر آنها خشونت تا این حد پرابل�تیک نشده بود و دلیِل کافی آن به 



بررسی ماهیت باز�ایی رو از اینگردد. ی گلستان هفتم برمیی اتوبوس در حادثهباز�ایی سیاسِی هجوم راننده

به بیانی بهرت بررسی اجت�عی رضوری است. -خشونت توسط سیستم حاکم به دلیِل تعیِّن آن در ساحِت سیاسی

ی ساختاِر و اندیشه های اخالقی و فردی بلکه با توجه بهانگارهترسیم توپوگرافی خشونت و نقِد آن، نه با بن

 سی حاکم ممکن است.سیا

 ی ماشیِن دولتشدهخشونِت باز�ایی

 توان، باز�ایِی نسبِت خشونت با قانون و عدالت تعریف کرد. (والرت بنیامین)رسالِت نقِد خشونت را می

آنچه بعد از گلستان هفتم حائز اهمیت است، باز�ایِی خشونت در ساحِت سیاسی است، در واقع دولت به 

ی اتوبوس را به عنواِن خشونِت نامرشوع (حد نهایی خشونت) رمزگذاری روگذار، هجوم رانندهمثابه ماشین قلم

گر و مخل نظِم و امنیِت ملی و از طرِف دیگر صف کرده است و همچنین معرفی درویشان در قامت شورش

لستان هفتم مامورین به عنوان حافظ امنیت جامعه. بحث بر رس همین سیاسِت باز�ایی است؛ زیرا خوانش گ

ی اتوبوس توسِط ماشین دولت به هیچ رو اتفاقی نیست و نشان از دستگاِه دولتی و سازوکار از خالل راننده

سازی و کنرتل و تحت عملکرِد آن دارد؛ در واقع سیاست باز�ایِی دولت، فراینِد رمزگذاری به منظور همسان

 ی اتوبوس نه از منظر اخالقی و ستاندِن جاننندهانقیاد درآوردِن نیروهای اجت�عی است. یعنی قضاوت را

صورت گرفته است؛ پس اساساً نقد و تقبیح خشونت در  ها، بلکه از منظر سیاسی (تعرض به قانون)انسان

نوع باز�ایی، تصویرسازی هجوم وی  گردد. از ملزومات اساسی ایندلیِل اخالِق سیاسی حاکم برمی باز�ایی به

 م در جامعه (مثل داعشی بودن) است.به عنواِن خشونت تا

توان متوجه شد که اوال امروزه هستی ِت باز�ایی که موقعیِت خشونت را پرابل�تیک کرد میبا توجه به سیاس

اخالق خود در خدمِت سیاست و دارای وجه ایدئولوژیک  و انسان و اخالق حاکم بر او امری سیاسی است

سیاسی ریشه دارد. -لکه حاصِل منازعه است و در ساختاِر اجت�عیاست. همچنین خشونت نه رفتار طبیعی ب

شونت نه رو خشود و از اینساختاِر حاکم می یشدهونت نهادینهیی منجر به نامریی شدِن خشباز�اهمچنین 

سوال از چرایی به خشونت  از این جهت شود.اصوِل انتزاعی اخالق سیاسی قضاوت می در منِت حادثه بلکه در

 ی. نتیجهاخته شده است آمیز و بحث از حقوق شهروندی پیشاپیش در این باز�اییه شدِن تجمع مساملتکشید

این رمزگذاری دولتی منجر به حِق مرشوع خشونِت پلیسی به عنوان ضامِن امنیت جامعه است و در نهایت 

(مانند   حقوقی متنبه شودگر به عنواِن تعرض به قانون باید در دستگاه عدالت و با توجه به ساختارِ خاطی

دالت و رو رضوری است که توپوگرافی موقعیِت خشونت، درنسبت به قانون و عبرگزاری دادگاه علنی) از این

 ساختار سیاسی صورت گیرد.



 »مردم«آرایی هویتی نیروها: حضوِر دراویش در مقابل پلیس و غیاِب صف

که نزد ارسطو بود: جانوری زنده که همچنین دارای قابلیت ها انسان ه�ن چیزی باقی ماند که هزاره برای

اش هستی او را در مقام موجودی هستی سیاسی است؛ انسان مدرن جانوری است که سیاست یاضافی تجربه

 (فوکو) برد.زنده زیر سوال می

است؛ حضور آرایی نیروها در مقابل همدیگر اول معنادار است، صف یآنچه که در موقعیِت خشونت در لحظه

حال با توجه به  مدار.هویتی به ناِم درویش و غیاب مردم و از طرفی حضور پلیس به عنواِن روِح دولِت مردم

 نام دراویش شود؛ اینکه چرا از طرفی هویتی بهاین امر، به چرایی آرایش این نیروها در مقابل هم پرداخته می

اند؟ پس دولت و مردم است ایستاده ییسی که ظاهراً �ایندهزند در مقابل پل(نام) مردم بیرون می که از فرمِ 

ایستد؟ و این هویت، چه تعینی در مسئله بر رس آن است که هویِت درویش چرا در برابر سیستِم حاکم می

 گیری منازعه دارد؟شکل

م دانش و نظا-های گفت�نیشود، ریشه در صورتبندیهویت که اساساً از متایز بین خود و دیگری حاصل می

رو هویت درویش . از اینداشته است ای در آنکنندهنقِش تعیین قدرتی دارد که دولت به دلیِل داشنِت هژمونی

گرایی است؛ گفت�نی دینی که در اثر مواجهه با گفت�ِن به عنوان دیگری، قلمروگذاری گفت�ِن سیاسِی اسالم

یعنی  شناسی است،انعکاس و برگردان گفت�ن رشق« اکمشناسِی غرب متولد شده است. در واقع گفت�ِن حرشق

شناختی و ای به لحاظ هستییابی غرب را به عنوان پدیدهسازی رشق، هویتدانشی که با رشقی-نظام قدرت

 در واقع خود غربی با اتکا به این (ادوارد سعید)» سازد.پذیر میشناختی مت�یز، استثنایی و برتر امکانشناخت

 ،های گفت�نیبندیصورت یابد و اینگفت�نی، در مرزبندی با دیگرِی رشقی، تجسم و ثبات می بندیصورت

 ١(ابراهیم توفیق) »یابند.سازی، تعین میدولت و ملت متناظر با فرآیندهای

یابی خود و توجیه استع�ر و است که غرب برای شناخت و هویت ایخود دیگری در واقع گفت�ِن دینی حاکم،

افتد و برای تعریف هویِت شناسی میایران در مواجهه با این گفت�ن، در داِم رشق ساخته بود و یالیسمامپر

در مدرن نیست. ای که گرچه ضدغرب است اما به هیچ رو ضدگفت�ِن دینیکند؛ خود گفت�ِن دینی را َعلَم می

 تقابل باهویِت بیدارِی اسالمی در  .ینیملت با واحد رسزمینی یگانه مبتنی بر گفت�ِن د-گیری دولتواقع شکل

در این  که خواست ایجاد حاکمیت اسالمی و ساخِت حقیقتی از آن خود دارد. ایگراییغرب مطرح شد، اسالم

به ناِم غرب به عنوانی دشمِن خارجی، دگرستیزی نیز در سطح  ایعالوه بر دیگری شناسِی وارونه رشقگفت�نِ 

پهلوی نیز ردیابی  یتوان تا دورهحتی مینسبت به بهاییان این دگرستیزی را  یهگیرد. �ونداخلی صورت می

بخشی برای به انقیاد درآوردن است. در واقع سازی و هویتسوژه اساساً  های هویتیکرد. زیرا کارکرِد گفت�ن

شکل  گریی شیعهمحور  یو با نقطهاست با خواسِت حاکمیت که اساسا ماحصل مواجهه با غرب  ایگراییاسالم

ی سایر صور اسالم ،جهانی داردرا با آن جهانیکه با اصول فقهی خواسِت پیوند زدِن امر این ایگری؛ شیعهگرفته

زند؛ زیرا هم امکاِن چون عرفان و تصوف را به دلیل تعریِف متفاوِت دینی چون طریقت و محبت پس می

رود و هم دگرستیزی سبب خاطره و وال میحاکمیت سیاسی از طریِق مسلِک طریقت و محبت زیر س

 شود.خودآفرینی می

                                                           
 های هویتی و علوم اجت�عیشناسی گفت�نیرانی، آسیبی هویت ملی/ای تامالتی نظرورزانه دربارهبرای اطالعات بیشرت نگاه کنید به: مقاله -١



آرایی نیروها، نشان از هویت دراویش به عنواِن دیگری گفت�ِن دینِی حاکم است و پلیس نیز رو صفاز این

ملت خواست -هویِت روِح دولت است و غیاِب مردم نیز به معنی غیاِب مردِم همگونی است که فرم دولت

دانشی است که توامان بعنوان -های گفت�ن قدرتبندیصورتشته؛ این حضور و غیاب محصوِل ایجاد آن را دا

 .اندرا رقم زده سازیدولت و ملت های هویتی، چرایی و چگونگی فرآیندهایبخش گفت�نچارچوب تعین

 

 هویتی یگیری مطالبهچرایی شکل

فالن و به�ن که هستیم باقی مبانیم، به هر قیمتی شود که ناچاریم ه�ن بدبختی ما از اینجا ناشی می یهمه

 (لویی فردینان سلین). که هست و هر قدر که طول بکشد

های و نهاد سازی رفتار فردیبنیادگرایی و اساس صورتبندی گفت�ن موجود در پی برساخنت هویتی برای یکسان

مرجع مقتدری است  یعهده آنها بر جامعه با هنجارهایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند و تفسیر

هویتی دارد و هویت عنرص  یخدا و برشیت است. این تعریف از بنیادگرایی کامالً جنبه یکه واسطه

شکل گرفته رو از اینغرب  آن است. تقابل هویت دینی با هویت مدرن و تقابل دنیای اسالم و یکنندهتعیین

پس همچنین در این  اند؛کسب قدرت بوده بال نفی این سلطه واست که یکی به دنبال سلطه و دیگری به دن

، توسط دولت حفظ متامیت جامعه ساخِت مردم و هویت یگانه برایرغم است که علیباز�ایی مشهود 

رسزمینی به  یدولت با ساختاِر گفت�ِن دینی در محدودههژمونیک سازی گیرد و هویتگریزی صورت میسوژه

 یز بودِن گفت�ِن حاکم است؛ زیراآمگریزی، تبعیضاین سوژه یکنندهیکی از عنارص تعیینبست رسیده است. بن

شود، که اصِل حقوِق شهروندی که از دهاِن هایی میگیری اقلیتبخشی و دگرستیزی موجِب شکلهویت

 افتد، برای آنها وجود ندارد.سیاستمداراِن این گفت�ن �ی

ملت -که مبتنی بر امر دولت ایهویتی به خاطِر شکسِت حقوِق شهروندی یهرو عجیب نیست که مطالباز این

و رسزمینی است صورت بگیرد، به عنوان مثال در دوران انقالب فرانسه زنی انقالبی به نام الیمپ دوگوژ در 

ی دار روند الجرم سزاوار آن نیز ی چوبهعبارات مشهور خویش چنین بیان کرد که اگر زنان سزاوار آنند که پا

 هستند که به مجلس ملی بروند.

 

 پذیر شدِن خشونت نهادینهرویت

اینجا رسزمین محکومان است و در رسزمین محکومان معیارهای دیگری حاکم است و رضورتاً باید هر کاری را با 

 (فرانتس کافکا) نظامی انجام دهند. یروحیه

 (محمد ثالث) من عاشق اعدامم

نظم و حافِظ امنیت جامعه است، پس پلیس زمانی وارد عمل  یکنندهپلیس �اد تامینر قلمروگذاری دولتی، د

 یرو برخورد با درویشان با محوریت رانندهشود که اقدامی علیه امنیت ملی اتفاق افتاده باشد، از اینمی

پلیس �اِد خشونت انحصاری دولت است دهد. اما واقعیت امر آن است که ارتش و اتوبوس به این دلیل رخ می



و مسئله نه بر رس اقدام علیه امنیت ملی بلکه مسئله بر ِرس خشونِت نامرشوعی است که در مقابِل قانوِن آنها 

شود که هر شکل از مقاومت در برابر قانون به عنواِن ی انحصاِر خشونت سبب میایستد. در واقع مسئلهمی

املللی و قواعد بینها تحت لوای یرا امروزه خشونت حِق انحصاری دولتخشونت نامرشوع تلقی شود؛ ز

داری جهانی است. پس مسئله نه بر رس خشونت رایج در جامعه بلکه دقیقاً مرشوعیت آن است. به رسمایه

ایم و در دست دولت مواجه »ابداِع اجت�عِی منحرصسازی خشونت«تعبیر نوربرت الیاس ما امروزه با 

گردد. به داری با خواست تأمین صلح، برمیاین انحصارسازی به منطِق جنگ و قواعد بازاِر رسمایهمرشوعیِت 

هم  ،ملت مدرن انحصار خشونت مرشوع در دست دولت-ستون اصلی حاکمیت دولت«تعبیر ماکس وبر، 

کاربرد از لحاظ توان [دولت] ملی،  یهای دیگر است. در درون محدودهدرون فضای ملی و هم علیه ملت

خشونت، نه تنها برتری ملموس فراوانی نسبت به متام نیروهای اجت�عی دیگر دارد، بلکه همچنین تنها بازیگر 

های اجت�عی دیگر از قبل شود. متام خشونتوع تلقی میمرش است که خشونت آن قانونی و  ایاجت�عی

 یوجه مشخصه« همچنین» .بر آن وضع شده یکم محدودیت زیادنامرشوع تلقی شده است و یا دست

حصار یا مونوپولی خشونت جس�نی است. این نکته بدان معناست که نشان بر نوعی اها دعوی حاک�ندولت

هایی از کارشناسی را در اختیار دارند که بدان اجازه و شان گروهکنیم که حاک�نما درون سازمانی زندگی می

، از خشونت خشونت بکارگیری از زداشنِت متامی شهروندان دیگراقتدار داده است که در صورت لزوم برای با

جس�نی استفاده کنند. این منحرص ساخنت خشونت یا مونوپولیزه کردن ابداع اجت�عی و تکنیکی نوع برش 

 »است.

حال با توجه به گفت�ِن ساختاِر سیاسی، خشونت در دست دولت به دلیل تأمین امنیت مردم، تنها خشونِت 

رو آنچه که در است که به دلیل حفظ امنیت و دفاع از کشور و جان و ماِل مردم وجود دارد و از اینمرشوعی 

نه تقبیح خشونت به لحاظ اخالقی بلکه به دلیل  شود،گفت�ِن سیاسی حاکم منجر به مقابله به خشونت می

وبوس از نگاِه حکومتی ات یحفظ وضعِ خویش و مرشوعیت خود است. به همین دلیل است که واکنِش راننده

نجاِت جاِن انسان بلکه به دلیل رضبه به  یشود، گناهی نه به دلیِل اخالقی و با ایدهگناهی بزرگ شمرده می

و تعرض به قانون! همین انحصاِر خشونِت دولتی، دلیل برخورد دولت با دراویش  خشونتحق انحصاری 

دولت با هرگونه از این قبیل رفتارها باید برخورد کند! از گراِن اجت�عی هستند و شود زیرا که آنها خاطیمی

رو رضب و شتم توسط پلیس به عنواِن حافِظ منافع عمومی طبیعی تلقی شده و در مقابل هرگونه رفتاِر این

 شود، زیراانحصاِر خشونت نوشته می یشود. پس این نوشته بر رس همین معنای دو پهلو مقاومتی رسکوب می

شود. در واقع امروزه های کوچک خاصی به کار گرفته میبه نفع گروهاست که  ینحصاِر خشونتهمین ا مساله

رو شود، از این(خشونت) تعریف می و زور قانونبا قانون است که  ایبر آن امر سیاسی مهستی و اخالِق حاک

رو حدود و ن. از همیگیرددروِن ساحِت سیاسی دیگر انسان و عرف و هنجارش خارج از امر سیاست قرار �ی

 یکه الزمه -شود و در سیاست باز�ایی، خشونِت انحصاری خودثغور خشونت توسط ساختاِر حاکم تعیین می

در این گفت�ن هر  کند. بنابراینو خود را در نقِش حافِظ امنیت مردم تعریف می پنهان را -بقاِی خویش است

اکم مردود است و درگیری حاصِل منازعه را به عنواِن خشونت شکل از ایستادگی در مقابِل قانون و ساختاِر ح

 کنند.معرفی می

حکومت که ظاهراً زیرا کند. در واقع حِق بدیهی اع�ل خشونت از طرِف حاکمیت، با مفهوم مردم معنا پیدا می

اش را نتدر واقع حکومت با خلق مردم، اشکاِل خشو  د؛را ندار  حِق اع�ِل خشونت علیه مردم رسزمیِن خودش



رو گویی کند؛، زیرا که جمهوری، حکومت همه بر همه است و دولت بازوان اجرایی آن، از اینپنهان می

ت با توجه به سیاسعلیه مردم.  جان و مردم است که حِق خشونت دارد و نهحکومت رصفاً برای تأمین حفظ 

 علیه خشونت حکومت تنها دارد وگویی خشونت علیه مردم اصًال وجود ن توان متوجه شد کهباز�ایی می

نامریی شدِن خشونِت خود نیازمنِد ساختاِر حاکم برای  رو. از اینی اتوبوس استگر و رانندهگر، اغتشاشفتنه

کاهد و به تنوع را به یکپارچگی فرو می« مردم یایده ،سازی و غیرسازی است. در قلمروگذاری دولتیصفت

امرشوع به هر خشونتی پس خشونت ن(آنتونیو نگری)  »یکی است. بخشد. مردمجمعیت هویت واحدی می

حفظ مردم، در  که در مقابل مردم و حکومت بایستد و خشونت برحق خشونتی است که برای شوداطالق می

 دست دولت است.

ی توان متوجه شد که دولِت پوپولیستِی موجود با ساخت مفهوم مردم برااما با توپوگرافی موقعیِت خشونت می

حاکمیت قانون همه بر جمهوری و  یبست شده است؛ زیرا که مسئلهاش، اکنون دچار بنحاکمیت یپشتوانه

(به عنوان » مردم«در قالب یک رسزمیِن مشرتک، به دلیِل گفت�ِن حاکم و ساختاِر اقتصادی موجود از  همه

شده وجود خارجی ندارد و ردم یکیم نگی مردم در وقایع اخیر آشکار شد؛ کهدوگازیرا  است. سلب شده تکرث)

اند که حق تعیین رسنوشِت خود در واقعیت متوجه شده »مردم«برخوردار است.  از خصلِت کرثت و تنوعمردم 

اند. به عنوان مثال را ندارند و مادامی که نسبت به این حق سخن بگویند، در موقعیت خشونت قرار گرفته

پلیس به عنوان حافظ امنیت مردم در  ی... پس ایدهمارس و ۸جمع بازداشت قبل از ت دستگیری پیشگیرانه،

در زندان  ،شویموقایع اخیر به کلی رخت بربسته است. به همین دلیل است که در عدالتخانه عاشق اعدام می

و قانون نه در مقام عدالت و حکومت همه بر همه بلکه به عنوان زور و خشونت جریان  شویمخودکشی می

 یابد.می

د و برای نزنمردِم حکومت بیرون می یشدهافتد که از فرِم ساختهبه این دلیل اتفاق می ویشادر شونت علیه خ

حکومت، زیرا مردِم  یبا مردِم ساختهآنان به دلیِل یکدست نبودن در واقع یند، آحِق آزادی خود به میدان می

یشه حکومت مردم خودش را حکومت رصفاً توجیه حق طبیعی خشونت است. پس عجیب نیست که هم

شنود و این مردم دارای حق اعرتاض هستند. اما موقعیِت خشونت نشان صدایش را می ،دهدمخاطب قرار می

هداف خود نادیده ادهد که مردم از اجت�عاتی تشکیل شده است که حکومت تکرثش را به دلیِل منفعت و می

 زند.گیرد و پس میمی

 

 شکست سیاست باز�ایی

 (سیرسو) ری مرده است.جمهو 

رسد که رویای سازی مسلح ما به نظر میعرص جهانیدر مانع اصلی دموکراسی وضعیت جنگی جهانی است. «

 نگری)آنتونیو ( »مدرن دموکراسی کامال از بین رفته باشد.

ن ر ساحِت سیاسی موجود، ناممکآن است که دموکراسی و جمهوری د یدهندهشکسِت سیاسِت باز�ایی نشان

توان حکومت جمهور یا همه دانست اما فقط تا جایی که به عنوان مردم یا دموکراسی را می«است، زیرا  شده

تواند حکومت کند سیاسی فقط یکی می یای واحد یکپارچه شده باشند. این حکم اندیشهسوژه چیزی شبیه



ه آریستوکراسی رو�ایی بیش کند. دموکراسی از این لحاظ به همرامفهوم دموکراسی را تضعیف و نقض می

 اند وزیرا که مردم حِق تعیین رسنوشت و اعرتاض را از دست داده». نیست چرا که قدرت عمالً سلطنتی است.

 شود تا جایی که دخرت خیابان انقالب، دراویش، سپنتاتر میی مردِم حکومت مدام تنگایرهی آن ددر نتیجه

 نیکنام و... در آن جایی ندارند.

داشته و  سازی تکرثها رابا گفت�ِن دینی معیار قصد همگونرو گفت�ِن ایدئولوژیک ساختاِر سیاسی حاکم یناز ا

سازی ناگزیر تبعیض، تهدید، ناممکنی غیریت یسازی دچار خواهد شد و مابه ازااین امر الجرم به غیریت

 شود.می نت در سطوح مختلفجمهوری و اع�ِل خشو 

 

 (زوِر قانون) ، رسآغاِز نقِد خشونت۹۶ا در وقایع هرسبرآوردِن تفاوت

مردم به معنای حکومتی و  یایده فروپاشینشان از هایشان، ها و مطالبهرس برآوردِن تفاوتدر وقایع اخیر، 

پذیری موقعیِت خشونت در برابر آنها بود؛ از شکسنِت پاِی دخرت خیاباِن انقالب تا بازداشت پیشگیرانه و رویت

کراسی و جمهوری و اتکا بر و دمهمچنین آشکار شد که . گیری تجمعقبل از شکل روهام در پیادهرضب و شت

گر و یا گر، اغتشاشفتنه سازیو صفت مردم یبا ساخِت ایدهدولت ی کنونی غایب است و قانون در لحظه

و با کند می توجیها ر چون تخریب اموال عمومی خشونت  ایتراشیگونه و یا با دلیلنسبت دادن رفتار داعش

ماه، خیزش دخرتاِن انقالب و شود. اما با قیام فرودستاِن دیهمین توجیه است که رسکوِب اجت�عات ممکن می

 توان متوجه شد که نقد خشونت رشوع شده است.گلستان هفتم می
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