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Analysis of the Egyptian Revolution from the perspective of the separatist school of justice 

Abstract 

The school of segregation is one of the schools of thought that has become important in Shiite thought 

and seminaries. This school is basically an epistemological and methodological theoretical expression 

in terms of how to understand religious texts, which emphasizes the distinction between the three 

methods in a particular type of religious knowledge, namely, narration, philosophy and mysticism. 

This article uses a descriptive-analytical method with the aim of discovering the study of justice and 

installments in the wise political views and behavior towards politics and governance, including the 

revolution in the formation of the Egyptian revolution, seeks to answer the question of how the 2011 

Egyptian revolution can be Analyzed the angle of the school of justice? The hypothesis presented in 

this regard is that in the formation of the Egyptian revolution, this view of the school of segregation 

that has influenced the fundamental changes in politics and political functions, especially by 

emphasizing the issue of installment and justice in the eyes of Hakimi. In the end, it can be concluded 

that in the process of revolutionary struggles in Egypt, the political behavior of the Muslim 

Brotherhood movement, the people and the government in practice, included participation in political 

struggles and in the theoretical field included participation in politics.  
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 تفکيک مکتب خواهي عدالت زاويه از مصر انقالب تحليل

 1قادر پناهی قدیم

  2احسان شاکری خوئی

 3رضا نصیری حامد

 4علیرضا اسمعیل زاد

 چکيده

اندیشه شیعی و حوزه های علمیه اهمیت یافتـه اسـت. ایـن  دراز مـکاتب فکری است که  یکی مکتب تفکیک

اساسـا بیـان نظریه ای معرفت شناختی و روش شناختی در خصـوص چگـونگی فهـم متون دینی است   مکتـب

  می  معرفت دینی ، یعنـی نقـل ، فلسفه و عرفان از یکدیگر تأکیددر نوعی خاص از که در آن بر تـمایز سه روش 

 حکیمیرفتار سیاسی بررسی عدالت و قسط در آرا و با هدف کشف  یلیتحل -یفیمقاله با روش توصاین  .شود

در شکل گیری انقالب مصر در پی پاسخ به این سؤال است که  و از جمله انقالب یو حکمران استیسنسبت به 

فرضیه ای که در این مصر را چگونه می توان از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک تحلیل نمود؟  2011انقالب 

راستا ارائه شد عبارت است از اینکه در شکل گیری انقالب مصر، این نگاه مکتب تفکیک که بر تغییرات بنیادین 

سیاست و کارکردهای سیاسی به ویژه با تأکید بر مقوله قسط و عدالت  در نزد حکیمی تأثیرگذار بوده است 

، رفتار سیاسی در مصر در فرایند مبارزات انقالبیت این است که بنابراین نتیجه ای که در پایان می توان گرف.

شامل  و در حوزه نظری مشارکت در مبارزات سیاسی  شاملدر عمل،  جنبش اخوان المسلمین، مردم و دولت

 مشارکت در سیاست بوده است.

 

 واژگان کلیدی: مکتب تفکیک، انقالب مصر ، اخوان المسلمین، عدالت و انقالب.
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 مقدمه 1079

سازی فکر و شناخت قرآنی از شناخت بشری، و رهاندن آن از تأویالت  ، مکتب جداسازی و ناب1مکتب تفکیک

امروزه محمدرضا حکیمی بعنوان مشهورترین چهره این مکتب و ادامه   .ج با دیگر افکار بیان شده استازتماو 

و در برخی مسائل   ندارد  ـوزه سیاستمکتـب تفکیـک نظـرات مـشخصـی در حـشود.   دهنده راه آنها شناخته می

، مـانند امـر بـه معروف و نهـی از منکـر و عدالت معتقد بـه هـمـان احـکـام اسـالمی اسـت   و اجتماعی  سیاسی

 ی.سؤال اصل به آن پای بـند بـوده است -مخصوصا مذهب تشیع  -کـه از ابتـدای اسـالم ابـالغ شـده و اسـالم 

مصر را چگونه می توان از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک تحلیل نمود؟  2011که انقالب  ن استین مقاله ایا

فرضیه ای که در این راستا ارائه شد عبارت است از اینکه در شکل گیری انقالب مصر، این نگاه مکتب تفکیک که 

عدالت  در نزد حکیمی بر تغییرات بنیادین سیاست و کارکردهای سیاسی به ویژه با تأکید بر مقوله قسط و 

 تأثیرگذار بوده است .

گیری انقالب مصر براساس  ، بررسی علل شکلیلیتحل -یفیهداف از انجام این مقاله با استفاده از روش توص

از کشورها  یجهان عرب را در بر گرفت و در برخ 2011که در سال  ییها یناآرام را یباشد. ز ک مییمکتب تفک

 یالملل در کنار ناکارآمد نیط بیمح یاز فشارها ید انعکاسیب گردالانق یروزیساز پ نهیر تونس و مصر زمینظ

با استفاده از  یبررس ین موضوع برایت این امر نشان از اهمی( و همzibaee, 1400:8) نهاد دولت در داخل بود

کرد عدالت ین رویال انقالب مصر با ین مقاله تحلیک دارد که هدف از انجام ایمکتب تفک یکرد عدالت خواهیرو

 باشد. یم یخواه

 نهيشيپ-1

شتر نظرات محمدرضا یکه در آن ب ید حسن اسالمی: نوشته سکيمکتب تفک يخلوص بازخوان ييايکتاب رو

ح  یح و تشریقرار داده است و در توض ین مکتب مورد بررسین شاخص ایاز متفکر یکیرا به عنوان  یمیحک

خ شناخت تعامالت و تفکر یدر تار یسه راه و روش معرفت و سه مکتب شناخت یک مکتب جداسازیمکتب تفک

است و در آن به  یو نقد اخالق یشتر نقد معرفت شناختیراه و روش قرآن،فلسفه،عرفان است که ب یعنی یانسان

 یاسیس یداللت ها یبررس ین مقاله در پیکه ا ین مکتب پرداخته نشده است. در صورتیا یاسیس یها -داللت

 ه ندارد.یتک یو معرفت شناخت ین مکتب است و به جنبه اخالقیا

ز به مانند ین اثر نی: در ا ینوشته محمد موسوک: يمکتب تفک يدگاههايو د يمبان يشه بررسين و اندييکتاب آ

ان برخالف یکیدهد که خود تفک یک پرداخته شده است و نشان میمکتب تفک یشتر به نقد و بررسیآثار ب یمابق

ن یبر نقد ا ین کتاب مبتنیکنند . عمده مباحث ا یاستفاده م یو فلسف یمنطق یشان در ارائه افکار خود از مبانیادعا

م بلکه بدون یپرداز ین مکتب نمیا ینقادانه به بررس یکردیق با روین تحقیکه ما در ا یباشد در صورت یمکتب م

 م.یآن هست یاسیس یداللت ها یبررس یدر پ یش داوریچ پیه

ان پرداخته که یکیآرا و نظرات تفک یا که به بررسین ینوشته محمد رضا ارشادک: يه تفکينظر يکتاب نقد و بررس

ن مکتب شده و توازن یا یو اجتماع یاسیس یشه هایبه اند یشترین حوزه توجه بیموجود در ا ینسبت به آثار قبل
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ن است ین مقاله نسبت به کتاب نام برده اینقطه قوت ان اثر بوجود آورده است . یا یرا در چارچوب بند یمناسب

ن مکتب را به طور یا یاسیس یتنها داللت ها یکند و به طور تخصص ینم ین مکتب را بررسیکه تمام ابعاد ا

 دهد. یجامع و کامل شرح م

مکتب،نقد د یخچه مکتب،عقایکه در آن به تار یلیخ محمد حسن  وکینوشته ش ک:يخ و نقد مکتب تفکيکتاب تار

پرداخته و نکات ضعف آن را به چالش  یو اعتراضات آنها بر فلسفه اسالم ینیمکتب و نوع جهان ب یروش شناس

 یه داشته و جنبه هایتک یو عرفان یفلسف ین است که تنها به جنبه هاین کتاب ایده است .نقطه ضعف ایکش

 ت.د است را از قلم انداخته اسیق مورد تأکین تحقیکه در ا یاسیس

 

 ینظر یمبان-2

 شود که عبارت است از: یم مینر تقسیک اسکیهرمنوت یو روش شناس ین بخش به دو قسمت چارچوب مفهومیا

 یچارچوب مفهوم-2-1

 ف دو مفهوم انقالب و عدالت است.یشامل تعر یچارچوب مفهوم

 انقالب-2-1-1

 گرفته نظر در مختلف یها میرژ توسط قدرت تصاحب یبرا یعاد یروش عنوان به "انقالب" ، کیکالس ونانی در

 اتفاق شدند یم متناوب قدرت تصاحب در یسلطنت و یگارشیال ، کیدمکرات یها میرژ که زمان هر آنها. شد یم

 (.Tiruneh,2014: 5 گرفت) یم صورت خشونت قیطر از اغلب یاسیس قدرت از یتناوب نیچن و افتاد یم

 یم مدرن را آن اصل یمفهوم مورخان ، شود یم استفاده یاسیس یدگرگون فیتوص یبرا «1انقالب» از که آنجا از

 ، است شده مطلع فرانسه و کایآمر ، انگلستان یانقالبها اتیتجرب از که متداول استفاده در اصطالح نیا. دانند

 ق و با دوامیعم که شده نییتع نظم در بلکه دولت ای استهایس ، نیقوان در تنها نه یعنی ، است یاسیس رییتغ مظهر

 (.Grosser, 2016: 11است )

 2عدالت-2-1-2

 مفهوم ، مدرن و یسنت یها دوره در. است متفاوت مدرن و یسنت یها دوره نیب عدالت مفهوم یریگ شکل

 نظر در را کیزیمتاف و یروانشناس بعد عدالت مفهوم ، منظور نیبد. است عادل انسان رشد به مربوط عدالت

 آنجا از که بود نیا دهیا. بود متمرکز لتیفض با و خوب ، یاخالق فرد کی بر عدالت مسئله ، آن اساس بر. گرفت

 افراد در ها تیشخص نیبهتر از مراقبت بر دیبا یاسیس فلسفه ، دهند یم لیتشک را جامعه که هستند افراد نیا که

 یاجتماع ینهادها به و افتندی تکامل لتیفض با افراد که یهنگام (Wolfe & Jonathan 2018: 332) کند تمرکز

 دگاهید در عدالت ، کند یم مالحظه یدرست به گائوبا که همانطور. کرد خواهند عمل عادالنه ، شدند دعوت انسان
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 نییتع سنن و آداب ، قانون توسط که خود تیوضع به وابسته فیوظا انجام یبرا افراد یساز آماده بر یسنت یها

 .(Gauba ,2003, :374) است شده متمرکز است شده

 دوران در. جامعه تیجمع یبرا یعاد افراد دیتول با اما ، بود عادالنه جامعه جادیا آن هدف زین عدالت یسنت مفهوم

 مربوط عدالت مدرن مفهوم ، گرید عبارت به. شود یم نییتع منابع صیتخص نظر از عادالنه جامعه مفهوم ، مدرن

 هیاول یعیتوز عدالت مدرن مفهوم که معناست بدان نیا. کند یم افتیدر چرا و چگونه ، یکس چه که است نیا به

 (.Edor, 2020: 1 )است

 نریاسک یروش شناس-2-2

در آن شکل  یه هایشه ها و نظریکه اند یطیمح یشه ها اعتقاد به بررسیو اند یه هاینظر یبررس یبرا 1نریاسک

(. اگر Blau,2020: 1) کند یم بیترک را ینظر و یتجرب لیتحل و هیتجز ماهرانه طور به او گرفته اند دارد.

-تیمشروع»همانا  یاسیه سیفه نظریشوند، آنگاه وظیم یها به مثابه حرکت تلقهینر، نظریم که از منظر اسکیریبپذ

وه الزم است که ین شیها بده ها و فلسفهیدن نظرید یاز وضع امور خواهد بود. برا« ییزداتیمشروع»ا ی« یساز

دست  یانتزاع ین کارهایچن یق بتوان نشان داد که حتین طریشان گذاشته شوند تا از ایاسیس یبسترها آنها را در

 (. Smit and Hulstijn, 2007: 122« )شان دارنداست زمانهیدر س« مداخله»

ک و یمکتب تفک یاسیس یه هایها و نظرشهینجا مدنظر دارد همانا قابل فهم کردن اندینر در ایکه اسک یکار    

گرا کرد متنیبه رو ین اساس، نقد ویشان. بر همیخیت تاریکردن آنها با واقعکیق نزدیاست آنهم از طر یمیحک

ه یخ نظریهستند فقط خود را به نوشتن تار یاسیس یهاهینظر یبرا یخین است که اگر آنها درصدد نوشتن تاریا

ک و یمکتب تفک یاسیس یهاهیها و نظرشهیاند یواقع یهاخیستند تاریآنان قادر ن یعنیکنند، یمحدود م یاسیس

در  یاسید سیبه اصول و عقا یاهیاش هم واضح است، چون آنها همواره نقش حاشلیسند. دلیرا بنو یمیحک

جاد یند در آن هنگام از ایآیبر م یر مکتبیکه درصدد فهم و تفس یجه، وقتیدهند. در نتیم یاسیح رفتار سیتوض

 شوند. یدچار مشکل م یمیک و حکیمکتب تفک یاسیه سیو نظر یاسیات سین حیبهرگونه ارتباط 

 راه تنها معاصر اظهارات مرتبط موارد برابر در شده داده عبارت کی کینزد یمتن خواندن که است معتقد نریاسک

 معتقد یا سندهینو یوقت ، مثال عنوان به. است یکار چه انجام حال در سندهینو که است نیا از نانیاطم یبرا

 نادر ای متداول چقدر هیتوص نیا که بداند دیبا خواننده ، "باشد کوکارین که اموزدیب دیبا شاهزاده کی" که است

 (.London, 2016: 12شود) مطلع کند منتقل خواهد یم سندهینو آنچه از تا است
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  تفکيک مکتب اجتماعي شکل گيري و تاريخي شرايط بررسي-3

مکتـب معـارفی و شـناختی شیعی و ایمان داشتن به غنای این مذهب و مکتب و مرزبـانی و مکتب تفکیک همان 

پاسـداری تـاریخی نظـام معرفتی آن در ابعاد اعتقادی و فقهی و اخالقی است. به ویژه حفظ خلوص معارف 

فلـسفی و عرفانی قدیم هـای  اعتقادی تشیع، به دور از در آمیختگی با مذاهب غیراسالمی و غیـر شـیعی و نحلـه

تفکیکیان معتقدند علومی همچون فلسفه و عرفان، با نظریه  طدر ارتبا (.Maleki Mianji ,2003:269و جدید. )

 .از آغاز با دسیسه دشمنان دین و حاکمان جور وارد فضای فرهنگی جامعه اسالمی شده است

آنها را جدا از هم و متفاوت با یکدیگر دانسته،  سه راه و روش قرآن، عرفان و برهان و نتایج حاصل ازتفکیکیان 

رو شده و  فهمی قرآن و سنت با مشکل روبه معتقدند بر اثر غفلت برخی عالمان و دانشوران مسلمان، خالص

  .تأویلهای ناصوابِ این دو منبع معرفتی دین، در میان عارفان و فیلسوفان مسلمان رواج یافته است

فکیک بر آن تأکید بسیار دارند، ترجمه کتب فلسفی از زبان یونانی به زبان عربی و از جمله مسائلی که اصحاب ت

تأکید بر تأثیرهای منفی آن است. به نظر ایشان ترجمه این کتابها را باید نوعی تهاجم فرهنگی تلقی کرد، و 

بود تا دمشق را در  از آنجا که وی درصدد (Hakimi,1996:326های آن را هم در زمان معاویه باید جُست. ) ریشه

السالم در معارف دین باز دارد،  مقابل مدینه و کوفه قرار دهد، و مسلمانان را از مراجعه به علی و اوالد علی علیهم

الهوت مسیحی و دانایان آنان را به خویش نزدیک کرد، و به ترویج معارف آنان در جامعه اسالمی پرداخت. 

 .اسالم ادامه یافت تا در زمان خلفای عباسی به اوج خود رسید سیاست وارد کردن معارف از خارج عالم

ای بیرونی و غیر  از نظر مدافعان مکتب تفکیک، علومی مانند کالم و عرفان نسبتی با اسالم حقیقی ندارند و پدیده

خانه اهل اسالمی هستند. از این منظر علم کالم زاده سیاست امویان و عباسیان بوده است و آنان به قصد بستن در 

ای وارداتی است و ربطی به  اند. همچنین تصوف، پدیده به ترویج این علوم پرداخته -صلوات اهلل علیهم-بیت 

 (.Qazvini Khorasani, and Rahimian Ferdowsi,2003:37) اسالم ندارد

خبری در دست  ان از این که از برخورد اهل بیت با ترجمة آثار سایر ملل بویژه آثار فلسفی و عرفانییکیتفک

اند که علوم بشری با راه اهل بیت در تضاد است و زبان وحی با زبان  فالسفه و عرفا متفاوت  نیست، نتیجه گرفته

پایه و بدون مدرک است و علت فقدان آثار و نظرات اهل بیت در  ای از تاریخ، بی است. در حالی که چنین نتیجه

 Modarresiفعال در اجتماع مسلمین بوده است) مورد فالسفه و عرفا، محرومیت آنها از حضور

Tabatabai,2007: 29-53.) 

صد و اندی سال قبل از حضور میرزا مهـدی اصفهانی در خراسان، شخصیتهای مهمی از مکتب اخباری در مشهد 

انند سکونت داشتند . این پیشینه قطعاً در ظهور و بروز مکتب تفکیک تاثیرگذار بوده است و بزرگان تفکیک به م

اخباریان از بستر آماده توسط پیشینیان بهره برده اند. بـه عنـوان نمونـه، ابـن أبـی جمهـور احسایی چندین سال از 

 ق( از پایه1232ـ1178میـرزا محمـد اخباری )(. Bahrani,2006:166عمرش را در مشهد زیسته اسـت . )
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از دیگر شهرهای ایران   (.Ansari Qomi,2012:115-147) گذاران مکتب اخباری مدتی را در مشهد سپری نمود

 Sadr Haj Seyed Javadi and) که محلِِّ ظهور و بروز مکتب تفکیک بوده است، قـزوین اسـت

others,1996:162 .) 

 

 رويکرد مکتب تفکيک به سياست در حوزه عملي و نظري در انقالب مصر-4

ق آن با انقالب مصر یت تطبیشود که قابل       یم میتقس یو نظر یاست به دو حوزه عملیک به سیکرد مکتب تفکیرو

 شود:       ین دو حوزه ارائه میک از ایح در خصوص هر یدر ادامه توض

 )عدم عالقه به انقالب و مشارکت در سياست( در حوزه نظري  -4-1

ف یدر رد نریروش اسکد بود یبامتن در صدد کشف قصد مؤلف  یدن به معنایرس یبرانر یمطابق نظر اسک

دانند و  یت مؤلف میمتن را همان قصد و ن یکه معنا ییها محور قرار دارد؛ روش مؤلف یکیهرمنوت یها روش

 را درک کرد. د مراد مؤلف آنیمتن با یدن به معنایرس یمعتقدند که برا

نداشته و تالیفاتی ها عالقه چندانی به سیاست از بُعد نظری  دهد که آنمطالعه آثار بزرگان مکتب تفکیک نشان می

تنها استثنا، محمدرضا حکیمی است، بیشتر آثار او دارای جنبه سیاسی و  .اند در این باب از خود بر جای نگذاشته

در فرایند مبارزات انقالبی، رفتار »اجتماعی است. برجستگی اندیشه او توجه به قسط و عدالت اجتماعی است. 

نشینی و حتی یافتن توجیه برای استمرار نابسامانی و ستم وده و از گوشه سیاسی تفکیکیان در عمل، بسیار متنوع ب

 Taqavi )  «گیرد در دوران رژیم پیشین تا مشارکت در مبارزات سیاسی در خالل انقالب اسالمی را در بر می

and others,2014: 97.) یاسیس ه پردازانیتمام نظرکه  یید گفت که از آنجاینر بایه اسکیبا نظر طدر ارتبا 

شود  یآنان از وضع موجود باعث م یتیکنند. نارضا یآغاز م یاسیس یدر زندگ ینظم یکارشان را از مشاهده ب

ند و راه حل یآ ین مشاهده است که در صدد فهم علل بحران بر مینند. پس از ایبحران بب یجامعه را دچار نوع

 دهند. یارائه م ییها

در  "عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه"یک جوان مصری به نام  در خصوص شروع انقالب مصر باید گفت که

اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسئوالن به مشکالتش در مقابل ساختمان مجلس شعب )مردم( 

 6جنبش "این کشور دست به خودسوزی زد. در پی این اقدام یک گروه از جوانان حامی دموکراسی به نام 

 25خوانی از طریق دعوت اینترنتی و فیسبوک برای تجمع و اعتراض علیه حکومت مصر در روز با فرا "آوریل

 (.Barari,2012:209به این اعتراض جنبه ملی دادند ) "روز ملی پلیس مصر"ژانویه 

 به ورود ژانویه 28 تا اخوان رهبران و نکرد شرکت تظاهرات این در اخوان ژانویه، 25 در اعتراضات آغاز هنگام به

 کنار در المسلمین اخوان ژانویه 28 از. ندادند قرار کار دستور در امنیتی، های دستگاه تهدیدات دلیل به را ها خیابان

 .انجامید فوریه 11 در مبارک سقوط به نهایت در که امری شد، خیابانی اعتراضات وارد نیروها سایر

اند و این ناشی از  ای برای ورود به سیاست نداشته اصالتاً داعیههای بشری،  ملتزمین به تفکیک علوم وحیانی از یافته

التزام عملی آنها به مکتب تفکیک است! موسی زرآبادی قزوینی یکی از مؤسسین اولیه مکتب تفکیک در مورد 
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ای در زمان خود نگاشته است و به این ترتیب  مشروطه و ابعاد نظری آن و کیفیت حکومت و حق حاکمیت رساله

شدند، وی مباحث نظری خود را در باب سیاست به صراحت  مانی که بسیاری از علما وارد سیاست نمیدر ز

 .کنند مطرح می

در خصوص عدم ورود به سیاست و انقالب در خصوص انقالب مصر باید گفت که اخوان المسلمین به عنوان 

و ناتوانی حکمرانان کشورهای  -به ویژه اوضاع مصر  -جنبشی اسالمی در آشفتگی اوضاع عمومی مسلمانان

اسالمی و جهان عرب در ارائه راه حلی برای خروج از بحران و عقب ماندگی مسلمانان به وجود آمد و در پی 

معرفی اسالم به عنوان راه حل خروج از وضعیت بحرانی موجود بود. اما خیلی دیر و به طور بسیار محتاطانه در 

مبارک وارد شدند. زیرا ترس از واکنش شدید رژیم در صورت شکست اعتراضات مردمی برای سرنگونی رژیم 

شورش مانع از شرکت در اعتراضات از سوی آنان می شد.بنابراین تا زمانی که از پیروزی حرکت مردمی مصر 

خالصه کردن تحوالت مصر در »مطمئن نشده بودند به طور کامل به اعتراضات مردمی علیه رژیم ملحق نشدند .

ی تظاهرات در وهلة نخست غافلگیر شد و وان نادرست است؛ زیرا اخوان خود از شدت و گسترهتحرکات اخ

پس از انتخاب معاون رئیس جمهور، همگام با سایر نیروها با وی وارد مذاکره شد. اما فشار جوانان حاضر در 

ضاوی و در نهایت تداوم خیابان ها و میادین قاهره و سایر شهرها و انتقادات چهره هایی چون البرادعی و قر

 (.Becky,2011:167 «)تظاهرات به رغم مذاکره، آن ها را به عدم تداوم مذاکرات کشاند

 

 

  (در فرايند مبارزات انقالبيدر حوزه عملي )-4-2

می توان سه دوره را برای مکتب تفکیک فرض کرد: دوره نخست دوره میرزای اصفهانی و شاگردانش مرحوم 

دوم مکتب تفکیک توسط شاگردان دیگر میرزای اصفهانی یعنی مرحوم آقامجتبی قزوینی و حلبی است. دوره 

میرزاجواد آقای تهرانی شکل گرفت و توسط حکیمی معرفی گردید. دوره سوم با تبیینهای استاد سیدان تحقق 

 (.Khosropanah,2012:2 ).یافت

 یها نهیاز زم یسنده و جداینو یها زهیات و انگیبه ن یابیک متن بدون دستینر فهم جمالت و عبارات یاز نظر اسک

 ینگارش آن هرگز فهم ی حاکم بر دوره یفکر ی نهیاز زم یز جدایآن و ن یریگ شکل یخیط تاریو شرا یاجتماع

که از  اشاره نمود کیمکتب تفکاز  یگروهتوان به  ینر میکرد اسکین رویبر طبق ا .ح و کامل نخواهد بودیصح

 یها تیش از انقالب از فعالیه بودند، پیو انجمن حجت یخ محمود حلبیش یغیتبل یها تیتحت تأثر فعال ینظر فکر

 زدند. یسر باز م ینیم شاه و قرار گرفتن در کنار نهضت امام خمیه رژیعل یمبارزات

باید گفت تحوالت اخیر را اخوانی  2011ژانویه 25در انقالب در خصوص انقالب مصر و نقش اخوان المسلمین 

ها به راه نیانداختند و در مراحل ابتدایی نقش پر رنگی در اعتراضات نداشتند امابه دلیل ساختار تشکیالتی 

قدرتمند، نزدیکی با مردم کوچه و بازار و پایداری بر اصول و باورهای مذهبی و بسیاری از عوامل دیگر توانستند 

ت مردمی سوار شده، از سایر جریانات موجود سبقت گرفته و نقش چشمگیری را در به سرعت بر موج اعتراضا

گسترش یافتن اعتراضات ایفا نمایند. بنابراین یکی از نیروهای مؤثر در پیروزی نهایی بودند، نه نیروی اصلی و 

 (.ghamezade,2012،186عمده و یا نیروی آغازگر انقالب )
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مبارزات نهضت اسالمی پیش از پیروزی انقالب اسالمی و همچنین در دوران  اما بیشتر عالمان  تفکیکی در طول

اند.  های آشکار و پنهان بسیاری از خود نشان داده ها و همسویی استقرار جمهوری اسالمی و تثبیت آن، همراهی

 .ان پرداختویژه مرجعیت ایش برای نمونه شیخ مجتبی قزوینی تا هنگامی که زنده بود، به حمایت  از امام و به

اهلل حسنعلی  اهلل میرزا مهدی نوغانی و آیت اهلل میرزا جوادآقا تهرانی، آیت این مکتب همچون آیتافراد دیگر 

اند. محمد رضا حکیمی نیز که در حال حاضر به عنوان  های مبارزاتی مردم مشارکت داشته مرورارید نیز در فعالیت

گیرند که این پیگرد منجر  تحت نظر ساواک قرار می 1338 مروج و شاخص مکتب تفکیک مطرح هستند، از سال

اند،  کرده السالم می او که در آن بحث از حکومت عادل در نگاه امیرالمؤمنین علیه "الغدیر"به تعطیلی جلسات 

 شود.  می

  اعی ، فرهنگیهـای مختلـف انقـالب هـای اجتم  گونـه  بــه  شــود کــه  مـی  آیـاتی از قـرآن را یـادآور  حکیمی

طاغوت سیاسی )فرعون (، فرهنگی   سه  اشاره دارند و به نـظر او، انـقالب کامـل آن اسـت کـه در آن  و اقتصادی

ساخته است .   مطرح  ، الگـوی یک انقالب کامل را  کـریم  قـرآن»)قـارون ( سـقوط کننـد:   هامـان ( و اقتصـادی)

  . و بـرای سنگین ستم خرد شـده بـاشند  بار  نـقالب مـی زنند که زیرچون جامعـه هـا هنگـامی دسـت بـه ا

پدید آینـد و متحـد گردنـد. و انقـالب   طاغوت  )استبداد و اسـتثمار(، بـاید سه  آن  ستم و فراگیر ساختن  تعمیق

 (.Hakimi,2003:324-325« )بـردارد  میان  واقعـی آن است که این سه طاغوت را از

فرد صالح و ب( سیاست ،   بشری به دو چیز نیاز دارند: الف (تربیت ، یعنی ساختن  جـوامع  کهگوید  می حکیمی

ضرورت ایجاد   بر  تاکید  او با .یعنی سـاختن جامعـه صـالح ؛ و ایـن دو در تعامـل بــا یکـدیگر عمل می کنند

برمـی شـمارد و از آن جملـه ، اعمـال  و اجتماعی را  فردی  در عرصه های حکومت صالح ، برای آن صد شاخصه

در مقدمه این کتـاب حـکومـت هـای دینـی را متضـمن   . او خواند  زور و سـرکوب را مغایر با چنین حکومتی می

و ترویج دین ، و یک خطـر بـزرگ ، یعنـی امکـان عـدم تحقـق انتظار سترگ   تعلیم  ، یعنی  یک فایده مهم

 (.Hakimi,2012سـالم ، مـی دانـد )  کـامال  و مدیریت  حاکمیت واالی انسانی

اهلل شیخ مجتبی قزوینی در زمان حیات خود با دفاع از امام و انقالب، سبب به راه افتادن و پیوستن  مرحوم آیت

اش اعتراض  شود و جایی که به او در مورد حمایت از امام و نصب عکس ایشان در خانه شهر قزوین به انقالب می

همچنین وی به علت دفاع از امام پس از فوت با  "گویید دینداری در شأن ما نیست یعنی می"گوید  ود، میش می

علیه روبرو و برخالف دیگر علمای مشهد در  اهلل ممانعت ساواک برای دفن در داخل حرم مطهر رضوی سالم

قزوینی)رض( در قضیه گوهرشاد  شوند. همچنین نباید ناگفته بماند که شیخ مجتبی صحن مطهر به خاک سپرده می

 .دلیل دخالت در بحث مبارزه با کشف حجاب به مدت هفت سال به قلندرآباد فریمان تبعید شدند و نیز به

میرزا جواد آقای تهرانی که از شاگردان میرزامهدی اصفهانی )مؤسس مکتب تفکیک( بودند، با ورود به جریان 

ها نیز حاضر  از جنگ به مدت طوالنی با وجود کهولت سن در جبههانقالب و دفاع از امام و انقالب حتی پس 

  .شوند که این خود مؤید نظری و عملی انقالب اسالمی است می

در جریان تطبیق نظریه مکتب تفکیک با جنبش مصر ذکر این نکته ضروری است که عدم اجرای اسالم و آموزه 

و فرهنگ غربی در جامعه اسالمی مصر یکی از مهمترین ها های اسالمی توسط حکام مستبد مصر و رواج اندیشه
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ها نیز مستقیم یا غیر مستقیم از آن منبعث شده است که سایر علِّتگیری بیداری اسالمی در مصر بودهدالیل شکل

 و تحت تأثیر آن قرار دارند.

ستعمار و تأثیر فرهنگ، تبیین دقیق مکتب تفکیک و تطبیق آن با جریان انقالب در مصر نشان می دهد که عملکرد ا

های آن بر حاکمان ستمگر سرزمین های اسالمی در راستای غیر مذهبی کردن جوامع مسلمان آموزه ها و سیاست

در کنار غربی نمودن این جوامع، مهمترین نقش را در عقب ماندگی و انحطاط سرزمین های اسالمی بویژه مصر 

ن بیدار شده و راه چاره را در بازگشت به اسالم و اجرای اصول و داشته است که در واکنش به این مسئله مسلمانا

احکام آن در جامعه دانستند ، یعنی همان چیری که مکتب تفکیک شامل وارد کردن معارف غیر دینی و ورود 

 فلسفه غیر اسالمی به جهان اسالم می دانستند.

جوامع خود هستند که در مسیر بهره مندی  در مصر مردم شاهد نابودی ارزش های ایدئولوژیک، فرهنگی و هویتی

از مزایای احتمالی مادی غرب، تحت تأثیر فرهنگ لیبرالی آن قرار گرفته است. از نظر آن ها سنن و فرهنگ بومی 

گردد. به نحوی که در این شرایط هویت افراد و محلی تخریب گردیده و نوعی همسان سازی فرهنگی ترویج می

ون شده است به گونه ای که این تغییرات آنچنان وسیع و گسترده است که وجوه و گروه های فروملی دگرگ

بسیاری زندگی خصوصی افراد نیز دچار تحول می گردد. از سوی دیگر این فرایند در کشورهای اسالمی کلیه 

ی خود کند و از طریق شبکه های ارتباطشئون فرهنگی، اجتماعی، اخالقی یک جامعه اسالمی را دیانت زدایی می

کند. عوارض و عالئم سکوالریزاسیون در جوامع اسالمی و غیراسالمی، این است که سکوالریزاسیون را تبلیغ می

ادبیات مردم عوض شود، مفاهیم دینی و قدسی کمتر استعمال شود و به جای آن ها واژه ها و مفاهیم غیر دینی و 

و مشارکت « دموکراسی»از « عدالت»، به جای «امعه مدنیج»از « جامعه دینی»غیر بومی را به کار برند و به جای 

 Gohariشود)غربی دم می زنند، به جای اخالق و اجرای احکام الهی، از تساهل و تسامح استفاده می

Moghadam,2012:225.) 

م بنابراین مدت زمان زیادی است که حکام کشورهای مسلمان از جمله مصر سکوالریسم را در برابر دوری از اسال

برگزیده اند و در این راستا همان طور که در سطور باال هم اشاره شده بود قدرت های بزرگ سعی نمودند 

فرهنگ و آداب و عادات خود را رواج داده و آموزه های اسالم و فرهنگ مسلمانان را از جامعه حذف نمایند. در 

 جانبه دارد. حالی که اسالم با افکار و عقاید مردم پیوند عمیق، تاریخی و همه

با انتقال قدرت از عباسیان به عثمانیان، سیر انحطاطی تمدن اسالمی آغاز شد. از دیگر سو، در پایان قرون وسطا در 

.م، اندک اندک شکوفایی و پیشرفت غرب آغاز شد. اروپاییان با سفرهای دریایی و مهاجرت به سرزمین 453سال 

نی، از انزوا بیرون آمده، به یک امپراطوری اروپایی تبدیل شدند. با های دور و نیز با دستیابی به بازارهای جها

قدرت یافتن اروپا و گسترش مرزهایش، مرزهای جهان اسالم هدف حمله قرار گرفت و بخش های مهمی از 

قلمرو اسالم در آفریقا و آسیا نیز تحت استعمار مستقیم غرب قرار گرفت و در بعضی مناطق از طریق حکومت 

 (.Nourani,2012:199کردند)نشانده اعمال نفوذ می های دست
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ی نشاندهباتوجه به مطالب ذکر شده در سطور قبل باید گفت یکی از مناطقی که غرب به ایجاد حکومت دست

خود در آن اقدام نمود؛ کشور مصر بوده است. این کشور سالهای متمادی تحت استعمار انگلیس قرار داشت تا 

.م بعد از یک قرن استعمار به استقالل رسید. اما بعد از استقالل نیز مشکالت عدیده 1922سال اینکه سرانجام در 

کرد که موجب تشکیل جنبش اخوان المسلمین مصر شد. از جمله این ای در این کشور همچنان خودنمایی می

های غربی در ندیشهمشکالت؛ فاصله طبقاتی میان مردم مصر با مقامات انگلیسی و فرانسوی، گسترش و رواج ا

های غرب و مقابل تعالیم اسالمی و استقرار حکومتهای دیکتاتوری که مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سیاست

آمریکا بودند، می باشد. در این میان گرایشی در مردم مصر به سوی اخوان المسلمین ایجاد شد؛ اخوان المسلمین 

در مصر به مبارزه با حاکمان مستبد مصر پرداخت تا زمینه تشکیل  که جنبشی اسالمی بود در طول سالهای متوالی

دولت اسالمی در مصر فراهم شود. اما حاکمان ستمگر مصر که همواره تحت نفوذ غرب و آمریکا قرار داشتند به 

مخالفت با این جنبش و سرکوب آن پرداختند. به ویژه حسنی مبارک آخرین دیکتاتور وابسته به غرب در مصر به 

سرکوب مخالفین خود، به ویژه بازداشت و نابودی رهبران قدیمی اقدام کرد و حزب دموکراتیک ملی را به عنوان 

حزب حاکم راه اندازی کرد. وی عالوه بر ایجاد حکومت تک حزبی در مصر، به عنوان یکی از عوامل دست 

مالی آمریکا و غرب، مردم را از نشانده ی آمریکا و غرب نیز شناخته می شدکه  با حمایت سیاسی، نظامی و 

هرگونه مشارکت در سرنوشت خودشان محروم کرده و موجب ایجاد نوعی سرخوردگی و تحقیر در ملت عرب 

شده بود زیرا ملت عرب احساس می کردند قربانی سیاست های نادرست رهبران سیاسی کشور خود شده اند، 

گ بوده است و از استقالل سیاسی در اداره جامعه و کشور رهبرانی که حاکمیت آنها نیز متکی به قدرت های بزر

 خود برخوردار نبوده اند.

( را در ادبیات علوم سیاسی دارای دو وجه Sovereigntyدر این راستا دکتر حسین بشیریه مفهوم حاکمیت )

برخورداری از  درون ملی و برون ملی می داند. از منظر درون ملی، حاکمیت به معنای دارا بودن اقتدار عالی و

انحصار اعمال قدرت و وضع و اجرای قوانین و از منظر برون ملی، به معنای استقالل سیاسی و آزاد بودن از قید 

(. بر مبنای این تعریف باید گفت که Bashirieh,2003:28-29هرگونه کنترل و مداخله ی خارجی می باشد)

 نفوذ ابر قدرت ها می باشد.کشور مصر از وجه خارجی حاکمیت ملی خود محروم و تحت 

سال حکومت، غرور و حیثیت ملی مصری ها را خدشه دار کرده بود. آرمان های ملت  30حسنی مبارک در طول 

پیمانی میان مصر و  -مصر که زمانی در جهت آرمان های ملل عرب بود بعد از صلح کمپ دیوید به نوعی هم

ره حسنی مبارک تبدیل شد. مبارک حاضر بود اتحاد و آمال اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا، به خصوص در دو

میلیارد دالری که ساالنه از آمریکا دریافت می نمود، فدا کند.  5/1اعراب و سرنوشت فلسطینیان را در برابر کمک 

.م لبنان را در هم کوبیدند، همچنین در قتل عام 2006.م و در سال 1980در شرایطی که اسرائیلی ها در دهه ی 

.م توسط اسرائیل، حسنی مبارک بسیار منفعل بود. به طوری که اسرائیلی  2008-2009ردم نوار غزه در زمستان م

می خواندند و تمامی این مسائل عزت ملی اعراب و مردم مصر را « گنج استراتژیک اسرائیل»ها حسنی مبارک را 

   .راه داشت خدشه دار نمود و نوعی تحقیر ملِّی را برای مردم این منطقه به هم
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اصحاب تفکیک  پیدایش فرق کالمی را سیاست خلفای عباسی در خصوص معارف خارج از اسالم بوده است.

ترین اهداف خلفا از وارد کردن معارف از خارج عالم  مهم. دانند  عباسی و فلسفه می محصول علم کالم اموی و

ایجاد اختالف و تفرقه در میان امت اسالم برای تسلط هر چه بیشتر بر آنان و در واقع اجرای  :اسالم عبارت بود از

ستیزان نفوذی بیگانه از راه نفوذ دادن  دین،  (Hakimi,1996:325-326«.) تفرقه بینداز و حکومت کن»سیاست 

 (.Hakimi,1999:212«.)امت وحدت قرآنی»فرهنگهای بیگانه در میان مسلمانان به منظور نفی 

باز  السالم توانستند مردم را از مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم خلفای اموی و عباسی تا آنجا که می

داشتند، در حالی که اگر هدف آنان از ترجمه کتب، افزودن بر اطالعات امت اسالم و تقویت مبانی فرهنگی و  می

السالم را در ارائه معارف قرآنی و علوم وحیانی آزاد  لیهمباید اهل بیت ع کمک به تحقق اهداف قرآنی بود، می

توانستند به این مهم بپردازند؛ حال  بیشتر و بهتر از هر کسی می« اهل الذکر»گذاشتند؛ چه، این مصادیق آشکار  می

عقاید  آنکه خلفای جور از هیچ ظلم و ستمی در حق آنان دریغ نورزیدند، و تا آنجا که توانستند از رواج افکار و

بیت  خلفا نه در اصل ترجمه کتابها، و نه در انتخاب آنها، با اهل .ایشان در میان امت اسالم جلوگیری کردند

السالم هیچ مشورتی نکردند. اگر آنها نیت خیری داشتند، قطعا در این زمینه از دانش این معادن علم و  علیهم

 (.Hakimi,1999:216-215گرفتند. ) حکمت بهره می

ر غربی شدن سیاست، اقتصاد و فرهنگ موجب شکل گیری ارزش هایی شد که با ارزش ها ی رایج در در مص

این کشور تعارض داشت. در نتیجه مردم احساس کردند مورد تهاجم همه جانبه غرب قرار گرفته و در مقابل 

بود واکنش نشان حکومت که باعث بروز این تهاجم و از بین رفتن ارزش های بومی و فرهنگ های سنتی شده 

اصالح طلبان و روشنفکران عرب، بویژه در مصر اندکی پیش از جنگ جهانی اول و پاره پاره شدن عثمانی، »دادند.

قبول مفاهیم و نهادهای جدید را تشویق کردند. ناسیونالیسم، دموکراسی پارلمانی، احزاب و روزنامه ها پس از 

 Bazrafkan, Javadani« )ادهای سنتی را گرفتندجنگ جهانی اول به تدریج جای وفاداریها و نه

Moghadam,2012:300.) 

در جهان عرب، دولت های ملی نتوانستند میان ارزش های سنتی و مدرن پیوند برقرار کنند در نتیجه قطب بندی 

کردن آموزش بر محور نهادهای آموزشی سنتی و نهادهای آموزشی نوین شکل گرفت که منجر به ظهور نخبگان 

جدیدی که با مردم بومی بیگانه بودند، شد.این نخبگان جدید موجبات هدایت کشور به سمت مدل های غربی 

 شدند و هنجارها و ارزش های غیر بومی را وارد جامعه کردند.

از دیگر ویژگی های مهم حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم شد، عدم گرابش نخبگان بود حسنی مبارک 

مطرح و حکومت  2011الش داشت تا فرزند خود جمال مبارک را برای ریاست جمهوری سال درسالهای پایانی ت

را موروثی نماید، همچنین سایر مناصب باالی دولتی در دوران زمامداری وی در اختیار اعضای خانواده اش و 

ت و سایر شدند؛ قرار داشسایر کسانی که جزء وابستگان و افراد حلقه به گوش خانواده حاکم محسوب می

نخبگان در حکومت جایگاهی نداشتند. که این موجب نارضایتی طبقه متوسط و تحصلیکرده که خواهان رشد و 

شد. این طبقه متوسط و تحصیلکرده که در نتیجه رشد و گسترش شهرنشینی های قدرت هستند، میدستیابی به پایه
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به دلیل حجم زیاد فارغ التحصیالن دانشگاهی و نیافتن شکل گرفتند؛ از نظر فرهنگی در سطح باالیی قرار دارند اما 

شغل متناسب با تحصیالتشان، از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار می گیرند که این موجب احساس محرومیت 

و ایجاد خشم آنان نسبت به حکومت و نخبگان سیاسی موجود می شود.سرانجام باید گفت که یکی از مهم ترین 

ر بر جهان اسالم بر جای گذاشت؛ غیر مذهبی کردن )سکوالریزاسیون( کردن جوامع اسالمی اثراتی که استعما

 است.

امیر نورانی در مقاله ای با عنوان مصر، بیداری اسالمی و الگوی ایران این موضوع را اینگونه به بحث گذاشته 

بیشتر سنت گرایان از کاربرد  در حالی که نوگرایان به تقلید کامل از تئوری و عمل غرب تمایل دارند،»است: 

گزینشی بعضی جنبه های گزینشی غرب که با اسالم سازگاری دارد، مثل علم و تکنولوژی، حمایت می کنند. 

غربی شدن سطحی و ظاهری نخبگان سیاسی و اقتصادی، و نیز مصرف گرایی بی حدومرز و رفتار غیر بومی، آنها 

(. در این راستا اسالم گرایان معتقدند که جامعه Nourani,2012:201را از پیروان فقیر سنتی شان جدا می سازد)

مصر، جامعه ای مذهبی است و نخبگان سیاسی بدون توجه به پیامدهای سیاسی و فرهنگی، برنامه های اقتصادی 

 خود را برنامه ریزی و اجرا کرده اند. آنها هنگام تعارض بعد منافع اقتصادی و خدشه دار شدن بعد فرهنگی و

مذهبی، اولویت و ترجیح را به اقتصاد می دهند که صنعت توریسم نمونه ای از آن است. صنعت توریسم که 

متعاقب سیاست اقتصادی درهای باز که توسط سادات ایجاد و در دوران مبارک ادامه یافته بود، شکل گرفت، 

انند رشد سریع باشگاه های موجب شد که دولت برای جذب توریست و کمک به اقتصاد محلی، برنامه هایی م

شبانه، روسپیگری، قماربازی، مصرف مشروبات الکی را به اجرا در آورد. که با اسالم و ارزش ها و فرهنگ های 

 (.Barzegar,2007:209-210سنتی مردم مصر مغایرت داشت)

ایفا کردند و  فوریه، نقش اصلی را در جنگ بر علیه مبارک در میدان التحریر 2اعضای اخوان المسلمین در 

اکثریت مردم آسیب دیده و جروح را از میدان آشوب دور کردند. به ویژه در هفته سوم فعالیت جنبش انقالبی 

مصر، جوانان اخوان فعالیت زیادی کردند و آخرین تالش رژیم مبارک در دهم فوریه برای برقراری حکومت 

 (.Poursaid,2011:186نان اخوان المسلمین ناکام ماند)نظامی و تخلیه میدان التحریر، با فداکاری و مقاومت جوا
 

 بررسي قسط و عدالت در انديشه محمدرضا حکيمي و تطبيق آن با شرايط شکل گيري انقالب مصر-4-3

های انقالبی(، در  هر حرکت و اقدام اصالحی )تا چه رسد به انقالب و اقداممحمدرضا حکیمی معتقد است که 

ها  بزرگ رشد و کمال انسان )یعنی؛ فقر، محرومیت، کمبود و نیازمندی( را از سر راه انسانگام نخستین باید مانع 

بر این اقدام نیست. و بدون اجرای عدالت و  بردارد، بعد به کارهای دیگر بپردازد؛ زیرا هیچ کاری و اقدامی مقدم

طبق نظر  ن اساسیبر ا .ارزش استاقامة قسط در میان جامعه، هر حرکتی و اقدامی و اصالحاتی و انقالبی فاقد 

فهم  یشود و معتقد است برا یل میز قایتما« قصد در حال انجام آن»و « ک کاریانجام  یقصد برا»ان یم نر کهیاسک

د قصد مؤلف را در حال نوشتن آن یست، بلکه باین یانجام آن کاف یبه قصد مؤلف برا یابیک متن دستی یمعنا

که از ذهن  یا آگاهانه یها زهیمتن به دنبال کشف انگ یند فهم معنایما در فرا ینظر و ن، ازیم. بنابرایابیز بیمتن ن

ت موجود در خود عمل و یتر به دنبال قصد گسترده ی نهیم، بلکه با قرار دادن متن در زمیستیعامل گذشته ن
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بوده  یزیان چه چیب خاص چه کرده است و در صدد یا وهیم که عامل با رفتار کردن به شین هستیاز ا ییگشا رمز

   (.Haghighat,1999:356) است.

تعریـف عینـی و عملی »در مقاله ای تحت عنوان  و 1 دارد  حکیمی بـه وجـه اقتصـادی عـدالت تـوجهی ویـژه

تـرین اقسـام عـدالت ، عـدالت مـعیشتی و   مهـم  از  یکی عقیده داردانتشاریافت ،  1390که به سال « عدالت 

 (.Hakimi,2011حیاتی )و به تعبیری ، عـدالت اقـتصادی ( است )

، رشوه ی، اختالس از بودجه دولتیخود به فساد افتصاد یم تحت امر او در دوران زمامداریمبارک و رژ یحسن

 (.Zakerian and Emadi,2018:176-180شدند) یشناخته م ییدر دستگاه قضا یعدالت یژه بیو به و یخوار

ای که  کنند. و جامعه اگر در هر جامعه عدالت اجرا شود، مردم از نظر فرهنگی رشد میحکیمی معتقد است که 

  .دهد دارای رشد باشد، مطالبات دارد؛ یعنی، به هر چگونگی از نظر مدیریت و قضاوت و اقتصاد رضایت نمی

 تأمین جامعه فقیران امّا کنند، ادا را …جامعه حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و  اگر ثروتمندان

 و شود، نمی ساقط ثروتمندان عهدة از کفایی واجب یک صورت به جامعه نیازمندان تأمین وجوب حکم نشوند،

شوند  نیاز بی نیز ها آن تا بدهند فقیران به مقداری آن، مالی واجب حقوق بر افزون خود اموال از باید

(Hakimi,1998:392). 

یکی از دالیل وقوع جنبش اسالمی در مصر نابودی رهبری سازمان یافته سنتی و تحمیل رهبری سیاسی از خارج، 

 40ی آمریکا بین  -که از اعتماد مردم برخوردار نبود، می باشد؛ مبارک و خانواده او به عنوان عمّال دست نشانده 

مسئول بلند پایه یا تجار نزدیک به جمال مبارک هر کدام بیش از یک میلیارد  39دارایی داشته و میلیون دالر  70تا 

 2درصد مصریان کمتر از  40(. در حالی که به لحاظ اقتصادی حدود Niaquai,2011:252دالر ثروت اندوختند )

  .دالر در روز در آمد دارند و زیر خط فقر هستند

 تاکید و تایید در اصل  22 ی ارائه به رو این از و دارد توجه عدالت ی مقوله به نگر  حکیمی با غایتی مساوات

پردازد، به گونه ای که حتی هدف نهایی اصل عدالت نیز مساوات است.  می نهایی غایت عنوان به مساوات اصل

(Hakimi,1998 .) در واقع اصل در اندیشه ی حکیمی، عدل یعنی توازن و تساوی یعنی هدفی فراتر از عدالت؛

مساوات مرحله ی کمال در اقتصاد اسالمی است، نه این که مساوات یکی از زیر مجموعه ها و اقسام عدالت 

 .باشد

حکیمی برای عدالت اقتصادی دو معیار معرفی می نماید: رفع تکاثر و رفع فقر؛ تکاثر به عنوان علت و فقر به 

خدا را استثمار می کنند و محرومان باید با آن ها بجنگند و حق  . این سرمایه داران هستند که بندگانمعلولعنوان 

 (.Hakimi,2002:22) خویش را که به نص روایات در اموال سرمایه داران است باز ستانند

این صورت که فرد نیکی کند اما انتظار پاداش و نیکی نداشته باشد و این خود  به  احسان افزون بر عدالت است، 

. هدف نهایی از آفرینش که تکامل افراد و 16کت به سوی نزدیک سطحی زندگی ها و تساویعاملی است در حر

                                                           
1
إن هللا يـأمر بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي »در خصوص اجراي عـدالت و برقراري توازن اقتصادي اين آيه را يادآور مي شود:  یو - 

( )خداونـد بـه دادگـري و نيکوکـاري  90، آيـه   نحـل  )سوره« القربي ، و ينـهي عـن الفـحشاء و المنکر و البغي ، يعظکـم لعلکـم تذکروون 
 .، و به شما پند مي دهـد تا مگر پند گـيريد(  پليد و زشـت و ستمگري نهي مي کند   مـال بـه خويشاوندان امر، و از کـارهايو بخشـيدن 
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جامعه است، جز در پرتو همیاری ایجاد نمی شود؛ از این رو تفاوت در استعدادها، جوازی برای لزوم فرق های 

 (.Hakimi,2001:234)معیشتی بزرگ نیست

تصادی دوران مبارک ایجاد شده بود یکی از دالیل سقوط شرایط بد اقتصادی و نارضایتی هایی که از وضع اق

مبارک محسوب می شد، این مسئله موجب می شد که هر گروه حاکمه ای که در مصر برسر کار بیاید یکی از 

نگرانی ها و مسائل عمده ای که باید بر روی آن تمرکز کند، مسئله اقتصاد باشد زیرا در غیراینصورت ممکن بود 

به جای درگیر شدن برای  ندناگزیر بود المسلمین و مرسی بنابراین اخوان دید مردم مواجه شود.که با واکنش ش

 دنحل مشکالت مردم را در اولویت خود قرار ده که رقیب آن به شمار می آمدند، گر نهادهای قدرتیتضعیف د

(Karamim,2013.)  زیر خط فقر هستنددالر در روز در آمد دارند و  2درصد مصریان کمتر از  40حدود. 

ای است دورو، که  حرکت اسالم، در جهت ساختن انسان و جامعه، به منزله سکهبنابراین حکیمی اعتقاد دارد که 

شود، و تا جامعه ساخته  یابد، یعنی تا افراد ساخته نشوند جامعه ساخته نمی بدون هر یک از آن دیگری تحقق نمی

کنید،  خواهد بسازد، شما مسئولیت یکجانبه پیدا نمی ای که قرآن می در جامعهشوند. بنابراین،  نشود افراد ساخته نمی

های فردی داشته باشد نه مسئولیت اجتماعی، یا جامعه فقط مسئولیت اجتماعی  شود فرد فقط مسئولیت یعنی نمی

 از انسانها و شود ساخته می« نیت عملیانسا» باشکوه بنای که است بدینگونه و داشته باشد نه مسئولیت فردی

 و دارد جای عدالت درون در – شد یاد چنانکه – هم معقول آزادی البته و کرامت از نه و گردند می محروم عدالت

 هدف قدرت قرآنی، جامعه در که است دلیل همین به و نیست آزادی الزمه عدالت لیکن است، عدالت الزمه

 شود.  ضرورت از آن استفاده می بقدر و است وسیله بلکه نیست،
 

 نتيجه گيري

 

جداسازی فلسفه و عرفان از آموزه در بررسی شرایط سیاسی اجتماعی هر اندیشمند و یا هر مکتب باید گفت که  

های وحیانی تنها سخن تفکیکیان نیست. متفکران اسالمی در طول تاریخ به تبعیت از اهل بیت عصمت و 

عرفت دینی و دین شناسی و پرهیز از تأویل تأکید داشته اند. طرفداران مکتب طهارت)ع(، همیشه بر خلوص م

تفکیک در دورانی که غربگرایان و شرق گرایان تالش می کردند تا اسالم مارکسیستی، اگزیستانسیالیستی، 

رفت پوزیتیویستی، اومانیستی، سکوالریستی را به جوانان منتقل کنند، احساس تکلیف کرده و به دفاع از مع

در این مقاله .خالصانه می پرداختند و عالمه طباطبایی و استاد مطهری را در این هدف مهم همراهی می کردند

نر، و لحاظ کردن عواملی چون غیر یاسک یتالش شد تا با بهره گیری از مکتب تفکیک و با استفاده از روش شناس

غربی و وابسته شدن مصر از لحاظ سیاسی، اجتماعی مذهبی کردن )سکوالریزاسیون( کردن جامعه، سلطه الگوهای 

ی غرب و وجود مشکالت اقتصادی در کنار فضای -و اقتصادی به غرب، روی کار آمدن عمّال دست نشانده

سیاسی بسته و فاقد روندهای دموکراتیک، چرایی وقوع اعتراضات اخیر مصر و فروپاشی حسنی مبارک تبیین 

ه رسیده است که در شکل گیری انقالب مصر، این نگاه مکتب تفکیک که بر مقاله ی حاضر به این نتیج شود.

تغییرات بنیادین سیاست و کارکردهای سیاسی به ویژه با تأکید بر مقوله قسط و عدالت  در نزد حکیمی تأثیرگذار 
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در  دولت جنبش ها، مردم، ، رفتار سیاسی و در شکل گیری انقالب مصر در فرایند مبارزات انقالبیبوده است .

شامل عدم عالقه به انقالب و مشارکت  و در حوزه نظری عمل، از گوشه نشینی تا مشارکت در مبارزات سیاسی 

 در سیاست بوده است.

براساس رویکرد حکیمی به عدالت اقتصادی، ظهور انقالب مصر نیز نتیجه سرکوب طوالنی مدت مردم و 

وابسته و دست نشانده، تسلط فرهنگ غربی در جامعه و  جریانات سیاسی،ستم و استبداد حاکمان، دولت های

نابسامانی های اقتصادی و شکاف فقیر و غنی بوده است. در این میان اسالم به عنوان عامل رهایی بخش و 

جایگزین مطلوب و مناسب برای حکومت فاسد حسنی مبارک مطرح و توسط مردم به متن تحرکات و خواسته 

قش مهمی را در پیروزی مردم و شکست حسنی مبارک ایفا کرد.عقاید تفکیکیان عبارت های آنان منتقل گردید و ن

 یریتفس یها کردیمخالفت با رو ،ییبر متون روا یجد ییبا فلسفه و عرفان، ظاهرگرا تیضد یرد و حتاست از:  

قائل  یکیتفک یها  بود و به آموزه یانقالب توان ی. مگرید اری( و موارد بسییعالمه طباطبا کردیمحور )مانند رو قرآن

اما در خصوص نقش اخوان المسلمین در انقالب مصر براساس دیدگاه مکتب تفکیک به انقالب باید گفت بود. 

انقالب اخیر مصر را اگر چه اخوانی ها به راه نیانداختند و در مراحل ابتدایی نقش پر رنگی در اعتراضات نداشتند 

تی قدرتمند، نزدیکی با مردم کوچه و بازار و پایداری بر اصول و باورهای مذهبی و امابه دلیل ساختار تشکیال

بسیاری از عوامل دیگر توانستند به سرعت بر موج اعتراضات مردمی سوار شده، از سایر جریانات موجود سبقت 

ز بعد از سقوط گرفته و نقش چشمگیری را در گسترش یافتن اعتراضات ایفا نمایند. عالوه بر این قدرت را نی

حسنی مبارک به دست بگیرند. اخوان المسلمین و نماینده ی آن مرسی)به عنوان رئیس جمهور مصر( در یک سال 

زمامداری مصر اشتباهات عمده ای را مرتکب شدند که موجب شد رقیب اصلی آنان)ارتش( همراه با مردم به 

تبه نظامی)عبدالفتاح السیسی(  قدرت را نیز بعد از سرنگونی آنان اقدام نموده و حتی یکی از فرماندهان عالیر

 مرسی در دست بگیرد.
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