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 چکیده

واحد ندارد و چند جریان مهم شامل  یماهیت ،در اردن ییگرا جنبش اسالم رسد نظرمی در نگاهی کلی به
کوچک  ا  نوگرایکان    یتکفیری و جریان/ جهادی سنتی و  دو رویکرددر گرایی   سلفی المسلمین، اناخو
اردن، ی در یک گرا ش اسکالم بجنتر  واکاوی ژرف». گیرد مانند حزب الوسط را دربرمیرو،  و میانهگرا  عمل
سیاسکی و    این کشکور، ررایکش رنهکا در هک نه    گرا در  سیاسی اسالم های جریانبرای با شناسی تالش 
 .موضوع اهلی این مقاله است «به یکدیگر نسبت رنها مواضع و های فکری درونی چالش

 
، تکفیکری  ،سکنتی  گرایکی  سکلفی ، المسکلمین  اخوان، اردن، گرا سیاسی اسالم های جریان: اژگان کلیدیو

 .حزب الوسط، حزب الت ریر
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 مقدمه

هکا   کانون مطالعات بسکیاری ا  اندیشککده   سیاسی، امرو ه -ای اجتماعی عنوان پدیده گرایی به اسالم

رید و هدالبته دلیل رن، تأثیرهکای پردامنکه و ژرفکی اسکت ککه در سکطو         شمارمی در سراسر جهان به

عنوان خاستگاه اهلی این پدیکده در مرککز    خاورمیانه به  است؛ منطقه داشته دنبال المللی به ای و بین منطقه

ع عظیم انرژی و موقعیت راهبردی، اهمیت رن را برای تمام جهان این توجهات قراردارد و در کنار مناب

گرایکی   عنوان یکی ا  مراکز شایان اهتمام در مطالعات اسالم میان به است؛ کشور اردن دراین مؤکدساخته

سیاسی پدیدرمده، بالیکده و   -درون این واحد جغرافیاییگرایی در  های اسالم مطر  بوده، برخی جریان

 .اند یافته ج رن گسترشبسا به خار چه

گکرا   های سیاسی اسکالم  بندی جریان خرین هفرضمن ترسیم  که بر این استتالش  ،در این مقاله

های فکری درونی رنها  اردن به بررسی چالش ی دریگرا ش اسالمببه جن تر ژرفبا نگاهی  این کشوردر 

گکرا در اردن   سیاسکی اسکالم  ی هکا  و گکروه  هکا  جریکان  ررایش»دهیم که  پاسخ پرسشاین  هبپردا یم و ب

توانکد   مکی  هکا  پرسشپاسخ به این ؛ «به یکدیگر دارند؟ ها چه مواضعی نسبت و این جریان استچگونه 

ایکن  بکا   مواجههگری در  رن و ن وه سیاست  ی در این کشور و ریندهیگرا تر ا  جنبش اسالم جامع یدرک

یکن هکدف درگکرو رشکنایی هرچنکد گک را یکا        رسد، دستیابی بکه ا  نظرمی رورد؛ به فراهمجنبش در اردن 

 .های کشور اردن است ذهنی درخصوص موقعیت و ویژگی  با خوانی اندوخته

 ی و سیاسی اردن یموقعیت جغرافیاپیشینه تاریخی و  -الف

عثمککانی  هککای بخشککی ا  وتیککت دمشکک  و ا  مسککتمل    ،وری عثمککانیتککاردن در  مککان امپرا

 هاییهکانی اول بکه اشکغال انگلسکتان دررمکد و بکا تمهیکد       طی جنک  ج  ،این سر مین ؛شد می م سوب

برادر فیصل،  هورت امیرنشینی ت ت نظارت انگلستان و امیری  به

 . دیگر پسر حسین و اولین شاه سوریه و سپس عراق دررمد

 رن اساسککیدررمککد و قککانون  مومککتیسککا مان ملککل مت ککد، اردن ا  ق بیبککا تصککو 1491در سککال 

 «شاه عبکدال » ،و  شد «پادشاهی اردن هاشمی»نام این کشور  ،ا  رن پسرسید و  تصویب به

که ا  ل اظ جسمی و روحکی   ترورشد و جای خود را به پسرش وی  1491در سال . شد خوانده

 1491ی ا  سکال  و دفر ن ،سپس  ؛ای کوتاه پادشاه شد نیز برای دوره اوبیمار بود سپرد و 
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 . شد اوکنونی اردن جانشین  شاه ، ،فوت وی درپیکرد  اردن حکومت بر 1444تا 

و ا  غرب  عربستان سعودی، ا  شرق و جنوب با عراق، ا  شمال شرقی با سوریهاردن ا  شمال با 

 .استمنتهی  عقبهاردن ا  جنوب به خلیج . است همسایه  کرانه باختری رود اردنو  اشغالی فلسطینبا 

امان رن،   عمده شهرهای. است شده طور عمده ا  ه راهای خش  و بایر تشکیل کشور بهاین مساحت 

اردن ا  ل اظ اداری و اجرایکی  . هستند شمالدر  الزرقاو  اربدو شهرهای  باختری شمالدر ( پایتخت)

گانه ت ت هدایت و رهبری استانداری است  های دوا ده هری  ا  استان. شود می استان تقسیم وا دهدبه 

 ۸اسکت ککه قکانون اساسکی رن در      اردن ی  کشور پادشاهی مشروطه . دکن می منصوب ، او راکه پادشاه

شکاه  . اسکت ت و یران وی ئقوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هی. است رسیده تصویب به  149ژانویه 

 یی وتکو أتواننکد ر  دوسوم ا  هر دو مجلکس ملکی اردن مکی   . کند می ها را امضا و تصویب قانون تمامی

کنکد، اهکالحیه قکانون     قضات را نصکب و خلکع   تمامیتواند با ارائه حکم  پادشاه می. پادشاه را لغوکنند

کابینکه، احککام    هکای  تصکمیم . بدهکد  فرمان نیروهای مسلحو به  کند کند، اعالم جن  اساسی را تصویب

و یکر   بکه ریاسکت نخسکت   را ت و یکران  ئهیشاه، . شوند ها و واحد پول ملی به نام وی هادرمی دادگاه

. کنکد  ا  اعضای کابینه را اخراج ی و یر، هر تواند بنابه درخواست نخست او همچنین می کند؛ می تعیین

پاسکخگو   ،مربوط به سیاست کلی در برابر مجلس نماینکدگان اردن  های موضوع خصوصدرکابینه باید 

. ی عدم اعتماد دوسکوم ا  اعضکایش، کابینکه را بکه اسکتعفا مجبورکنکد      أتواند با ر باشد و این مرجع می

 .ت ت کنترل پادشاه هستند ،نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطالعات اردن

 ،مک هب رسکمی در اردن   .مسلمان و اهکل سکنت هسکتند    ،نفری اردن میلیون 1حدود بیشتر مردم 

اغلب جمعیت اردن ا  . دهند می درهد ا  جمعیت این کشور را تشکیل  م هب حنفی است و شیعیان 

ردن را بکه خکود   جمعیکت ا درهکد   9۴هستند یا اهکلیت قکومی نکژادی دارنکد ککه      اعراب بدوینسل 

هسکتند ککه پکس ا      فلسکطینی جمعیت اردن ا  اهل و تبکار  درهد  99باوجوداین،  ؛دهد می اختصاص

عنکوان پناهنکده بکه     یکا بکه   ،ا  فلسطین گریخته 141۱و  149۸ های در سال اعراب و اسرائیل های جن 

هکای   جمعیکت اردن را اقلیکت    مانده باقیدرهد  9 ؛اند اردن واردشده و در رنجا تابعیت اردن را پ یرفته

دهنکد   مکی  تشککیل  اکرادو  ها ارمنی، ها رشوری، ها قرقیزستانی، ها چچنی، ها سوریشامل  ،ختلفنژادی م

جمعیکت اردن را  درهد  1مسی یان نیز قریب به  ؛اند داده که برخی ا  رنها خود را با فرهن  عرب وف 

 .(۴11 دسامبر  ۸  ، سایت ویکی پدیا فارسی)دهند  می تشکیل
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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هکای   کلی ا  وضعیت جغرافیایی، جمعیتی و سیاسکی اردن بکه ب کص اهکلی جریکان       با این مقدمه

 .پردا یم اسالمی در این کشور می

 گرا در اردن  سیاسی اسالم های جریان -ب

یافتکه   هکا، دو نکوع جنکبش سکا مان     ها و لیبکرال  گرا و سوسیالیست قوم های در اردن در کنار جریان

گرا بر اهداف دینکی در حکو ه فکردی     اسالم های د که نخستین نوع ا  جریاننم هبی اسالمی وجوددار

 ثیرگک اری بکر  أسیاسی به اسالم دارد و خواسکتار ت  -نگرشی دینی ،گرا و دومین جریان اسالم دتأکیددار

 .استدولت 

هکای   را در حکو ه  خکود  هایی هستند که فعالیکت  اردن، جریان نوع اول های اسالمی جریان درواقع،

  ککه برنامکه   اسکالمی   یافتکه  های مک هبی سکا مان   گروه .اند فرهنگی و م هبی متمرکزکرده ،هرفطور  به

های هوفی که  هگرو. هستند ةالسوفی ةجماعو  التبلیغ ةجماعهای  ها و گروه شامل هوفیو سیاسی ندارند 

انکد بکر رفتکار و     شده طی چهار یا پنج دهه گ شته ا  کشورهای مختلف همسایه در سراسر اردن پخش

هکای هکوفی ککه در اردن     گکروه . سلوک روحانی و م هبی فردی و رابطه با خداوند خال  تأکیددارنکد 

هکای اجتمکاعی    تیکه   رنها اعضکای خکود را ا  همکه    ؛شامل شاذلیه، تمیه و قلوطیه هستند ،حضوردارند

 هکای یکی ا  تأثیر .ریند می طور مرتب گردهم اعضا به. کنند اقتصادی مناط  شهری و روستایی اختیارمی

یکا تبلیغکی   ) التبلی غ  ةجماع   ای نمونکه ؛ بکر ها باتبردن سطح رگاهی اسالمی اسکت  مهم فعالیت این گروه

ملکزم  ، اعضکای ایکن جماعکت   . کنکد  گسترش کالم خدا و اسالم تأکیدمی بر که ا  هند رغا شد( جامعه

جماع ة  . هستند که ی  ساعت در رو  یا ی  رو  کامل در ماه را به تبلیغ و موعظه کالم خدا بپردا نکد 

 .ه و رسم قرون نخست اسالم هستندخواستار با گشت به قررن و سنت و نیز را ،ةیالسوف

 ،برخکی م ققکان   .اسکت سیاسکی   -نگرشکی دینکی   بکا جریانی  ،گرا در اردن اما دومین جریان اسالم

المسکلمین و حکزب سیاسکی     این کشور را جماعت اخوان ا  این دست در های اسالمی ترین گروه مهم

ایکن   بکر البتکه  د و ندان الوسط میعمل اسالمی، حرکت دعاء و حزب اسالمی   یعنی جبهه ،وابسته به رن

برخکی   و ( : ۴۴1 الرنتکاوی،  ) پایگاه اجتماعی و مردمکی چنکدانی ندارنکد    ،که دو جریان اخیرند باور

اند ککه شکامل    سیاسی اردن یادکرده  دیگر ا  م ققان ا  سه جریان اهلی و تأثیرگ ار اسالمی در ه نه

 شکود  مکی و حزب الت ریراسکالمی  ( و رادیکال گرا در دو شکل سنت)المسلمین، سلفیه  جماعت اخوان

بیشتر با واقعیکت عرهکه سیاسکی اردن    دوم، بندی  رسد تقسیم نظرمی به ؛(4:  ۴1  ،ابوهنیةو و  ابورمان)
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 هکای رادیککال و حکزب الت ریکر     سکلفی  ماننکد  هکا  هرچنکد برخکی ا  ایکن جریکان    ؛ باشد داشته مطابقت

 در داخل و خارج این کشکور به شکل مخفیانه  لیو تندمجا  نیسبه فعالیت  یرسمطور  حاضر به درحال

گرا در اردن بکه شکر   یکر     های سیاسی اسالم جریان ترین بر این اساس به بررسی مهم؛ کنند می فعالیت

 : پردا یم می

 المسلمین  اخوانجریان  -7

اسکی  مهم در ت وتت سی یکه نقش استالمسلمین  گرا گروه اخوان ترین جنبش اسالم در اردن مهم

روردن فضای مناسب برای پیدایش اخوان در اردن سکهیم بودنکد    چند در فراهم یعوامل .رن کشور دارد

 :ند ا ا ترین رنها عبارتکه مهم

رهبکران اخکوان    دراهکل، : گیکری اخکوان در اردن   المسلین مصر بر شکلتأثیر جماعت اخوان -اول

حاج عبداللطیف  عععگفتنی اسکت،  . گرفتند کلبومی بودند، اما ت ت تأثیر جماعت مادر در مصر ش ،اردن

بککود، بککا جماعککت  در فلسککطین جنگیککده 1411گکک ار جماعککت در اردن کککه در سککال ، بنیککانةلبوقااو 

مواضکع اخکوان در قبکال     ،عامل پیوند وی بکا اخکوان  . یافت تماس 1491سال  درالمسلمین مصر  اخوان

پس ا  رن بکه عضکویت    ؛کرد و با او بیعتگرفت  تماس ، با ةابوقور. مسئله فلسطین بود

بکه اردن با گشکت و مقکدمات     سکپس وی  ؛شکد  المسلمین در مصکر انتخکاب   ن اخوانیدر هیئت مؤسس

 .کرد تأسیس اخوان اردن را فراهم

وضکعیت   ،مهکم  یطکور کلکی، عکامل    بکه  :این کشور به جماعت  عنایت و توجه هیئت حاکمه -دوم

ایککن اسککت کککه  ،سککا د و رن مککی دیگککر متفککاوت یر کشککورهایاخککوان در اردن را ا  وضککعیت رنهککا د

دلیل این امر را عالقکه   ،هرچند پادشاه ؛شد اردن با حمایت پادشاه در رن کشور تأسیس المسلمین اخوان

بکه اخکوان، موضکع     یککی ا  دتیکل اهکلی توجکه      ،ککرد  بیانگرا  های اسالم خود به گروه

در رن  وی، اسکت  149۱تکا   1499هکای  در قاهره در سال در قبال  این جماعتقدرتمندانه 

عبدال به اخکوان ککه پیوسکته بکا ملک        مل در این راستا  ؛ها در جامعه اردن بودرقیب هاشمی مان، 

در افتتکا  دفتکر    ، خکود امیکر  و هم بکدین سکبب  فراوان داشت  یفاروق در حال کشمکش بودند، عنایت

 رن را ،سا مان را مورد تأیید قرارداده ،طور ضمنی کرد و به شرکت 1499نوامبر  14عمومی جماعت در 

 1997 ,عبکدالکامم، . ک.ن) کردبا سلطنت هاشکمی پیکدا    ویژه یروابط ،، سا مانا  رن پسکرد و  قانونی
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های اخوان ا  حالت معنکوی خکارج و سیاسکی    که فعالیت امیر هشدارداد درهورتی حال، ؛ بااین(13-43

چنکد  طی  ،اردناخوانی ی یاسالگراکه این عوامل باعص شد  ؛خواهدشد ف و احسان قطع، این لطشوند

وابسکته   خود را مدیون حکومت و ،المسلمین رمیز به خود نگیرد  یرا اخوان شکل خشونت ،گ شته  دهه

ککا بکه   تبر شریعت بکا ا  ای مبتنی این جنبش همواره درپی تأسیس جامعه ،بر همین اساس ؛دید به رن می

 .( ۴1 :1السید،: ک. ن) است های انقالبی بوده دور ا  روش بهرمیز و  های مسالمت روش

تکرین مکر  را بکا اسکرائیل دارد و بیشکترین       سکو بکزر    این کشور ا یک   :ط ویژه اردنیشرا -سوم

های رشکد ایکن    یکی ا   مینه ،بنابراین موضوع فلسطین ؛برند سرمی های رواره در این کشور به فلسطینی

مشکالت سیاسی و اقتصادی و گسکترش فسکاد و اسکتبداد سیاسکی و      ،عالوه هب  است؛ر اردن جنبش د

یابی این جریکان در اردن   ثر دیگر بر قدرتؤحکام به شریعت و وابستگی رنها ا  عوامل م عدم پایبندی

  .است

بکا   المسکلمین اردن را  اخکوان های  فعالیت: المسلمین اردن ها و مواضع اخوان روند فعالیت -7-7

   :کرد تقسیم وبیش متمایز کم  توان به چند دوره می این کشوردولت  توجه به چگونگی تعامل رن با

 14۸۴ل دهکه  یک تکا اوا  اردن سکیس اخکوان  أ مان ت دوره همزیستی و حمایت متقابل که ا  نخست،

سلطنت  وین گروه ا میان  ویژه یورود اخوان به اردن، روابط یشد ا  ابتدا گفتهکه  گونه همان .یافت ادامه

 یشککل  ،ی اردنیک گرا ماسکال  ،هکا سکال گ شکته    باعص شد طکی ده  ،که این عامل شدهاشمی اردن ایجاد

ا جمله  ،کرد های مختلف ا  حکومت دفاع اخوان در ب ران این روابط،  برپایه. باشد کارانه داشته م افظه

هکای گونکاگون عربکی و     لکت و حمکالت دو  هکا رمکاج انتقاد  ،که رژیم اردن 141۴و  149۴های  در دهه

احکزاب سیاسکی را    ها،المسلمین در مقابل این انتقاد اخوان داشت،های پان عرب غیرم هبی قرار جنبش

ککه دولکت اردن در    هنگکامی  ،ها در واکنش به این حمایت؛ گرفت و رنها را دشمن خدا نامید ادحملهب به

بکه  همچنکان  اخوان  ،شدند فعالیت منعکرد و احزاب سیاسی غیرم هبی ا   حکومت نظامی اعالم، 149۱

توانستند برای نزدی  بکه سکه دهکه بکدون وجکود       ، افراد این جماعتدرنتیجه وداد  فعالیت خود ادامه

 . کنند جلبسطو  اجتماعی حمایت  تمامیگونه رقیبی در  هیچ

معروف  «هسپتامبر سیا»نام ه رژیم اردن در عملیاتی که ب ،14۱۴سال سپتامبر  درکه  همچنین هنگامی

دراثنکای   المسلمین اردن در این ماجرا و اخوان ،های مستقر در اردن پرداخت سرکوب فلسطینی شد، به

بر  رمیز و مبتنی ا  این عملیات، جماعت به همزیستی مسالمت پس ؛فقط تماشاچی بود، تصفیه مقاومت

های بعد نیز اخوان با  در سال؛ (۱9تا  ۱1: 114۴م مد و دیگران، ) داد پشتیبانی متقابل با حکومت ادامه
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یعنکی  ) در این مقطع  مانی .اوضاع سیاسی پرداخت  اجتماعی به نظاره های کردن خود در اقدام مشغول

تربیتکی و   ،اجتمکاعی  ،ایجکاد مؤسسکات خیریکه    بکرای ، اخوان تمام تالش خکود را  (14۱4تا  14۱۴ا  

و امکانکات   داد خود را گسکترش ن نفوذ وسیله این مؤسسات در دل اجتماع ارد کرد و به هرفبهداشتی 

خود یککی ا    ،1«انجمن خیریه مرکز اسالمی»المسلمین ا  طری   اخوان. رورد دست تشکیالتی عظیمی به

 .(2009 ,گان و السید،  هری)شود  می وری و انجام خدمات امور خیریه م سوبرترین مراکز گرد بزر 

هکا و مناهکب   و دسکتیابی رنهکا بکه موقعیکت     های اخکوانی دیگر، ترقی بسیاری ا  شخصیت ا طرف

ها فعالیکت خکود را بکه     اخوان در این سال ؛ترکرد موقعیت رنها را م کم ،رسمی و مشاغل عمومی مهم

داد و توانسکت رهبکری برخکی ا  رنهکا را      های شکغلی مختلکف گسکترش    سندیکاهای کارگری ات ادیه

هکای اردن   هکای سیاسکی در دانشکگاه    در فعالیکت براین به رغا  و افزایش مشارکت  عالوه ؛بگیرد برعهده

 14۸۴و  14۱4هکای  سکال در  .(۴11 در قکواس،   ۴۴1 األحزاب السیاسیة فی األردن، )همت گماشت 

ب ران در روابط اردن و سوریه، سیاست اخوان و دولکت اردن بکه هکم نزدیک  شکد و دو       رغا نیز، با 

حمایکت ا  اخکوان سکوری در     خصکوص رنظر ا  اهکداف نهکایی و عوامکل و اسکباب د    طرف با هرف

 ؛دادند نظرداشتند و به رنها پناهندگی و اقامت، اتفاق 14۸تا  14۱4ا  سال  این کشور درگیری با دولت

 نامرککل )منظور تربیت افراد اخوان سوری و تضعیف حکومکت حکافا اسکد، الخلیفکه      همچنین شاه به

هکای اردن  اخکوانی  ،درواقع کند؛ نظامی تأسیسبههای شپایگاه ،در شمال اردن که کرد را تشوی ( اخوان

 نکد ایفاکرد 14۸9در حمایت خود ا  اخوان سوریه، نقش ابزاری را برای سیاست خارجی اردن تا سال 

ها برخی  البته در طول این سال؛ ( 19: 11۸۸و اسپو یتو،  ۸1و  ۸ ،۱۸تا  ۱9: 114۴م مد و دیگران، )

سیاسکت خکارجی نمودیافکت،      ن نیز برو کرد ککه بیشکتر در مینکه   ها میان اخوان و رژیم ارد ناهمسویی

، بهبود روابط با رژیم سکوریه  149۴  ا جمله سیاست پادشاهی اردن در قبال پیمان بغداد در اواسط دهه

روابکط ایکن    ،حال بااین ؛...بود و  در رن کشور به سردی گراییده 14۸۴  که درپی سرکوب اخوان در دهه

 .( ۴1 :19لسید،ا ) بدون مشکل بود ،گرم و درکل ،هی اردنجنبش با رژیم پادشا

ی در منطقکه،  دو جریکان فککری و تشککیالتی در     یک گرا و  ت ت  تأثیر رشد اسکالم  14۸۴  در دهه

بود که جامعکه  ( تکفیریو پس ا  رن، )جهادی  رادیکال جریان اول، جریان ؛تبلوریافتاخوان جماعت 

خواسکتار تربیکت جوانکان براسکاس تربیکت      ای انقالبکی   به شیوه دانست وای جاهلی میفعلی را جامعه

 .........................................................................................................................  
 جمعیة المرکز اإلسالمی الخیریة.  1
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هکا و  هکا، جریکان   گو با دولکت فتاما جریان دوم، جریان با ی بود که به کنش با جامعه و گ ؛اسالمی بود

 های سیاسکی و دموکراتیک    شیوههای سیاسی و مشارکت در توسعه و ساخت جامعه، براساس گرایش

 . معتقد بود

 اخکوان  موقعیکت خکود را در جماعکت   تاحکدودی  توانست  تر رادیکالیان جوان ها جر در این سال

حکومکت و اخکوان شکد و بکر ایکن       میانهمین امر موجب چالش  بخشد و ت کیم 14۸۴اردن در دهه 

هکای امنیتکی اردن قرارگرفکت، لک ا     اخوان به اتهام تهدید بالقوه برای ثبات رژیم، هدف دستگاه ،اساس

موجکب تضکعیف اخکوان و     ،دادند که این وضکعیت  شغل خود را ا دست شدهدستگیر ،اعضای جنبش

  .خصوص جریان تندرو رن شد هب

 میزان افت اقتصادی و کاهش ار ش دینار به به 14۸4داشت تا اینکه اردن ا  سال  ط ادامهیاین شرا

و های اقتصادی، نقض حقوق سیاسکی، فسکاد مکالی    سلسله ب ران ،شد و متعاقب رن ، دچاردرهد 9۴

منظکور مهکار ب کران و     هبکار کشکاند؛ شکاه اردن بک    های خشکونت ، جامعه اردن را به ناررامی... اداری و

مطبوعکات   واهالحات ا جمله لغو حکومت نظامی، ر ادی احزاب  برخی گرفت پیامدهای رن، تصمیم

ختلکف  هکای م  مشکارکت گکروه   بکا  14۸4با این اهالحات، انتخابات پارلمان در سکال  دهد که  را انجام

اخکوان بکا    با توجه به سا ماندهی مناسب و پایگکاه اجتمکاعی،   .ا جمله جریان معتدل اخوان همراه شد

یافکت   مهکم دسکت   یهای در این انتخابات به پیرو ی( األسالم هو ال ل) «حل است اسالم تنها راه»شعار 

(See; Eyadat, 1997: 143-166). ا   و پکس    رژیم بکود دموکراتی های در این انتخابات که اوج اقدام

 ،هککای اجتمککاعی و سیاسککی مناسککب، اخککوان در شککرایط تشکککیالتی و موقعیککتشککدسککال برگزار   

 ۴ ،گرایکان  اسالم کرسی 11ا  . شد مخالف دولت تبدیل  کرد و به جنا  عمده کسب عمده یهای پیرو ی

گرایان اسالم) تر گرای کوچ  های اسالمکرسی دیگر نصیب گروه 11المسلمین و کرسی نصیب اخوان

سکریع و   یهکای  پیکرو ی  ،السلمین اخوان ،براین عالوه ؛(2009گان، هری. ک.ن)شد همسو با رن ( مستقل

نیکز   ای حرفکه هکای   هکای دانشکجویی و انجمکن    هکای هکنفی، جنکبش    توجه در انتخابات ات ادیکه  قابل

گرا در ایکن   ای ناسیونالیست و چپان صار و برتری نامزده یافتن پایان ، منزله رورد که این امر به  دست به

 .(24-23 :144۱عبدالکامم،)ها بود  تشکل

هکای  کارانکه و سیاسکت  روش م افظکه  ،المسلمین، طکی دوران مشکارکت در قکدرت   جنبش اخوان

پیرو ی انتخابکاتی اخکوان بکا     این سبب، به  ؛نظام نبوداهل دنبال تغییری در  هکرد و ب گام را دنبال به گام
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و در  گرفکت  پکی چون اخوان همچنان گفتمکان مخکالف معتکدل را    . جه نشداپادشاه مودشمنی یا ترس 

کرد تا بکا اجکا ه    هرچند دولت نیز تالش کرد؛ سطح عملکرد نیز، تواف  و نزدیکی خود را با دربار حفا

-نظام برای تضعیف نفوذ روبه رشد اسالم روشگرا به  فعالیت دادن به برخی احزاب کمونیست و قوم

  .کند کم گرایان 

موجکب تقویکت    ،(144۴ورود نیروهای عراق به خکاک کویکت در رگوسکت    )ب ران خلیج فارس 

نشکینی   عقبلزوم بر  موضع حماس مبنی بااردنی که  های در میان توده ویژه ؛ بههای رادیکال شدگرایش

رای نیروهای بیگانه و نیز خروج نیروهای عراق ا  کویت و تشکیل نیروهکای پاسکدار هکلح عربکی بک     

 اخکوان  پادشاه دریافت که جماعکت  ند؛ در این اوضاع و شرایط،بود ، همسواستقرار در مر های درگیر

تکوان بکه   بیشتر دارد و درنتیجه در گرداب این حوادث می یانضباط و تعادل ،در مقایسه با سایر نیروها

در کابینه ا  برخکی   هاییجلب رضایت اخوان بررمد؛ ل ا با تغییر پیبنابراین در ؛حمایت رن امیدوار بود

پنج سمت و ارتی در اختیار رنها گ اشکت   کرد و رو اخوان برای شرکت در کابینه دعوت نیروهای میانه

 (.91: 11۱1رابینسون، بهمن و اسفند ) شد رو نیز تقویتگرایان میانهموضع اسالم ،و درنتیجه

 هکای  ی داخلی و اعتکرا  هاسو به تنش مشارکت جماعت در کابینه ا ی  خصوصنتیجه ب ص در

مشکارکت در   که خواستار عدم مشارکت در دولت بودنکد و منجرشد گروه رادیکال  میانگروهی  درون

جنکا    .رو که قائل به مشارکت در کابینکه بودنکد   دانستند با جنا  میانه حرام می ی،شرعطور  بهکابینه را 

شکمردند   ارکت در مجلس را جائز مکی که مش تفاوت قائل بودند درحالی ،مجلس و دولت میانرادیکال 

دانسکتند   دانستند اما شرکت در دولت را شرکت در گناه کسانی مکی  را نوعی جایگاه نظارتی می  یرا رن

 .کنند نمی که به امر خدا حکومت

کردند و با استناد به سیره برخکی پیکامبران    می رو ا  مشارکت در دولت حمایت گروه میانه ،درمقابل

را بکرای جنکبش    بسیار یتواند منافع پادشاه کافر معتقد بودند که مشارکت در دولت مییوسف با  مانند

  .ندارد ورد بنابراین حرمتیروجود هاسالمی ب

یکا عکدم همککاری بکا پادشکاه       همککاری بکا دولکت    خصکوص های فقهی دو طرف در این استدتل

ا   پکیش ایکن انشکعاب   هکای   مینکه  ؛بندی جدیدی را در جماعت ایجکادکرد  هف غیرمشروع و فاس ،

تطبیک  جماعکت بکا تغییکرات سیاسکی       منظکور  بکه ) مشارکت در کابینکه و درپکی انتخابکات تشککیالتی    

عناهر افراطی ا  مناهب رهبکری ککه    ،خاباتتدر این ان ؛بود فراهم شده 144۴در تابستان ( دموکراتی 
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و به عضویت دفتر اجرایکی  ردور شدند و افرادی میانه، کردندمی جماعت را رهبری 14۱۴در نیمه دهه 

دیگکر در ایکن    ا سکوی ؛ (4۱و  41، 1۴1 تکا  44 :114۴م مد و دیگکران،  )یافتند  و مجلس شورا تسلط

توانسکت م بوبیکت رنهکا را در جامعکه      ی قرارگرفتند ککه ایکن امکر مکی    یاخوان در موضع اجرا ،طیشرا

 1.تغییردهد

قانون احکزاب ا سکوی دولکت،    هدور با  1441 در سال: تشکیل حزب عمل اسالمی اردن -7-9

به فعالیت سیاسکی در قالکب حزبکی     گرفت تصمیم ،نرالمسلمین، ضمن استقبال ا   رو اخوان جنا  میانه

همککاری افکراد    بکا منظور حفکا قکدرت خکود در عرهکه سیاسکی در ایکن سکال         هو ب کند اقدامجدید 

 «ب عمکل اسکالمی  حکز »عنکوان   بکا سیاسکی   یدیگکر، حزبک   هکای سیاسکی   گرای مستقل و گکروه  اسالم

بمانند امکا   همچنان بانفوذ باقی ،داد که ا  ل اظ سیاسی المسلمین اجا ه به اخوان راهکاراین  ؛کرد سیسأت

جنا  رادیکال بکا طکر     ؛(۴۴4  گان، هری.ک.ن) نکنند های سیاسی مشارکت مستقیم در فعالیتطور  به

دانستند که  را خطری برای جماعت میکردند،  یرا این تغییر و تبدیل  تبدیل جماعت به حزب مخالفت

 .کند می سرنوشت جماعت را به سرنوشت سایر احزاب مربوط

بودند که تبدیل جماعت به حزب سیاسی، فرهت فعالیت  اندک ا  رهبران معتقد یتعداد ،درمقابل

 ،مناسب بکرای دسکتیابی بکه حکومکت     راهیدر پارلمان و مؤسسات عمومی را برای جماعت فراهم و 

هکای   گرفت خکود بکه ادامکه فعالیکت     سرانجام جماعت تصمیم ؛کند شکیل دولت پارلمانی مهیامییعنی ت

های تربیتی و خیریه تعکاونی بپکردا د و حکزب سیاسکی بکا تشککیالت مسکتقل ا          نظیر فعالیت ،م لی

  .گرایان مستقل به فعالیت سیاسی بپردا ند اخوان و اسالم ،جماعت ایجادشود که در رن

پاسکخگوی   ،حکال  ککرد و درعکین   سکو، مخالفکت داخلکی را خنثکی     انتخکاب ا یک   جماعت با این 

خکود را  که بود  ا  اخوان خواسته هکرد رن را اعالم ،عملدرهای قانون احزاب نیز بود که دولت  خواست

 .........................................................................................................................  
هکای   سا ی  ن و مکرد در م کل  جدا گ اشت،اجرا به عبدال العقلیهرمو ش،  و یر جدید که ترین اهالحاتی جمله مهما .  1

و ارتخانکه و در برخکی    هکای کلیکدی   المسلمین به پسکت  کار و مدارس، تجدیدنظر در متون درسی، انتصاب اعضای اخوان

 ،المسکلمین در اردن  رهبکران اخکوان   .هکای اسکتراتژی  قرارداشکتند    جای  نانی بود که در موقعیکت  موارد قراردادن مردان به

، بسکیاری ا  رهبکران   گ شکته ا  ایکن   انکد؛  ، دکتکری گرفتکه  مریککا هکای ر  بسیاری ا  رنها ا  دانشگاه ت صیالت عالی دارند و

ککه حمایکت   )ای مهمکی دارنکد و ایکن امکر در اردن      اند که سواب  عشیره های سرشناس برخاسته المسلمین ا  خانواده اخوان

ختار اجتمکاعی و سیاسکی   هنکو  بکر سکا    ،ای سنتی جمعیکت اردن  و بخش عشیره( توجه است ، قابلدارد ی مهمقشن ،ای قبیله

 .دارد جامعه تسلط
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اخکوان   ،و اینچنکین  (4۱و 41، 1۴1 تا 44 :114۴م مد و دیگران، )دهد  این قانون تطبی  های با مستلزم

اسالمی بکا   -سیاسی یحزب گرفت تصمیم ،روشدن با نظام پارلمانی جدید و رقابت حزبی هوبر به هنگام

 . کند تأسیس گرایان شرکت همه اسالم

کارانکه و  نمایکانگر روش م افظکه   ،نامکه حزبکی  شکده ایکن حکزب در مکرام     اهکول و عقایکد اعکالم   

همچنکان گفتمکان مخکالف    ؛ این حزب استگام بسیاری ا  اعضای برجسته سا مان  به های گام سیاست

،  ،کرد می معتدل را مطر  و در سطح عملکرد نیز، تواف  و نزدیکی خود را با دربار حفا

ککرد ککه    داد و خاطرنشکان  و اهکداف جماعکت و حکزب را شکر      دکررکا میانتفاوت  ،دبیر کل حزب

رن دعکوت بکه     ومیفکه »تر و فراگیرتر ا  ی  حزب است،  جماعت، حزبی سیاسی نیست، بلکه گسترده

یک  تکالش سیاسکی معاهکر      ،کاربستن رن در تمامی مسائل  ندگی است، اما حکزب  اسالم فراگیر و به

شود که به فکر و فرهنک    پ یری است که شامل تمام شهروندانی می عطافنبرای ایجاد قالب اسالمی ا

نهضکت اسکالمی و عربکی را    دارند و طر   حلی برای مشکالت امت اسالمی ایمان عنوان راه اسالمی به

ای نیست بلکه حزبی اسکالمی   ای و منطقه طایفه ،کند که این حزب دینی می نشانروی خاط. «پ یرند می

های سیاسی  ضمن ترسیم گرایش« برخی ا  مشخصات جبهه عمل اسالمی»عنوان  بابیانیه حزب . است

ت اجکرای شکریعت اسکالمی،    حرکت بکه سکم  : کند می نین تبیینچرن را ایناهداف  ،و فکری این حزب

رسیدگی به مسئله فلسطین و تالش برای ر ادسا ی این کشور، ت کیم وحدت ملی، ت ککیم شکورا و   

و حاکمیت قانون، خدمت به مردم و توجه بکه مشککالت رنهکا، توسکعه      ها دموکراسی و دفاع ا  ر ادی

تماعی، اقتصادی، فرهنگی، جافراگیر ا  دیدگاه اسالمی حزب برای ت ق  اهدافش بر فعالیت مردمی و 

تربیتی، تبلیغاتی و همچنین بر فعالیت پارلمانی و نیز فعالیت سیاسی ا  طری  مشارکت در قوه مجریکه  

 .(11۴: 114۴م مد و دیگران، )خواهدکرد  یا مخالفت سیاسی سا نده تکیه

عنکوان   هب ترین حزب اردن در مقابل دیگر احزاب قوی و سوسیالیستی و بزر عنوان  هاین حزب، ب

 ؛را منتشرکرد السبیلرو نامه  ،1441و در سال  الرباطرو نامه  ،1441تا  1441ا  سال گرا  اسالم یحزب

داشکت و   برعهکده  ریاست شورای اداری این رو نامه را حمزه منصور، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب

ر رن به نگکارش مشکغول   منیر شفی ، دکتر عادل حسین و فت ی یکن د مانندگرایان عرب مهمی  اسالم

این ماهنامه سکطح و تکأثیر حکزب را     ؛را منتشرکرد العمل االسالمی  ماهنامههمچنین این حزب،  ؛بودند

 ،شد و بیشتر به نگارش داوطلبانه کرد و در شمارگان م دود و تعداد هف ات کم منتشرمی نمی منعکس
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اخوان در تکالش بکرای سکا گاری    تشکل این حزب، بیانگر ت ولی نوعی در تفکر جماعت . متکی بود

اسالمی در نظام  -یای در فعالیت سیاس ساختن الگوی پیشرفته منظور بهبا اوضاع سیاسی است و گامی 

 .(111: 114۴م مد و دیگران، )رید  می حساب دموکراسی به

تکرین حکزب سیاسکی اردن      عنکوان بکزر   عمکل اسکالمی را بکه     جبهکه  ،1441نتایج انتخاب سکال  

در این انتخابات ؛ ( ۴1 :۱کاپرولو،)داد  کرسی ا  مجلس را به خود اختصاص 11چراکه ساخت  مطر 

ها و سپس مسائل تربیتی و اخالق اسکالمی   های پارلمانی و مسئله ر ادی انتخاباتی حزب، نگرانی  برنامه

ر ایکن برنامکه، خواسکتا    شد؛کردن قوانین و مؤسسات اجتماعی و سیاسی را مطر   در جامعه و اسالمی

روند انتخابات بکه قکوه     واگ اری ح  اداره کاستن ا  اختیارات قوه مجریه و اختیارات و ارت کشور و

همچنین  دودن ربا ا  قوانین مالی و اهال  تلویزیون ا  بعکد نظکارت اخالقکی و تبکدیل      ؛قضائیه شد

را دولکت  ای مسکتقل ا  نظکر اداری و مکالی ا      دستگاه وعکا و ارشکاد در و ارت اوقکاف بکه مؤسسکه     

طلبکان درخصکوص مبکار ه بکا فقکر،       به سیاست اجتماعی عام ا  دیدگاه اهال  این برنامه ؛شدخواستار

ککرد و بکر مبکار ه بکه      دتنه ثروت، مبار ه با فساد و تأسکیس هکندوقی بکرای ا دواج اشکاره    اتو یع ناع

ارداد اسکلو را  سا ی روابط فرهنگی و تبلیغاتی با دشمن ههیونیستی تأکید و خکط سکا ش و قکر    عادی

 .متعهدماند ،کرد و به شعائر ر ادسا ی فلسطین و ت ق  وحدت عرب در چارچوب اسالمی رن م کوم

روابکط  اخکوان و پادشکاه را     ،مجکدد  طکور  ، بکه 1449 معاهکده هکلح اردن بکا اسکرائیل در     یامضا

رنهکا    کرد ورغکا  1449تکا   1449 ویکژه در  هگرایان را بک  دستگیری اسالم  دوبارهو حکومت  ساخت تیره

جماعت اخوان و حزب جبهه عمکل اسکالمی،    ،بر این اساس ؛دادند های خود را در کابینه ا دستپست

م مکد و دیگکران،   )روابط دوستانه و همبسکتگی و همفککری نداشکتند    با دولت، ، دیگر 1441ا   پس

 طکور عمکده   بکه ا ر هکا  و دیگر انتخابکات  144۱انتخابات  ،های بعد اخوان در سال (.11۱تا  119: 114۴

 هکای  این مسئله، رقابت انتخاباتی را تضعیف و فضای انتخابات را نیز ا  جنجال و هیجانو کرد  ت ریم

 اخیکر، هکای   در سکال امکا   .شکل تقابلی داد ،و روابط دولت و اخوان را در دهه بعد کرد انتخاباتی خالی

ها  سالاین که در  طوری هکند  ب ایتاست تا براساس منافع و مصالح خود ا  اخوان حم کرده دولت تالش

های اسالمی، خود را ناچکار ا    پادشاهی اردن برای جلوگیری ا  گسترش فعالیت سلفیان و دیگر گروه

اسکت   عمکل اسکالمی دیکده     یعنی جبهه ،پشتیبانی و تأمین فضای عمل برای اخوان و حزب سیاسی رن

روانکه و   ثیرگ ار با مواضع میانکه أمهم و ت ریانیجعنوان  هب گروهاین  حاضر، درحال ؛(۴19 :19کاپرول،)
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  .کارانه در عرهه سیاسی اردن حضوردارد م افظه

 گرایی   جریان سلف -9

  واسکطه  گکری در اردن درواقکع بکه    هکای سکلفی   ریشکه : کنار  محافظنه / گنرا   سلفیان سننت  -9-7

دو جریکان در داخکل   گفکت ککه    توان می. ایجادشدرن المسلمین و ا  طری  جنا  تندروی درون  اخوان

تکزم بکه خکط و    لگرا ککه م  عمل/ پراگماتیست  یجریان ،نخست: ندابتدای تأسیس رن پدیدرمد  اخوان ا

دع ا     در کتاب خود با عنکوان    ،بود و اهول رن را مرشد اخوان افکار امام 

اهول رن در کتاب وی بکا   وبود  جریان دیگر گروه تندرو که پیرو افکار  کرد؛ ترسیم 1قضا 

در تبلکور و ت ککیم   بعدها است و البته گروهی ا  پیروان وی در عربستان نیز  رمده الطریق معالم فینام 

:  ۴1 ابورمکان،  )وجودروردنکد   گرایی را به ای وهابی ا  سلف نسخه ،سهیم بودند و درواقع ،این جریان

 مککان بککا اسککتقرار و  و هککم 14۸۴  ا  اوایککل دهککه ی اجتمککاعیا عنککوان پدیککده گرایککی بککه سککلف .(19 

در اردن   (1444تا  1419) رهبران معروف این حرکت به نام شیخ  یافتن یکی ا  سکونت

درپی سقوط امپراتکوری عثمکانی ا  رلبکانی بکه دمشک          14وی در سال . شدرغا  (14۸۴  اوایل دهه)

رن را ( 1419تککا  1۸19) کککه  المنننار  او در رنجککا و ا  طریکک  مجلککه . کککرد مهککاجرت

  .(11: ۴۴1 هادی، )ساخت با سلفیه رشنا شد  منتشرمی

پردا نکد و مفهکوم و    های سیاسکی نمکی   بودند به فعالیت کرده باوجودرنکه سلفیان اردن ا  ابتدا اعالن

بکر سکر جک ب      ودی شمرند، به ندارند و اطاعت ا  حکام را واجب می را قبول «ت زب سیاسی»مبانی 

ویکژه   هکای سیاسکی بکه    شکدید بکا دیگکر گکروه      ای رقابت و حتی منا عکه  بههوادار و تسلط بر مساجد 

عنوان پایگاه اجتمکاعی و   مساعد برای اخوان به یمکان ،مساجد ،تا رن  مان ؛شدندوارد ،المسلمین اخوان

دولت اردن که در  ،ن استشایان گفت .(۴11 المؤلفین، من مجموعة .ک.ن) ندم ل تبلیغ و فعالیت بود

 .........................................................................................................................  
 ایم، نه قاضی کننده دعوت.  1

هکا و رثکار    ، فعالیکت درخصوص  ندگی. اند مربوطها به علم حدیص مانده که بیشتر رن اثر باقی 11 ، نزدی  به أأللبانیا  .   

التو یع، الریکا ، الطبعکة الثانیکة،     ، م دث العصر األلبانی، دار المغنی للنشر والزهیری سمیر بن أمین: شود به رجوع نیاأللبا

ناهر السنة، دار القلم، دمش ، الطبعکة األولک ،    الدین األلبانی، م دث العصر و. م مد ناهر، إبراهیم م مد العلیو . ه 1 19

منشکورات مرککز المخطوطکات والتکراث      ،ثنکاء العلمکاء علیکه    حیاة األلبانی ورثاره و، بانیم مد بن إبراهیم الشیو نیز  ۴۴1 

 .۴۴9 والوثائ ، الکویت، الطبعة الثانیة، 
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ت کت فشکار    مکاهر،  بکه )در مسکاجد   ای ا  سخنرانی و تدریس شیخ سلفیان،  دوره

داران و  حمایکت ا  طکرف   144۴  د ا  اوایل دههکر می جلوگیری( مورد پشتیبانی دولت  جماعات هوفیه

را المسکلمین   منظور مقابله با اقتدار و نفوذ اخوان سا ی برای فعالیت عمومی رنان به مریدان وی و  مینه

 .کردرغا 

کنکد، در نظریکات    می که خود وی تصریح گونه ، رن  کارانه گری م افظه ل اظ فکری، سلفی ا 

 ،سکلوک  بکاور، مصادر حقیقکی   ،نمایندگان اهول، منابعایشان  ،دارد که به باور وی ریشه «اهل حدیص»

وی به عدم امکان جمع  ،درخصوص دموکراسی .(99تا  91: 1441أأللبانی، )ند ا خط اسالم سره و پاک

دموکراسی چون مردم را منشأ و مصدر بالمنا ع مشکروعیت   ،به باور وی. اعتقادداشترن و اسالم  میان

انتخابات سیاسی نیکز بکه    ؛(1۱: 1911أأللبانی، )نظامی طاغوتی و نقیض اسالم است  ،داند حاکمیت می

حکرام و طکاغوت اسکت     ،یهکود و نصکارا    های ساخته و پرداختکه  نای رن بر دموکراسی و روشدلیل ابت

  .(  : پیشین)

شکد و در مقابکل اخکوان     بکا حمایکت دولکت تقویکت     یهای هکار در دور گری سنتی و م افظه سلفی

ه های رسمی دولت اردن منعقدسکاخت کک   ن پیمانی غیررسمی با سا ما ،این جریان؛ درواقع، قرارگرفت

بر کنارمانکدن ا  عمکل سیاسکی، تشککی  در      ریگری دا مواضع رسمی و علنی سلفیا  دولت  ،طی رن

و نیز رقابکت ایکن جریکان بکا      «األمر مشروع اولی»عنوان  ضرورت اطاعت ا  حاکم به ،معارضه با دولت

 بلهمقاکرد و ا  رن در جهت  دیگر جماعات اسالمی در مساجد و مجاتت اجتماعی و فرهنگی حمایت

درمقابل،  ؛برد مقابله با اخوان در ابتدا و سپس با جهادیون بهرهبرای طور مشخص،  ها و به با این جنبش

 مند بهرهها  در مساجد و مدارس و دانشگاه  گسترده یچتر امنیتی وسیع و ر ادی عمل گرایان نیز ا  سلف

تی مسیر دریافت پشکتیبانی  داشت و ح گیری و پیگردی مصون رنان را ا  هرگونه سخت ،دولت و شدند

با گ اشکت و تسکهیالت ت م را   ( شکد  مکی  که برای سکلفیان ارسکال  ) مالی ا  کشورهای خلیج فارس را

:  ۴1 ابورمکان و ابوهنیکة،   )ککرد   های مختلف برای رنان فکراهم  چاپ و انتشار کتب و فعالیت ةدر مین

  ۴).  

رمریککا و عکدم    ضکد بر وجکوب جهکاد    تنیرا مبفتاوایی  ، ،در خالل جن  اول خلیج فارس

 ؛(11 :  ۴1 ابورمکان،  ) 1رانکدن عکراق ا  کویکت هکادرکرد     جستن ا  اجانب برای بیکرون  جوا  یاری

 .........................................................................................................................  
بیکان  در جریان جن  خلیج فارس بکدون   اتلبانیشاگرد  ،م مد ابراهیم شقراویای که  شود به بیانیه در این  مینه رجوع.  1
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قدرت  دارایاکنون در اردن  هم ،داران وی کرد اما اندیشه و طرف اتلبانی فوت ،ا  مدتی ، پسرحاله به

   .هستنددر این کشور   یادیثیرگ اری أت

عمکومی    در هک نه  هکایی تغییر 14۸۴  در طکول دهکه   :جهنادی  -های سلفی تکفیری روهگ -9-9

طور اخکص پدیدرمکد و البتکه پیکرو ی      هورت کلی و اردن به اجتماعی کشورهای اسالمی به -سیاسی

در ( 14۸1) های جهادی مصر در ترور  و نیز موفقیت گروه( 14۱4)انقالب اسالمی ایران 

هکای انقالبکی و جهکادی     های اسالمی بکه روش  در گرایش گروه هعمدطور  بهین تغییر ا ؛رن تأثیرداشت

المسلمین براساس افکار سکید   اولین اقدام درجهت جدایی هریح ا  هفوف اخوان ،درواقع ؛نمودیافت

و پکس ا  اتمکام ت صکیالت و با گشکت ا       14۱1در سکال   م مد   وسیله قطب به

وی یکی ا  اعضال شکورای اخکوان    ؛پ یرفت انجام «طلیعة البعص اإلسالمی»سا مان  ن با تأسیساعربست

های انقالبی درپی ایجاد دولت  و البته پیرو افکار سید قطب بود و گروهی ا  همفکرانش با اتخاذ شیوه

پکس ا    ،چنکدی بعکد   ،ایکن اقکدام اسکتمرارنیافت و رأفکت     ،حال بااین ؛اسالمی ا  طری  جهاد بررمدند

. ک.ن)ککرد   را من کل  «الطلیعکة »کشید و سا مان  ا  افکارش دست مراتی با شیخ منا

 ،کار بکه رهبکری األلبکانی    گرا و م افظه وی ا  این پس به جریان سلفی سنت ؛(1۱1 تا ۸ :1441هالح، 

  . نزدی  شد

یکا دارای پایگکاه در    های فلسطینی مقکیم  گروه ا سویابتدا هورت جدی  بهها  در اردن این گرایش

هکای اسکالمی معتقکد بکه مشکی       حرکت فراگیر و تأثیرگ ار گروه ،حال بااین شدند؛این کشور عملیاتی 

این افراد ککه   ؛های درگیر در جن  افغانستان رغا شد و با با گشت گروه 144۴  بیشتر ا  دهه ،مسل انه

که یا درپکی گسکترش    گرفتند مسلح شکل یهای شدند در قالب گروه می نامیده «اعراب افغان»اهطال   به

بودنکد یکا در    ...هکا و   منفجرککردن سکینما   ماننکد  هایی قدرت و پایگاه خود در داخل ا  طری  عملیات

 .(19:  ۴1 ابورمان، ) کردند می اقدامعملیات مسل انه انجام مر های اردن و فلسطین به 

طکور   بکه تر ا  نظر فککری و عملکی    یافته ای سا مان گونه سیاسی رادیکال به سلفی شکل نوین اسالم

معروف به  ،«البرقاوی عصام»شدن  الن رسمی دستگیری و  ندانیع مان با ا و هم 1449در سال  یتقریب

ساختند  هایی را منتشرمی پیروان او مخفیانه کتاب .(19:  ۴1 ابورمان، )مهوریافت  «ابوم مدالمقدسی»

و نظکام   داشکت  تفکاوت  «األلبانی»گری جماعت  که با سلفیکرد  می گری جدید را ترویج که نوعی سلفی

                                                                                                                           
 .ساختنوشت و منتشر «بیان للناسه ا »عنوان  بانویسنده  نام
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این ن له  ؛خواهان تطبی  و ت کیم شریعت اسالمی بود کرده،سیاسی اردن و کشورهای عربی را تکفیر

این باور بود ککه تغییکر    دانست و بر های سیاسی را مردود می ورود و پرداختن به رقابت ،گری ا  سلفی

 .(۴۴4 عبدالفتا ، ) 1ممکن نیست ،جز با توسل به شیوه مسل انه

گرفکت و   موج دستگیری افکراد وابسکته بکه ایکن جریکان در اردن شکدت       ،ها گیری درپی این موضع

 شدند؛م کوم  ،مسل انه و ترورهای تکفیری های بسیاری ا  رنان در م اکم قضایی به جرم انجام اقدام

ابوقتکادة  »ملقکب بکه    مر عز و نی حال همچنان این گروه فعال بود و  بااین

  مسکلم نکت،    سکایت المقدسکی،  )شد  چاپ و منتشرمی ،اتهل مقیم لندن اردنی فلسطینی «الفلسطینی

پادشاه  ،در این سال ؛وجودرمد ت وتتی در روش و شیوه سلفیان جهادی به 1444در سال  .(۴11 اکتبر

افکراد   ،ن سیاسی متهم به تروریسم را هادرکرد و بر اساس رنافرمان عفو عمومی م کوم ،جدید اردن

به افغانسکتان و   درن  بیر اد شدند و  ،وابسته به سلفیه جهادی و در پیشاپیش رنان 

 «دینقاعکدةالجهاد فکی بالدالرافک   »ا هککه بعکد   کردند اقدامدر رنجا به تأسیس گروهی  ،سپس عراق رفته

های  مشکالت امنیتی میان این گروه ،های بعد البته در خالل سال ؛(9۴ : ۴۴۱ عطوان، .ک.ن)گرفت  نام

تکوان بکه عملیکات انفجکار و      یافکت ککه ا  رن جملکه مکی     سلفی جهادی و دولت اردن همچنکان ادامکه  

در   لداشت ککه اوج رن مکاجرای منفجرککردن سکه هتک      های مکرر اشاره گیری و سپس م اکمه گروگان

در خکالل ایکن    ؛اسکت  بکوده  ۴۴1 در سکال   شکدن   ا  کشکته  پیشو  ۴۴9 نوامبر  4عمان در 

تن  خمی شکدند و خسکارات  یکادی بکه ایکن امکاکن واردشکد         1۴۴نفر کشته و بیش ا   1۴انفجارها 

 .(1۴۱ : ۴1 ابورمان، )

، حماس، ارتکش  (د اتسالمیالجها ةجماع)توان به حزب جهاد اسالمی  ها می ا جمله این گروه نیز،

طکور   بکه  کرد که اشاره( حرکة الشباب اتسالمی)و جنبش جوانان مسلمان ( جیش م مد( )ص) م مد

های حکاکم و جکایگزینی    خواستار سرنگونی رژیم ،استثنای حماس این احزاب به ؛قانونی نیستند عمده،

 در ایکن کشکور   عالیت سیاسکی مهمکی  ف ،های اخیر این گروها در دهه هستند؛های اسالمی  رنها با دولت

 ؛کننکد  هکا اردن را تکرک   هبسیاری ا  رهبران این گرو کهاست  اند و فشار مداوم دولت باعص شده نداشته

جدیکد   یدر کشورهای عربی، ت وتت ها و همسو با انقالب تا گی توجه در این  مینه اینکه به قابل  نکته

 .........................................................................................................................  
: «منبرالتوحیککد والجهککاد»شککود بککه پایگککاه اینترنتککی ایککن گککروه  رجککوع المقدسککیبککرای رگککاهی ا  افکککار و نظریککات .  1

/http://www.tawhed.ws . 

http://www.muslm.net/
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جویانکه   اعالن پ یرش عمل سیاسی رشکتی بر  مبتنیی های سلفی جهاد گروهرهبری و سا مان برخی در 

:  ۴1 ابورمان، ) کرد و گروه وابسته به وی اشاره توان به  که در این  مینه می خورد می چشم به

 .(  1تا  1۴1

 رو  نوگرا و میانهجریان  -9

روهکی ا   گکنکد؛   مکی  نماینکدگی « حزب الوسط اسکالمی »طورعمده  این جریان متأخر در اردن را به

و  کردند تأسیس ۴۴1  دسامبر 14در تاریخ را  این حزبالمسلمین  اخوان و مدرنیست  اعضای جداشده

حکزب مکا در مبکانی اسکالمی و در عملککرد      »: انکد  کرده روی معرفی در اساسنامه، خود را ملتزم به میانه

ها نص قررن اسکت   ین ویژگیاستناد ما در ا. های سیاسی است رو، متعهد به اردن و معتقد به شیوه میانه

با اینکه گاهی الوسط مواضعی مخکالف  . «است قرارداده «امت وسط»خداوند امت اسالمی را  ،که در رن

تکن ا    1خکوب اسکت و    ،روابکط ایکن حکزب بکا دولکت اردن      ،های دولت اتخکاذکرده  برخی سیاست

عنوان نماینده به  ستند بهتوان( ۴۴۱ تا  ۴۴1 )نامزدهای این حزب در انتخابات مجلس چهاردهم اردن 

هکای کشکور بکه شکورای شکهر عمکان و        تن ا  افراد رن نیز در انتخابات شهرداری ۸یابند و  مجلس راه

 .(94: ۴1۴ الطوالبة، )شهرهای دیگر واردشدند 

های دموکراتی  و قواعکد بکا ی سیاسکی و     پ یرش ار ش  المسلمین در مینه حزب الوسط با اخوان

گرچه بر تمایز خود در تساهل بیشتر و التزام به اعتکدال  و نظردارد  ساسی اشتراکعمل براساس قانون ا

نخست : تر دارد واضح ینمود ،افتراق اساسی این حزب با اخوان در دو مورد کند، میروی تأکید و میانه

  رشکارتر در برابر م اکرات و معاهکده  یتر است و مواضع نزدی  «بودن معار »اینکه اخوان به هفت 

هکای دولکت    اغلب سیاست ،که الوسط های داخلی و خارجی دولت دارد درحالی لح و دیگر سیاسته

مشکروع  شکدن   استناد تصویب در مجلکس و قکانونی   یل را بهئبا اسرا «وادی عربة»ا جمله معاهده هلح 

ران و که رهبک  اتهل هستند درحالی اردنی ،بیشتر رهبران و افراد حزب الوسط اینکه ،مورد دوم داند؛ می

  هسکتند؛ هکا   اهالتی فلسطینی دارند و البته مقبول و مورد تأیید اردنی هعمدطور  بهاعضای اهلی اخوان 

اندک است و توانکایی رقابکت بکا     ،اجتماعی و مردمی این حزب در مقایسه با اخوان  پشتوانه حال، بااین

مرککز مطالعکات   یک   حکزب   این ۴۴۱ در سال . است های سیاسی نداشته رن را در انتخابات و فعالیت
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امکا ایکن   ( 19:  ۴1 رمکان،  بوا) 1ککرد  تأسکیس  «مرکز فکری و فرهنگی الوسطیة»المللی را با عنوان  بین

 .نداردای در اردن  پایگاه اجتماعی گسترده ،رغم حضور در عرهه سیاسی بهگروه 

  اسالمی  دار خالفت جریان طرف  -4

در . ن جریان در اردن و سپس در خارج رن، مطکر  اسکت  ای  عنوان نماینده بهالت ریر اسالمی  حزب

طکی   ،و  ، ، ،  ، 149دسامبر  1۱تاریخ 

شکیخ  . شکدند  «الت ریکر  حکزب »تأسکیس    خواسکتار اجکا ه   ،بکه و ارت کشکور اردن    رسمی یدرخواست

ککردن   شهر حیفاء در فلسطین به دنیکا رمکد و سکپس بکرای کامکل     در  14۴4الدین النبهانی در سال  تقی

 بکه فلسکطین با گشکت     141ت صیالت دینی به األ هر مصر رفت و پس ا  اتمام ت صیالت در سال 

و اشغال فلسطین میان رنجا و اردن و سوریه در تردد  149۱درپی حوادث سال ؛ (191: 1441سماوة، )

اگرچکه النبهکانی خکود را ا     . نجا مانکد ردر  14۱۱در  ایان عمرشپنهایت به بیروت رفت و تا دربود و 

عضو این جمعیت نشد و اخوان نیز بکه او نظکر    ،دید ویژه حسن البنا نزدی  می نظر فکری به اخوان به

های اخوان برای تشکیل جلسات تدریس و چاپ مقکاتت وی   مساعد داشت و اجا ه استفاده ا  پایگاه

و  ای بکه   وی حتکی در دوره . (1۴: 1449الخیکاط،  )داشت در مجالت این جماعت وجود

 داد و ا  وی تأثیرپک یرفت  گکرایش نشکان   ،العدالة اإلجتماعیة فنی اإلسنالم  کتاب وی با عنکوان   ویژه به

روابط النبهانی با اخوان پس ا  ماجرای دعوت اخکوان ا  وی   ،حال بااین ؛(9 1: 1444العبیدی، . ک.ن)

 کرد وی در این سخنرانی بیان ؛ی در یکی ا  م افل اخوان در قدس به تیرگی گراییدبرای ایراد سخنران

هکا و   بکر باورداشکت   بلکه مبتنکی ( اندیشد گونه که اخوان می رن)امری نه اخالقی  ،که پیدایی و قوام ملل

 .(41: 14۱1أمین، ) دندار د و نیز سا مانی است که برپامینهایی است که دار اندیشه

هایی به تبیکین هویکت، اهکداف و       ابتدای تأسیس حزب الت ریر با نگارش کتب و رسالها 

 نظنام اإلسنالم و طرینق اإلیمنان    تکوان بکه کتکاب     ترین رنها می حزب همت گماشت که ا  مهم  برنامه

د در بنیکا   کننده مهم و تعیین یجایگاه «دولت اسالمی»  و اندیشه طر . ( 1: 1449البغدادی، )کرد  اشاره

هکا و راهبردهکای سیاسکی و عملکی حکزب       نظری حزب الت ریر دارد و سایه خود را بر بیشتر فعالیت

ایکن حکزب درپکی    »: اسکت  رسمی ایکن حکزب رمکده     در اساسنامه .(4 1: ۴۴9 بلقزیز، )است   هدگستر

 .........................................................................................................................  
 .منتدی الوسطیة للفکر والثقافة.  1
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سکاختن ایکن هکدف بکه حاکمیکت       تا برای م قک   کردخواهد با گرداندن حیات اسالمی است و تالش

  دارد و اردن نقطکه  اسکالمی ضکرورت   یایجاد دولت ، ندگی اسالمی  د، چراکه برای احیای شیوهیاب دست

الت ریر درواقع بکه هکدف     النبهانی تأکیدداشت که حزب ؛(۴11 قواس، ) 1«رغا  تأسیس رن خواهدبود

وأولئ   ه م    يدعون إلى الخیر ويأمرون ب المررو  وينو ون ع ن المنك ر     ةٌمّاُولتكن منكم »اجابت فرمان الهی 

 «رت ریک » یکا همکان   افتادن امت اسالمی و ر ادسکاختن  یو در جهت جلوگیری ا  به سراشیب «المفلحون

 حکزب )اسکت   شکده  هکای ککافر تأسکیس    و احکام کفر و فرادستی و نفکوذ دولکت   ها نظام ،امت ا  افکار

رفکتن مفهکوم    ا میانان طاط امت اسالمی  دتیلترین  یکی ا  اساسی ،ا  نظر حزب .( : 14۸9الت ریر،  

خالفت و دولت اسالمی به دست استعمار و غرب است که باعص استیالی کفار بر بیشتر بالد اسکالمی  

 .(9 :14۸9 م کرة من حزب الت ریر،) شد

داری  المسلمین هردو دعوی پکرچم  الت ریر و اخوان  ضروری است که هرچند حزب ،این نکته بیان

ککار   رغکا  به لزوم اقکدام بکه تأسکیس خالفکت و دولکت اسکالمی در        الت ریر  دارند اما حزبرا اسالم 

 ه،عنوان داعیان اسالم تأکیدداشت المسلمین بر تقدم یکپارچگی امت عربی به که اخوان درحالی اعتقاددارد

همواره  ،دولت اردن ،بر این اساس ؛(91و 99: 1444مصال ة، )داند  سیس دولت را در مرحله بعد میأت

بکدبین بکوده و اجکا ه     ،دهکد  میسکر ت ریر که شعار اولویت تشکیل دولت اسالمی را به حزب ال نسبت

های تبلیغکی   هورت غیرقانونی و مخفیانه به فعالیت هاست اما این جریان فکری ب فعالیت به رن را نداده

  .دهد می ادامهو دیگر کشورهای اسالمی خود در اردن 

 ا در اردن گر سیاسی اسالم های های درونی جریان چالش -ج

 :نکد ا  ا د ککه عبکارت  نک گکرا در اردن وجوددار  چند جریان مهم سیاسی اسکالم  ،شد بیانطورکه  همان

گرایکان اسکالمی ماننکد    نوبرخکی   ،جهادی -های تکفیری گرا و سلفی های سنت سلفی ،المسلمین اخوان

 ایکن هه سیاسی کنند در عر می حزب الت ریر که تالشبه نمایندگی  خواهان و نیز خالفتحزب الوسط 

هکای درونکی    ها، با چالش ها گ شته ا  ناهمگونی در برخی دیدگاه این جریاناما  ؛نقش ایفاکنند ،کشور

  .این نوشتار است  ها موضوع ب ص ادامه ها و چالش اند که واکاوی این تفاوت نیز مواجه

 .........................................................................................................................  
  شده اعالم  زب به دلیل ماهیت برنامهبه این ح در رن تاریخ ا  اعطای مجو  تأسیس کرده گرچه و ارت کشور اردن اعالم.  1

 .(۴11 قواس، ) ، سربا  ده استرن
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 اخوان در اردن های درونی  چالش -7

 «طلککب رادیکککال و اهککال  رو، میانککه»ن سککه جنککا  المسککلمی درون اخککوان ا  رونککد ت ککوتت،در 

عنوان طرف اهلی در معاملکه سیاسکی و    گفتگوی راهبردی با حکومت بهروها ا   که میانه رمدهوجود به

حکومکت را   ،رادیکال انگرای کنند اما اسالم می حمایتمابین در مرحله رینده  سپس تعیین نوع روابط فی

سکوم ککه    یو جریکان  هسکتند  ول اساسی در مشروعیت حکومت خواستار ت ،فاس  و نامشروع دانسته

طلبان سیاسی نامید ا  اهکالحات سیاسکی در ایکن کشکور و تشککیل حککومتی        توان رنها را اهال  می

   .کنند می داری مشروطه در اردن طرف

بر لزوم ایجکاد تغییکرات عمیک  در قواعکد بکا ی فعلکی و انتقکال ا          طلب مبنی اهداف گروه اهال 

نظام پارلمانی در حکومکت  بکا    ی به مشارکت کامل، ا  طری  اجرای بند مربوط به ایجادئکت جزمشار

اسی، تثبیت اهل جدایی و استقالل سبا گرداندن اعتبار به نهادهای قانون ا: سه اهل استاین تأکید بر 

ف، رنها معتقدنکد  منظور ت ق  این اهدا به ؛«عنوان منبع  قدرت و اختیارات هامت ب»قوا و تأکید بر اهل 

روردن بکه مبکار ه سکخت     حکل، روی  کارایی و نتایج ت م را ندارد و تنهکا راه  ،جماعت «مبار ه نرم»که 

تاحکد   هکا  مکراه گسکترش اعتکرا    ه را به هابرای این منظور باید سقف گفتمان سیاسی و انتقاد ؛است

 وش اخوان گ اشت بلکه باید تمامطلبی را تنها بر د باید بار سنگین طر  اهال نخطوط قرمز بات برد، 

ککه قائکل بکه لکزوم اهکالحات سیاسکی       )ها، مکاتب و مشارب سیاسی و فکری مختلف را  ایدئولوژی

  .(1۱9: 114۴م مد و دیگران، )کرد  با خود همراه( هستند

اسکت   هکا و مباحکص درونکی اخکوان داشکته      در گفتمکان  بکزر   ینقشک  رویککرد رسد ایکن   نظرمی هب

خکود بکرای مرحلکه      ای به تشریح برنامه که جماعت در بیانیه هنگامی اخوان« ره سیاسیدای»که  طوری هب

هکای   ککرد ککه همکان خواسکته     های اخوان ا  دولت اشکاره  عنوان خواسته هبه مواردی ب ،ت ریم پرداخت

در قکانون   یانجکام اهکالحات  : ا  نکد بود های جماعت در این بیانیه عبارت درخواست بود؛طلبان  اهال 

سکه قکوه شکود، وضکع قکوانینی بکرای اجکرای انتخکاب          میکان سی که باعص احیای توا ن و تعکادل  اسا

هکای   ، لغو قوانین و مصوباتی که ر ادیعمومیت دولت ا  طری  برگزاری انتخابات ئو یر و هی نخست

که امکان رقابکت حزبکی و نیکز رقابکت      ن وی ند، وضع قانون انتخابات جدید بهنک عمومی را م دودمی

 .کند ها و گردش قدرت را فراهم فهرست نمیا

موضکوع اهکالحات    ،اسکت  ای که در این برنامه مطر  شده ترین نکته شود، مهم می که مالحظه چنان
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ترین خواسته و اولویت حرککت اسکالمی و سکپس  اهکالحات قکانون اساسکی،        عنوان اهلی سیاسی به

همگکی گویکای بکرو      ،هکالحات ایکن ا  ؛و یر، گردش قدرت و رقابت حزبکی اسکت   انتخابات نخست

م مد و دیگران، )به مسائل داخلی است  حرکت اسالمی نسبتاین ت ولی ضمنی در دیدگاه و نگرش 

114۴ :199) . 

اکنکون    اسکالمی در اردن هکم   -ترین جریان سیاسکی  عنوان مهم هگرای اخوان ب جریان اسالم ،بنابراین

در کشکور و ایفکای نقکش جکدی مکردم در       خواستار اهالحات سیاسی جدی و اساسکی  ده،عم طور به

 1.کند می مختلف برای رسیدن به این هدف حمایت یهای ا  روش و استحکومت 

عمکل    جبهه ،سیاسی رن  مسلمین و شاخهال ، اخوان۴11 جهان عرب ا  سال  های در جریان انقالب

داشکت   ایشان مشارکتهمراه شد و در ساماندهی مطالبات سیاسی  ،اسالمی نیز با تظاهرکنندگان اردنی

(Ottaway and Hamzawy 2011:10 )گکاه بکه سکمت درخواسکت سکرنگونی       و البته این مطالبات هیچ

 ،حمکزه منصکور   نمونکه عنوان  به ،نرفت بلکه رهبران اخوان رژیم پادشاهی یا خاندان هاشمی اردن پیش

ان حکاکم اهرارداشکتند   همچنان بر اعالم وفاداری خود به رژیکم و خانکد   ،مل اسالمیع  دبیر کل جبهه

 .(۴11 : اسشنکر و پوتک،)

 بکه هکای گ شکته    عنوان نماینده سیاسی جریان اخوان ا  نظر فکری در سکال  هحزب عمل اسالمی ب

 ،ککردن شکریعت اسکالمی    دعوت به پیکاده  ،۴۴۱ تا سال  اینکه است ا جمله شدهدچار  ،اساسی یت ول

موضوع حمایکت ا  قکانون    ،این حزب ،اما ا  این سال ؛عمل اسالمی اردن بود  جبهه  نامه بخشی ا  مرام

دیدگاه حزب را منبعص ا  اهداف غکایی و اهکلی    ،جای رن کرد و به خود ح ف  نامه شریعت را ا  مرام

 ؛(۴۴۸ :1۱کر من،) کرد م افظت ا   ندگی، خرد، ر ادی، مالکیت و حرمت انسان اعالم مانندشریعت 

های جهکادی در   پشتیبانی ا  جنبش»متضمن  14۸4می اردن در سال عمل اسال  جبهه  نامه همچنین مرام

 .........................................................................................................................  
 کشککور در موجکود  وضککعیت بکه  نیکز  اردنککی شکهروندان  ،۴11  در وتککونس مصکر  مردمکی  هککای انقکالب  بککا  مکان  هکم .  1

 ککه  بکوده  هروندانشک  انبکوه  حضکور  شاهد کشور این مختلف شهرهای جمعه نما  اقامه ا  پس هفته هر و اند کرده اعترا 

 ههیونیسکتی،  رژیکم  پرچم کشیدن رتش به با رنها همچنین .اند شده کشور اداره حو ه در اساسی تغییرهایی[ ایجاد] خواستار

 قطکع  و( عربه وادی به موسوم) ههیونیستی رژیم و اردن سا ش پیمان لغو امان، ا  ههیونیستی رژیم سفیر اخراج خواستار

 ایجاد و پارلمان ان الل دولت، برکناری کنندگانتظاهر خواسته عمده میان، دراین ؛شدند کار نایتج رژیم این با روابط کامل

 پکای  پابکه  نیکز  المسکلمین  اخکوان  جماعکت  ،میان دراین است؛ سیاسی اهالحات طر  پیشبرد برای عینی و سریع هایی ت ول

 .کردند شرکت تظاهرات این در دولت مخالف جدید و سیاسی نیروهای
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و  ۴۴1 ، 1441)هکای بعکد    این حزب در سکال   های منتشرشده نامه مرام ،حال بااین ؛است «دنیای اسالم

عنوان دفکاع   این فرا  نیستند، اگرچه به جهاد در فلسطین، عراق و نیز جهاد به  دیگر دربرگیرنده ،(۴۴۱ 

 .(۴۴۸ :1۱کر من،)رند دا ملی اشاره

 یان تکفیریگرا سلف یان سنتی وگرا سلف میانهای فکری  چالش -9

دارنکد،   نیز پیشینه سا مانی اشتراک واگرچه هر دو گروه ا  سلفیان در اهول اولیه، منابع و نصوص 

 .(۴۴۸ :19اسکتیمن، )تکفیکر    لهئرژیکم و مسک   ضکد  جهکاد : سا د رن دو را ا  هم متمایزمی ،مهم یعوامل

گرایکی بکر بنیکاد فککر      تکفیر و افکراط  خصوصدر را تفکر سلفی جهادی ،اردن  مؤسس سلفیه ،

را ا   مسکلمانان هکای تکفیکری ککه     این گروه»و معتقد بود که ( 11: 144۱أأللبانی، )دانست  خوارج می

ا را ا  رنکان  مک ( ص) انکد ککه    اهل رستگاری نیستند بلکه ا  گمراهانی ،شمرند خارج می ،دین

  .(۴ : ۴۴1 أأللبانی، ) «است باخبرساخته

 اخوان سلفیان و میانهای فکری  چالش -9

مخالفت خود را با جماعکت   ،اجتماعی و سیاسی اردن  گری ا  ابتدای حضور خود در ه نه سلفی

یاسکی و  بکا ککار س   ناسا گاری تفکر  ،کرد که یکی ا  اسباب اساسی رن اخوان و افکار رن اعالم

افککار و باورهکای    ، ضکد تهاجم علنی و هکریح وی  ،سبب دیگر ؛بود ،حتی ا  نوع اسالمی رن ،ت زب

، سلف هکالح   به عقاید و شیوه ،ل اظ عملی و نظری ا های دیگر بود با این استدتل که  دینی جماعت

  .(۴  :  ۴1 ابورمان و ابوهنیة، )نیستند  ملتزم

نخسکت  : اسکت  سرگ اشکته  تفکی  را پشکت  دو مرحله قابل ،اخوان به نسبت موضع  ،درواقع

ککه در   ن وی داشت و ارتباط وی با اخوان دوستانه و همسو بود به ای که اتلبانی در سوریه اقامت دوره

التمندن  و در مجالت رنان ا جملکه   کرد می های درس اخوان در سوریه و اردن شرکت بسیاری ا  حلقه

عنوان رو گاری که بسیاری ا  اعضای اخکوان در   ت و خود وی ا  این دوران بهنوش مقاله میاإلسالمی 

پکس ا    ،دوم  مرحلکه  ؛(1/149: ۴۴9 الشکیبانی،  )اسکت   به نیککی یکادکرده   شدند میدروس وی حاضر 

روابکط و مواضکع وی در قبکال     ،اسکت ککه طکی رن    14۸۴استقرار و سکونت اتلبانی در اردن در سال 

س راعضای خود را ا  حضور در مجالس د ،که جماعت اخوان اسی یافت تاحدیاس هاییتغییر ،اخوان

کنکد   اتلبانی در این دوره بر شکست و فروپاشی اخوان ا  درون تأکیدمی ؛رداشت و وعا اتلبانی برح
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ل اساسکی ککه وی و   ئیکی ا  مسکا . داند سلف هالح می  و سبب رن را عدم فهم حقیقت اسالم و شیوه

در این جماعت است که رن را مصکداق بکدعت و   ( با مرشد)کنند بیعت  می ن مطر اخوا ضدپیروانش 

دادنکد   اخکوان ترتیکب   ، ضکد را بکر سکر رن    گسکترده  یشکمرند و حمالتک   ل ا نامشروع و عامل تفرقه می

اخکوان   ضدو شاید بتوان بیشترین هجمه و انتقاد اتلبانی و سلفیه سنتی .( ق.ه 19۴1عبدال مید، .ک.ر)

نخسکت ا     لبکانی در مرحلکه  ألا. مربوط دانسکت  ،سید قطب ،ا  سردمداران فکری رن را به یکی

شکدید   یهای گیری و موضع هاانتقاد ،بعد  کرد اما در مرحله یادمی «استاد ادیب»به نیکی و با عنوان  

حکد  در نقد جریکان اخکوان متکأثر ا  سکید قطکب نوشکت و تا       هایی بسیار و تألیف کرد بیانبه او  نسبت

هکای   گکروه  ،دیگکر  ا سکوی  ؛(۴۴9 البتیری، . ک.ن)رفت  ساختن وی به کفر و خروج ا  دین پیش متهم

سیاسی اردن و ایجاد  مینه برای کسب   راندن اخوان ا  ه نه جهادی و سلفی معار  نیز درپی بیرون

به ککاهش تکأثیر    نوبه خود ند، رویکردی که بها عنوان جایگزین بوده پشتیبانی وسیع مردمی برای خود به

 (. ۴1 :19،کوپرولو)است  شدهمنجرنظامی جهادی  های شبه و نفوذ گروه

 التحریر  گرایان در قبال حزب موضع سلف -4

 رنکه   الت ریر نیز بسیار شدید و منتقدانه است چه  گرایان سنتی در قبال حزب موضع سلف

داند که برخالف کتاب و سنت، عقکل   نومعتزلیان می ،معتزله یا به اعتباری( فر ندان) یها رنان را جوجه

گرفتکار   ،بکدعت   دهند و بکدین سکبب در دایکره    مواضع و شیوه عمل قرارمی ،را مستند خود در اجتهاد

ایکن موضکع را    ،اتلبکانی  ؛افتکاده خواهنکدبود   هکای نارسکتگار و درهکالک    شمار گکروه  اند و ل ا در رمده

و وی و  کرده الت ریر اعالم رهبر جبهة ،  نوشته نظام اإلسالمهراحت در نقد کتاب  به

بکاور ایکن    ،ا ایکن  گ شکته  ؛است ساخته سنت و شیوه سلف هالح متهم ،گروهش را به مخالفت با کتاب

های سیاسی و ت زب نیز یکی ا  نقدهای شدید اتلبانی و سلفیان سنتی بر جبهة الت ریر  گروه به شیوه

  .(۸4تا  ۱9: ۴۴1 رل عبدالعزیز، )رود  شمارمی به

 دولت در اردن  گرا و های اسالم جریان -ت

اسالمی در  های است براساس منافع و مصالح خود ا  برخی جریان کرده همواره تالش ،دولت اردن

موج دستگیری افراد وابسته به جریکان تکفیکری در    ،ای در دوره ؛ برای نمونهکند مقابل دیگران حمایت

مسکل انه و ترورهکای    هکای  گرفت و بسیاری ا  رنان در م اکم قضایی به جرم انجام اقدام اردن شدت
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المقدسکی،  )ر ادی عمکل بیشکتری داد    ،های رادیککال  دیگر به سلفی یدر  مان شدند؛م کوم  ،تکفیری

ن سیاسکی مکتهم بکه    امومی م کومفرمان عفو ع ،پادشاه جدید اردن و( ۴11 -1۴- مسلم نت،  سایت

ککار   گری سکنتی و م افظکه   ا  سلفی یهای هیا در دور( 9۴ : ۴۴۱ عطوان، .ک.ن)تروریسم را هادرکرد 

پادشکاهی اردن بکرای    ،های اخیر در سال .(۴  :  ۴1 ابورمان و ابوهنیة، ) کرد در مقابل اخوان حمایت

ا  پشکتیبانی و تکأمین    نکاگزیر المی، خود را های اس روهگجلوگیری ا  گسترش فعالیت سلفیان و دیگر 

   .( ۴1 :19کوپرولو،)است  عمل اسالمی دیده  فضای عمل برای اخوان و حزب سیاسی رن یعنی جبهه

 گیری  نتیجه -ه

گکرا در اردن بکا    های سیاسی اسکالم  بندی جریان خرین هفرضمن ترسیم  شد، در این مقاله تالش

. هکای فککری درونکی رنهکا بپکردا یم      اردن به بررسی چکالش  در ییگرا ش اسالمبتر به جن نگاهی عمی 

 ،ها واحد ندارد و چند جریان مهم شامل اخوانی یماهیت ،گرا در اردن شد جنبش اسالم بیانطورکه  همان

و  رو میانکه کوچک  ا  نوگرایکان    یها و جریان های تکفیری و حزب الت ریری های سنتی و سلفی سلفی

 گرایکان  سکلفی  دارنکد؛ های فکری مختلفی با هم  گیرد که تفاوت سط را دربرمیگرا مانند حزب الو عمل

 وجهکادی   گرایان کنند و تفکر سلف می ها را به عدم التزام به سیره سلف و شریعت متهم اخوانی ،سنتی

معتزلکه یکا بکه اعتبکاری      پیرواندانند و حزب الت ریر را  گرایی بر بنیاد فکر خوارج می افراط را یتکفیر

دهنکد و   عمکل قرارمکی  نظکر و  د که برخالف کتاب و سنت، عقل را مستند خود در ندان می «نومعتزلیان»

ککاری   گرایان را به م افظه سنت ها، درمقابل نیز این جریان ؛اند گرفتار رمده ،بدعت  بدین سبب در دایره

در  یادشکده هکای   هریک  ا  جریکان   ،در همین حکال  ؛دانند رنها را عامل مشکالت کشور می ،کرده متهم

موجکب عکدم    ،که این امور اند مواجههای درونی  بندی های فکری مختلف و گروه درون خود با چالش

ی قکدرت سیاسکی رنهکا را    یتوانکا  ،دهشک ی رنها در اتخاذ مواضع منسجم و قوی در عرهه سیاسی یتوانا

دفعی یا جک بی بکا ایکن    دولت ا  این وضعیت و برخورد   موجب استفاده ،دیگر سوی و ا اند داده کاهش

 .است ها براساس مصالح سیاسی خود شده گروه
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 فهرست منابع 

 منابع فارسی و عربی -7

 ولطجمجبجتعلطتكف رياةع لطتحرير حزب في لطمنج ة لطمقجالت» ؛(٦٠٠٢)عبدللهلل بن موسى لطعزيز، بدل آل 

 دل لطدحاو عع:لطرياج ع لألول، لطفدعاةع ؛الس لفیة  كت ا   ،«ولألطداجييع باج ع لبن طإلمجم ن لطسیف ة لطمجیة من

  .ولطترلجم لطمعجصرة ولطل لسجت

 ------------------- (٦٠٠٢)لطتكف رية لطتحريرعولطجمجبجت حزب في لطسن ة لطمقجالت»؛ع»، 

 .ولطترلجم لطمعجصرة ولطل لسجت لطدحو  دل ع:لطريج  لألوطى، لطفدعة ؛السلفیة كتا 

 ،التس لیم كأك     إل ى  التكبیر من وسلم علیه اهلل صلى النبي صال  صفة ؛(١٩٩١)عيجصرلطلين محملعلألطدجيي 

 .لطمعج ف مكتدةع:لطريج  لطجليلة، طیفدعة لألوطى لطفدعة؛عتراها

 -------------------لطفدعاةعلطاجي اة،عع ؛الحمید عبد حسن بن علي إعداد التكفیر، فتنة ؛(١٩٩١)ع 

  .خزيمة لبن دل ع:لطريج 

 ،السیاس ة   ف ي  عص رية  مس ال   ؛(١1١1)عوآخارو ع هاجد ع بانع مقدل ي،لطولدب و يجصر بن محمل لألطدجيي

 .جمجدىعلآلخرة،علطعلدعلطاجيي١1ع؛الشرعیة

 ، ع:لأل د  بماج ،ع لألوطاى،ع لطفدعاةع ؛قطب سید األستاذ في األلباكي للمحدث حق كلمة ؛ع(٦٠٠1)عولئل لطدت ر

 .مكتدةعلطدرلق

 اإلس المیون والدول ة ورهاك ا     : ف ي األردن “ الح  اإلسالميع؛ع(٦٠١٦)أبوعهن ّةععأبو مّج ،عمحملعوعحسن

 .مؤسسةعفريل يشعإيدرتع:لأل د ع؛الديمقراطیة واألمن

 ، طینشارع لطمغنايع دل ع:لطرياج ع لطفدعاةعلطاجي اة،عع ؛األلب اكي  الرصر محدث ؛(١1٦١)عأم ن بن سم ر لطزه ر 

 .ولطتو يع

 ؛عرجمهعحسنعطج ميعوعديگارل عتع؛(٦وع١ ع)عالمرار  جوان كوين اسالمدايرهع؛(١111)علسپو يتو،عجج عل

 .يشرعکنگرهعوعيشرعکتجبعمرجع:عتهرل ع،١چع
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 ،ع:طدنج  ،لطاجي ة،عب روت لطفدعة ؛المراصر اإلسالمي الفكر في ا جتماعیة الردالة مفووم ؛(١٩٩١) إحسج  سمج ة

 .لإلسالم ة لطنهة دل 

 

 ،ع:لطكويا عع،لطفدعاةعلطاجي اةعع؛ععلی ه   الرلم ا  وثن ا   وآثاره األلباكي حیا  ؛(٦٠٠1)عإبرله م بن محمل لطش دجيي

 ع.ولطترل  مرکزلطمخفوطجت منشو لت

 

 منشاو لتعدلئارةعلطمفدوباجتععععع:لأل د ع؛الحیا  النیابیة األردكیة ومراح  تطورهاع؛ع(٦٠١٠)لطفولطدة،عبدللهللع

 .ولطنشر

 

 لطیاول عععدل ع:بمّاج عع؛عرض تاريخي، دراسة عام ة : حز  التحرير اإلسالميع؛(١٩٩٦)علطعد ل ،عبوييعجلوع

 .طیصحجفةعولطنشر

 

 ، لطسجقي دل ع:طدنج ،عب روت لألوطى، لطفدعة ؛السري التنظیم  :القاعد ؛ع(٦٠٠١)علطدج   بدل بفول. 

 

 ،علطفدعاةعلألوطاىعع لطسانة،ع ويجصارع لطعصر محل ؛عاأللباكي الدين كاصر محمد؛ع(٦٠٠١) محمل إبرله م لطعیي،

 .لطقیم دل ع:،عسو يهدمشق

 

  لطفدعاةعلألوطاى،عععع؛البیرة بین السنة والبدعة عند الجماعا  اإلس المیة ع؛(١1٠٢)علبیيعحسنعبیيعبدللطحم

 .لطمكتدةعلإلسالم ةع:بمج 

 

 «علطعالدعع١٠/١/١٩٩1ع:طنال عع؛الوس   ،عمجیةع«طقج عمععلطلکتو عبدلعلطعزيزعلطخ جطعأجرلهعف صلعلطشدول،

 .1٠،عصع١1٩

 

 ع:لإلماج لتعع،دبي ؛علطفدعةعلطاجي ه،اوخصومو اكیةاأللب السلفیة :الصحالف رماح ؛(٦٠١١) لطمؤطف ن من مجموبة

 .ولطدحو  طیل لسجت لطمسدج  مرکز

 

  ع؛سج ل عيو ترجمهعگروهعترجمهعمؤسسةعليليشهع؛المسلمین اردناخوان؛ع(١1٩٠)عمحمل،علبرله معوعديگرل

 .سج ل عيو ليليشه:عتهرل 

 

 دعةعلألوطى،عدل عولئلعطیفدجبةعولطنشرلطفع؛التجربة الحزبیة السیاسیة في األردنع؛(١٩٩٩)مصجطحة،عمحملع. 
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Abstract 
In a general view, it seems that Islamism movement in Jordan does not have 

unique identity, and includes Ekhvan Al Moslemin, Salafi Jihadism and Takfiri  and 

small moderate movements such as Alvasat party. The main purpose of this paper is 

deeper review of Islamism movement in Jordan, effort for identification of Islamist 

political parties in Jordan, their arrangement in political scene, their internal mental 

challenges, and their positioning to each other.  
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