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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۷/۰۱/۲۰۲۳          محمدآصف فقیری

 

 مفهوم شناسی جهاد اسالمی، در مبانی سیاست مدرن
 

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در افکاری بدوی جامعه مسبب عقب ماندگی و نقض بشری است که 
د، و بعید نیست که گویم دین اسالم به ندر تضاد و محکومیت سرشت دین قرار می گیر ٬قطعا در فرجام این ایده ها

بود و اکنون متحجران از عدم فهم دین، جوامع مسلمین را به در غرب بودنش، منبع فیاض بر رنسانس سبب جدید 
مبدل ساخته اند، درک و عمق مولفه های اسالم تیتر یا عنوان بر سیاست مدرن و  یا دوره تاریک اورپا قرون وسطا

در بستر های از جامع و اصول حاکم آن  حل منازعات به منظور صلح پایدار در افغانستان است، البته صلح پایدار
 .گویده که منافع بیرونی حرف اول را منشاء می گیرد، نه وارد از پی قرارداد یا معاهد

از اسالم یعنی یا جدا شده از این جهت در نخست بایستی حکمت و مفهوم جهاد اذعان شود تا نسخه برگرفته شده 
در جهت ترویج و تزریق وحشت و دهشت،  ٬حیطه آن افراطیت دین که دربه مفهوم گروه اسالمی امروزی جهاد 

 می گیرد.انسانی بطور روزافزون در جوامع بشری الخصوص افغانستان قربانی 
به این ارزش مقدس  عقل به حکمت اگر ٬که تحقیق و پژوهش ویا یعنی جهد، کوشش، مجادلهریشه یابی واژه جهاد 

جنگ بدر  از پیروزی در آنحضرت صلوات علیه پرداخته ایم که بعد مشهور د، بیدون شک در تفسیر حدیثوارد ش
یعنی جهاد علیه نفس  جهاد اکبرگفتند:  که بعد از پرسش ٬د: سیر نمودیم از جهاد اصغر به جهاد اکبره انارشاد داشت

به گونه ابراز تا  یا من مردود یا غلبه نمودن نفع خصوص بر عمومی که از عدم آن، از تمامی ارزش های اسالمی
هدف شخصی یا گروهی شان استفاده می کنند، از این جهت حکمت جهاد به منظور گسترش پیام اسالم از مبانی 

باطنی و ایجاد فضای حکومت داری دنیایی به اهل خرد، دست  بندش هایمودن قلب از جهاد اکبر یعنی صیقل ن
بیدون شک خونریزی و نقض بنیادین بشری فرسنگ ها که  ٬یافتنی تر و تکریم است به سرشت متعالی انسانی

 .از حکمت و مفهوم شناختی جهاد استدورتر 
ب اسالمی از نظریه های چون ابن تمیمه، سید قطب و محمد بن وها جهادی گروه افراطیدیگر اخوان المسلمین و 

اثر  ۳۰۰مصداق آن کمیته  و ٬تندنیسبافته استخاباراتی های جهانی  ساخته و بعید ازالدین نجدی متاثر می باشند، 
نه خود ارزش، منبع تغذیه آنها بر تزریق و  ٬است. و پاره جدا شده از اسالم یعنی جهاد در شکل ارزشکولم  جان

افغانستان، البته در باب مبدل شدن ارزش به شکل ارزش  و اکنون صوصجوامع مسلمین الخشکار افکاری بدوی 
از مجرای و خشوع قرآن به منظور کالم حق خود جز عبادت است که استعانت یا خضوع  هر آیهمثال چنین گفت: 

 و جوهر دین اخالق می توان راآن واست  قلب در هر رکن از دین یا نیت عبارت از سنگ بنای که سرشت دین
دینی به شکل گفت، و باری این نیت تغییر ماهوی کند به منظور ابزار دین و رسیدن به قدرت دنیایی، هر ارزش 

 داقن کنونی و قرون وسطا غرب دو مصارزش مبدل شده و جامعه را چنان در تباهی قرار می دهد که افغانستا
 نست.آ

از مجرای اولین  تحقیق و پژوهش دانشگاهییا جهاد اکبر  و آغار دیپلماسی بستر مناسب به ۱۶۴۸پیمان وستفالی 
در  ٬خودرا کنز مخفی گفته، و این تحقیق و پژوهش سرشت انسانی انسان که خدا ٬است پیام الهی در اسالم اقراء

 سیاست مدرن و دموکراسی با رعایت ارزش کهگشتار و خونریزی  ٬ترورو دیو سیرتی چون مقابل دیو صفتی 
س در نسل امروزی افغانستان توانایی آن محسو و عدالت اجتماعی را تامین کهد، ز های حاکم جامعه افغانی را رقم

 و ملموس است.
از انجاییکه برابری و آزادی بیان دو سنگ بنای سیاست مدرن است و در عقیده اهل سنت هم کسی معصوم نیست، 

رانی و دولت دارای، توسط القی و معنوی دینی در بابت حکومتپس مولفه های مردم ساالری و ارزش های اخ
است افغانستان را رها گشا باشد، و نقطه پایان به دو تحقق و پژوهش های علوم انسانی می تواند بغرنج بودن سی

امپریالیسم غربی به  دینی که آغازش دهه نود توسط و افراطیت کمونیستینظریه وارداتی یعنی دین ستیزی دوره 
و مردم ما به مثابه چوپ  تاسیس و تقویت نمودندرا هر گروه از اسالم گریان  ٬هدف تعضعیف قدرت شرقی

 جهانی در خط قرمز زیر تهدید دارند. این گروه ها به معضل مبدل شدند که امنیت منطقوی وو اکنون  ٬سوخت
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 اینشکل  از بلکه و دارد مدرن سیاست های مولفه تاسیس و ایجاد در رسالت خود جهاد از عمیق مفهوم نتیجه در
 مدرن دولت و دایمی صلح برای بنیادی حل راه یگانه که است، شده ابزاری استفاده جامعه ماندگی عقب در ارزش

 تنها نه که است، ساالری مردم های مولفه با جامعه های ارزش تحقیقی تطبیق مدرن، سیاست اصول حیطه در
 نیز قرآنی اعجازی از متجالی بل است، دنیایی روزافزون های نوآوری و حاضر عصر های مندی نیازی جوابگو
 ه اند.نمود سیر را راه این دارند، قرار بحران از توسعه حال در که اسالمی کشورهای اکثر و شوند، می شمرده

 مقدمه+ سیر منطقی= نتیجه 
مقدمه: اصول حاکم از منابع دینی و نظریه ها و دکترین غربی در ایجاد دولت مدرن+ سیر منطقی: تطبیق اصول 

و اعضا  ٬نظام آینده که بایست درج افکار عمومی گردد با مولفه های دولت مدرن= نتیجه: تسوید یا پیش نویس
جامعه به خودآگاهی حقوق شان برسند تا دولت مدرن را تاسیس و به رعایت آن تکلیف دایمی به دوش دولت 

 بگزارندکه همانا حاکمیت قانون و یکی از لوازم آن مسوولیت دولت است که بایستی پاسخگو باشد.
سازمان های بین المللی و نهادهای  ٬های طبقاتی درون کشوری است و اعالمیه ها پس آزادی: کشمکش ها و نزاع

که هرگز آزادی از عناصر بیرونی در داخل کشوری نمی تواند  ٬مردمی کشورهای جهان اول محرکه آن آزادی
 نهادینه شود.

 
 روح آزاد انسان!

 
 یا معشوق قمر باش ٬عاشق بمعشوق
 کشف و کلیدش باش ٬رمز و معما را
 محروم چرا خواندن ٬زاده بی نکاح را

 مقصرش نشاندن ٬در گناه بی تقصیر
 خون پوست ضرورت ٬روحست جوهر

 نسب هم پرده است ٬عزِم سوی اصلش
 هم انس و ملک باشی ٬خودرا او بینی
 گر کاوش خود باشی ٬گوهر نایابی

 خالق جمله زمان ٬هر تپش قلبت
 زگرو امانحال را  ٬کز قید سال و ماه

 در اصلت جویا ٬ای گم گشته خودرا
 میمرد زکم آبی ها ٬عقل و تجسِس 

 هدف چو در تیر ٬فقیری در تجسس
 عمر عبد پایدار ٬کز تشنگی حال

 
 محمدآصف فقیری

 پژوهشگر علوم سیاسی و مطالعات فلسفه و عرفانی اسالم

 
 :۲۰۲۲محمدآصف فقیری تا ختم

 
و منشاء، تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در  ۱۳۸۲قانون اساسی  ۳ناپذیری اصل تعدیل  -۱

 افغانستان.
http://www.jhvmn.ir/article_251633_505d87e881f177a0a89dcfd6f4644b16
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.pdf?fbclid=IwAR2qCfT_QBecETXjipoeqt6-SobxO
rzAtDNsmO3UX0uyrY5HeEe1mRudl5E 

 تمرکز زدایی بایسته نظام آینده افغانستان با تاکید بر مردم ساالری -۲
http://www.jhvmn.ir/article_253564_f589fd421c25d080d81cad04f12fdf5e.pdf 

فساد ملی، خیانت ملی و جنایت ملی تا برگزاری محکمه جزایی الهه  -۳
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TW6jzePoa2PUCJ67

NgSzrgPcyE2vBRsnUktGWPwJEjbwkJotLwhGHoBCP5FtCv55l&id=
100005737770527&mibextid=qC1gEa 

http://www.afghan- بینیش طالبانی در سلب جوهر انسانی -۴
h_talibani.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_m_a_benis 

 
-http://www.razaqmamoon.com/2022/09/blog

post_71.html?m=1&zx=7a6731a9d209c58d 
http://www.afghan- روشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟ -۵

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_m_a_roshan_fakr_deni.pdf 
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/200_Faqiri_Asef_RoshanFekriDini
.pdf 

 
-http://www.razaqmamoon.com/2022/10/blog

post_88.html?fbclid=IwAR1AMosDG38UDwydkrwcxcw3xXJpFKwaPhUmJLL6Baw
nm2FAc1LguFh9BdE&m=1 

http://www.razaqmamoon.com/2022/11-/blog جو بایدن: افغانستان رها شده از سوی خدا -۶
post_37.html?m=1&fbclid=IwAR36OYoZwCVNmWpOMwt_ZqO1-

FTngkDukdprj08DboB-z907w_pDbaJc-gz 
 
-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_m_a_afg_reha_shuda_khoda.pdf 
http://www.afghan- جمهوریت فراتر از اقلیت و اکثریت -۷

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_m_a_jamhoryat_aksaryat_aqalyat.pdf?fbc
lid=IwAR2tsGwxGaiSIpC5czmojDfqbAHWLCOe7bHcQvigCNiyI_q5T7ay0YecuSI 

بر حذف یا تعدیل موسس شوندگان  -جمهوریت در اقتدار بخشی موسس کنندگانشهریاری شهروندان از مبانی  -۸
Faqiri-http://hoqooq.eu/Asef-وجه ملت سازی مطلوب در افغانستان( )

061122.pdf?fbclid=IwAR2gcbSqETFhTCHf582WQ6SVIyowmeUDZJ9fiFP5
raikqFngxeww7nSM9X4 

 
-http://www.razaqmamoon.com/2022/11/blog

post_20.html?m=1&zx=903f9ba78e8c6174 
 
-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_m_a_jamhuryat_bnai_dawlat.pdf 
 Faqiri-http://hoqooq.eu/Asef201122.pdf- دولت ملت در افغانستان -جمهوری سنگ بنای تاسیس -۹
 
-http://www.razaqmamoon.com/2022/11/blog

78e8c6174post_20.html?m=1&zx=903f9ba 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

http://hoqooq.eu/Asef- شفافیت انتخابان پایداری جمهوریت، بایسته آن در نظام آینده افغانستان -۱۰
-Faqiri031222.pdf 
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/200_Faqiri_Asef_Shafafyat_Entek
habat.pdf 

 نستاندیدار سرپرست وزارت دفاع طالبان در ابوظبی با نماینده آمریکا در افغا -۱۱
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037samMNk43kf8oTMeJxj7r4

JFUmV6h3XZ7BZEHccL1xCPmTQghGA8qVP9JkyMo4hDl&id=100005737770527
&mibextid=qC1gEa 

 aolGK-https://youtu.be/zF1nU هشدار تازه آمریکا به طالبان -۱۲
تحویزیست پایدار بر نظام آینده  تشخیص فلسفی نقض حقوق بشری در افغانستان -۱۳

http://www.razaqmamoon.com/12/2022/blog-
post_11.html?m=&1zx=7383daea623dd51d 

 
 https://youtu.be/SbwXd5txGRo  نظارت و تفکیک قوا -۱۴
 https://youtu.be/RYIvfhVFKKkافغانستان و منطقه  -۱۵
 کتاب تحقیقی حقوق اساسی افغانستان/ ناشر: انتشارات حامد رسالت چهار راهی انصار شهر نو کابل افغانستان -۱۶
الملل هوانوردی ملکی افغانستان/ ناشر: انتشارات حامد رسالت چهار راهی انصار  کتاب تحقیقی حقوق بین -۱۶

 شهر نو کابل افغانستان
۲۰۲۳: 
 فراجنسیتی جوهر انسان -１

 http://www.razaqmamoon.com/01/2023/blog-
post.html?fbclid=IwAR0VzJLBzNEnITKUVJzTC3XfuoV-
xIqTdyj5w_KWq7koiuBWm7SjSdiItX&4m=1 
 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_m_a_fara_jensyaty.pdf?fbclid=IwAR3zXw
LdjiYwm_Mxe2phmOTpLzCZNY7Ehz3eYP1ZzFdA8_ECFwaZOkSJ5p8 

۲-  
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