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 چکیده

فته در وش به کار ررت. ه اسنگاه صهیونیستی به فرهنگ ایثار و شهادت شیعی و نقش آن در ترویج شیعه هراسی انجام گرفت این پژوهش با هدف بررسی

در استقرار  وفقیت شیعیانم، المیپیروزی انقالب اس آثار است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه صهیونیست ها با مشاهده ی توصیفیتحلیل ،این مقاله

ان نگ سیاسی آنیان و فرهعباره شی به مطالعه در، های آن ها در زمینه های مختلفتمقاومت آن ها در جنگ هشت ساله و پیشرف ،مستقلنظام سیاسی 

 ی دانند.مالمی لبنان قاومت اسمبه ویژه شکل گیری  در پیروزی و موفقیت شیعیان در زمینه های مختلف را عامل مهمی فرهنگ ایثار و شهادته و پرداخت

نزوای سیاسی به منظور ا ودادند  همین دلیل مبارزه با فرهنگ سیاسی شیعه از جمله فرهنگ ایثار و شهادت را در رأس برنامه های ضد شیعی خود قرار به

 .کردنداستفاده هراسی سطح منطقه و جهان از تاکتیک شیعهشیعیان و مقابله با نفوذ آنان در 

 .صهیونیسم ،شیعه هراسی ،انقالب اسالمی ،شهادتو  ایثار ،فرهنگ سیاسی شیعه  :ها کلیدواژه

 

 

 مقدمه

ی انقالب اسالمی تمام عد از پیروزودند, بصهیونیست ها که تا پیش از انقالب اسالمی ایران, با روابط مستحکم خود با رژیم پهلوی به دنبال بهره برداری از ایران ب

وضوع ممود که این نن حمایت اسالمی ایران صهیونیست ها را دشمن اصلی مسلمانان دانست و از فلسطیمنافعشان در خطر قرار گرفت و عالوه بر این جمهوری 

ظام جمهوری اسالمی براندازی ن د تا باباعث نگرانی صهیونیست ها شد. در نتیجه صهیونیست ها از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی با انواع ترفندها سعی نمودن

 ود را بازیابند.ایران دوباره منافع خ

ین موضوع را اها نیز که  , صهیونستاز آنجا که فرهنگ سیاسی شیعه به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت شیعی نقش بسیاری در مقاومت و پایداری نظام اسالمی دارد   

 ر ضد شیعه دریغ نمی کنندتوطئه ها ب ز انواعو در این راه ا دریافته اند, با همه توان خود سعی می کنند تا فرهنگ ایثار و شهادت را در میان مسلمانان از بین ببرند

 که یکی از تاکتیک های آن ها در مقابله با شیعیان ترویج شیعه هراسی در میان مسلمانان منطقه و مردم جهان است. 

رویج شیعه هراسی در رند تا با تسعی دا یثار و شهادت شیعییهودیان از صدر اسالم مهم ترین دشمن مسلمانان به شمار می آمدند. آن ها برای مقابله با فرهنگ ا    

ه صهیونیست اخت نوع نگاوع و شنجهان, شیعیان را گروه های خشونت طلب معرفی کرده و مردم جهان را از آن ها بترسانند, پس الزم است تا با بررسی این موض

ادت, رواج و شه ایثار ا فرهنگود و چون یکی از اقدامات صهیونیست ها برای مقابله بها به فرهنگ ایثار و شهادت شیعی, علل دشمنی آن ها با تشیع مشخص ش

های  نیز در سال د شیعیاناین موضوع می تواند موجب پیش داوری و ضدیت مردم جهان بر علیه شیعیان شود. خشونت های تکفیری ها بر ض؛ شیعه هراسی است

ین ترتیب در پژوهش اردازیم. به یستی بپا شناخت بیشتر این موضوع بهتر می توانیم به مقابله با توطئه های صهیوناخیر یکی از نتایج شیعه هراسی است. در نتیجه ب

 اد؟یعه هراسی دشترویج  ی به این سؤال هستیم که نگاه صهیونیستی به فرهنگ ایثار و شهادت شیعی چگونه است و چه تأثیری دریحاضر به دنبال پاسخگو
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  چارچوب مفهومی

 . فرهنگ سیاسی1

اس تعریف ( بر اس3جلد..1378گویند.)عمید, فرهنگ به معنی علم و دانش, ادب, تعلیم و تربیت است. همچنین به آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت فرهنگ می

ست که به وسیله انایی دیگری ونه توا،عادات وهرگ فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها  اعتقادات, هنرها اخالقیات ،قوانین"دکتر ابوطالبی 

که  دهای موجود در یک جامعهفرهنگ سیاسی مجموعه ای است از نظام اعتقادی، ارزش ها و نما"( و1397)ابوطالبی,"انسان, بعنوان عضو جامعه کسب شده است.

 )همان("به رفتارهای سیاسی در برابر نظام سیاسی جهت می دهد.

هنگ را ه فاضله، فرهل مدیناتوجه به فرهنگ سیاسی در آثار فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی مشاهده می شود. فارابی در تبیین آرای  در مشرق زمین    

 ی های مختلفا، ویژگالیه همعرفی می کند. خواجه نصیرالدین طوسی ضمن تشریح  ,ترسیمات ذهنی وخیالی ملت ها که در نفوس و عقول آنها منعکس است

ر چگونگی نه ای بیانگه به گوجوامع سیاسی متفاوت را مبتنی بر روحیات، باورها و الگوهای رفتاری متفاوت قلمداد می کند. فرهنگ سیاسی هر جامع گیفرهن

ز فرهنگ ار متأثر دیگا با یکهزندگی اجتماعی، رفتار و عناصر سازنده وحدت ملی و نوع تعامل مردمان آن با یکدیگر است. چگونگی تعامل و رفتار این آدم 

سعود نیا و دیگران, شته باشد.)منرم دا سیاسی آنان است؛ بنابراین نوع فرهنگ سیاسی در هر جامعه ای می تواند تأثیر مساعد یا نامساعد، مخرب یا سازنده بر قدرت

1393 :32) 

 

 . فرهنگ سیاسی شیعه 2

یعی به دست ه از منابع شها و نمادهای مذهب تشیع کوعه ای پیوسته از نظام اعتقادی، ارزشمجم"فرهنگ سیاسی شیعه از دیدگاه دکتر ابوطالبی عبارت است از: 

نظام اعتقادی شیعه را شامل ایشان  ( همچنین1397)ابوطالبی,  "ها بوده است.های سیاسی و حکومتهای شیعیان در برابر نظاممی آید و مبنای کنش و واکنش

ن شدیدًا به که عناصر آ یعه استب تشیع می داند و معتقد است که این نظام اعتقادی، یکی از ارکان مهم فرهنگ سیاسی شاصول و فروع دین اسالم بر اساس مذه

بارتند از: والیت, اشته اند، عستقیم دمهم پیوسته و دارای انسجام درونی شدید هستند و از جمله عناصر مهم این نظام اعتقادی، که در رفتار سیاسی شیعیان تأثیر 

 همان(”)تولی و تبری, انتظار و مهدویت,استکبارستیزی, معاد, جهاد و شهادت, عدل و عدالت خواهی است.

وضعیت  رار می دهد,توجه ق عالوه بر موقعیت ژئوپلیتیکی شیعه در منطقه و جهان, آنچه که اهمیت شیعیان را بیشتر از همه برای صهیونیست ها مورد    

هر دو ب یکی شده وبا مذه یعه است. این فرهنگ در میان همه ادیان و مذاهب موقعیتی خاص دارد. در میان شیعیان, سیاستایدئولوژیکی و فرهنگ سیاسی ش

الیت فقیه و وت, انتظار, ر, شهادکامالً به هم مرتبط هستند. فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی شیعه, فرهنگی انقالبی است و مفاهیم ارزشمندی مانند عاشورا, ایثا

لت واقع شده تلف مورد غفوامع مخجه بودن حکومت های غیر معصوم را دارد که البته این مفاهیم در طول تاریخ به دلیل نامساعد بودن وضعیت شیعیان در غاصبان

 موده است.دشمنان ن بردر برا است؛ اما با آغاز انقالب اسالمی در ایران, مفاهیم سیاسی شیعه به فعلیت رسیده و شیعیان را وادار به تحرک و عکس العمل

سالم را به عنوان اردم ایران, مد؛ اما بیشتر انقالب هایی که در دوران معاصر روی داده اند ایدئولوژی خود را از کمونیسم, بورژوازی ولیبرالیسم گرفته ان     

ی مذهب شیعه به ه خصوص مبانینی, بدانی ایدئولوژی انقالبی برای خود برگزیده اند که دلیل آن بیشتر مربوط به فرهنگ سیاسی مردم ایران است و از آن جا که مب

ت انقالبی مردم نابراین حرکبه است. عنوان مهم ترین منبع برای فرهنگ سیاسی ایرانیان محسوب می شود, رفتار سیاسی مردم ایران نیز متأثر از فرهنگ سیاسی شیع

 ( 91: 1390نیز از این فرهنگ نشأت گرفته است. )غفاری هشجین,  57ایران در بهمن 
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رهنگ فیای مفاهیم نی)ره( با احوجود امام خمینی)ره( به دو صورت باعث غالب شدن گفتمان انقالبیگری و باعث تحول در نگرش سیاسی شیعه شد. امام خمی     

هنیت انقالبی و زمینه ذ پرداخت و یعهسی شسیاسی شیعه, مانند, شهادت, انتظار, امربه معروف و نهی از منکر به زدودن زنگار انزواطلبی و تسلیم طلبی از مفاهیم سیا

ای جدید هعیت برداشت و مشرو فکری را آماده نمود و از سوی دیگر امام با توجه به برخورداری از پایگاه مردمی و موقعیت مرجعیت دینی, موجب فراگیرشدن

مچنین تحت تأثیر هب تشیع و هالم و مذیمان و اعتقاد مردم به دین اسانقالب اسالمی ایران ناشی از ا یحضور فعال مردم ایران در پیروز ارائه شده در ایران شد.

قالب اسالمی ه پیروزی انبد بود, گسترش تفسیرهای انقالبی از مکتب شیعه بود. به این ترتیب ترکیب سه ضلع مردم, رهبری و مکتب در شرایطی که جامعه نامساع

 (  122: 1393ایران منجر شد.)اشرفی, 

 

 و شهادت. فرهنگ ایثار 3

حتاج خود را به الزم و مای یا قوت وبر اساس تعریف فرهنگ عمید ایثار به معنای بذل کردن, دیگری را بر خود برتری دادن و سود او را بر سود خود مقدم داشتن 

د یعنی, شاهد, گواه, یکی ( و شهی2.( و شهادت یعنی گواهی دادن به یگانگی خداوند و کشته شدن در راه خدا)همان.ج1.ج.1378دیگری بخشیدن است.)عمید, 

 از نام های خداوند وآنکه چیزی از علم وی پنهان و پوشیده نیست.)همان(

حفظ  عاملی برای وهدیدها تفرهنگ ایثار و شهادت به عنوان بخشی مهم و تأثیرگذار از فرهنگ سیاسی شیعه در راستای مقاومت و پایداری در مقابل      

ارگیری گفتمان کعه و با به یاسی شیسنقالب اسالمی ایران مهم ترین حادثه در طول تاریخ شیعه در دوران معاصر بود که با پشتوانه فرهنگ های جامعه است. اارزش

ن های انقالب مااهداف و آر سیدن بهایثار و شهادت به پیروزی رسید. در فرهنگ انقالب اسالمی ایران مسیر جدیدی برای مبارزه مطرح شد که فرد انقالبی برای ر

پردازان و نظریه قالب اسالمیلفان اناسالمی با فدا کردن جان خود به الگوی پایداری و مقاومت تبدیل می شود. الگوهای ایثار و شهادت به عنوان چالش اصلی مخا

فرهنگ ایثار و  نتظار آن هاخالف ا باشند؛ اما بر غربی و صهیونیستی است که تالش می کنند تا با تاکتیک های مختلف, مانع پویایی این فرهنگ در میان شیعیان

 ت بوده است.محور مقاوم بیون وشهادت به عنوان مهم ترین مؤلفه پیروزی و استمرار انقالب اسالمی ایران, همواره مسیری راهگشا و عامل پیروزی برای انقال

هایی است که بنای رویکردماد, بر ه اوج خود می رسد و امکان جامعه پذیر شدن افربر مبنای نظر دورکیم, یکی از مواردی که در آن شور و احساس درونی ب     

ه هم حرارت را ب وا گرما اساس غلیان جمعی بر مبنای آن شکل می گیرد. این وضعیت مانند مولکول های آب است که در حال گرم شدن است و این مولکول ه

ی شود و بر مظام اسالمی الم و نفرهنگ اسالمی و به ویژه فرهنگ سیاسی شیعه است که باعث بقای دین اس منتقل می کنند. شهادت و ایثار دو محور بنیادین در

شهادت در جامعه  ورهنگ ایثار فاینکه  اساس آن اسالم پابرجا ایستاده و در برابر انواع نامالیمات و طوفان ها مقاومت می کند. بر مبنای نظر شهید مطهری, برای

 (.82: 1396همکاران,  وهشجین  د به مؤلفه هایی نیاز است که برخی از این مؤلفه ها شامل: خدامحوری, مردم داری و عمل صالح است.)غفاریاسالمی شکل بگیر

سالم تا ات که حقیقت رهنگ اسففرهنگ ایثار و شهادت از مهم ترین ویژگی های مکتب تشیع و بخشی مهم از ویژگی های نظام اسالمی است و با وجود این      

آن ها و پیروانشان  یعه و یارانمامان شابه حال زنده مانده است. از ابتدای ظهور اسالم, تاریخ تشیع شاهد شهادت طلبی و ایثارگری پیامبر اسالم و اصحاب ایشان, 

حرکت  ا به جنبش ورجامعه  ودم بوده است در طول تاریخ تشیع بوده است. فرهنگ ایثار و شهادت, منشأ آگاهی, جوانمردی, شجاعت, بیداری, شور و نشاط مر

, طلبی بیشتر مدیون فرهنگ عاشورا است. عالوه بر این در وصیت نامه شهدا( فرهنگ شهادت131: 1384سوق داده و جامعه بشری را متحول نموده است.)علیپور,

ود راهشان را خیی که ابه ویژه شهد سیره عملی آن ها نیز دیده می شود.تبعیت از مکتب عاشورا, تمسک به قرآن, تبعیت از رهبری و والیت فقیه تأکید شده و در 

 (26: 1384برگزیدند.)رحیمیان,

ی باشد. سه برای شکل گیری فرهنگ ایثار و شهادت در یک جامعه, به شاخص ها و مؤلفه هایی نیاز است که بر مبنای فرهنگ سیاسی شیعه و ارزش های اسالم     

ارزش ها در نظر گرفته شده است که شامل توحید, عدل و معاد است. یعنی فرد با اعتقادی که به خداوند دارد و  وعده های الهی را باور   مبنا در اسالم برای این

اب با عنوان هنگی ندارد و با اعتقادی که به معاد و مقام شهید دارد خود را مقید می کند که این فریضه را عملی کند. با عملی شدن این فریضه در جامعه, فر

( اهمیت فرهنگ شهادت طلبی از آنجا مشخص می شود که در طی جنگ های قرون اخیر در 34: 1394فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شکل می گیرد.)قربانی,
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, زنده شدن روحیه ایثار و ایران, بخش هایی از خاک ایران با سرافکندگی از ایران جدا شده است؛ اما در طول جنگ هشت ساله, به دلیل غیرت و شور دینی

در این جا است شهادت در میان مردم این سرزمین, وجبی از خاک کشور در دست دشمن باقی نماند و دشمن مأیوسانه مجبور به عقب نشینی از خاک ایران شد. و 

ی ایجاد کرده اند و وطن را حفظ شود, مانند این که با خون خود پیرامون این سرزمین سدکه اهمیت شهادت و عظمت خون شهیدان آشکار می

 (115: 1384اند.)احمدی,کرده

 

 . قدرت نرم4

ف را این گونه تعری "رمنقدرت "جوزف نای, پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد مطرح کرد. جوزف نای واژه  1990مفهوم قدرت نرم را اولین بار در سال 

ابع ایجاد قدرت نرم را به سه دسته (. نای من24: 1389)نای, "طریق جاذبه, نه از طریق اجبار یا تطمیعقدرت نرم عبارت است از توانایی کسب مطلوب از "کند:می

اثرگذاری بر افراد به  و(جوزف نای قدرت نرم را توانایی جذب 51)همان.است. تقسیم می کند که شامل فرهنگ هر کشور, ارزش های سیاسی و سیاست خارجی

ی است و و روشی جهانز نظر ای داند. اما او برای عملی شدن این قدرت روش گمراه سازی و فریبکاری را مطرح می کند که امنظور رسیدن به پیامد مطلوب م

قابله با چالش های جدید, مکند که برای  ( جوزف نای توصیه می1389ها نیز جریان دارد.)نای,وابط میان انسانرا در سطح بین الملل در عالوه بر روابط دولت ه

هی آن ها برای یوه گزارش دشنه ها و یعنی قدرت سخت و نرم را با یکدیگر استفاده کنیم. او همچنین به نقش رسا؛ با استراتژی جدیدی به کار ببریم ت نرم راقدر

 همان(. )تأثیرگذاری بر ذهنیت افکار عمومی تأکید می کند

ا, بدون خشونت و انقالب ه ربر خالف سای گذشته مورد استفاده قرار گرفت. در واقع انقالب ایران,واژه قدرت نرم بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران بیشتر از    

تدبیر,  ختگی, دارایر خودسابیا وابستگی به شرق و غرب و بر اساس آموزه های دین اسالم صورت گرفت. رهبری انقالب ایران برعهده شخصیتی بود که عالوه 

ود. انقالب ایران بالمی ایران نقالب اسبه نفس, مدیر و مدبر و اعتقاد به مردم بود که همه این ها بسترساز تولید قدرت نرم در اآگاهی به زمان, شجاعت, اعتماد 

ت مؤسسا ویجاد مراکز اوس, با الگویی از قدرت نرم را در جهان معرفی نمود؛ اما غرب و صهیونیسم با الگوبرداری از انقالب ایران و با شیوه مهندسی معک

سات می توان به مله این مؤسد. از جتحقیقاتی, به طراحی شیوه های استفاده از قدرت و جنگ نرم بر علیه مخالفان خود و از جمله جمهوری اسالمی ایران پرداختن

 دامات وسیعینگ نرم اقجی اشاره کرد که با طراحی شیوه ها "جوج سوروس"مدیریت آن را بر عهده دارد و مؤسسه  "جین شارپ"که  "آلبرت انیشتن"مؤسسه 

 بر علیه مخالفان خود انجام داده اند.

دهی به نظام  عه, مشروعیتسیاسی شی فرهنگ سیاسی شیعه به عنوان فرهنگی جامع و پویا, مهم ترین منابع تولید قدرت را در عناصر خود دارد. کارکرد فرهنگ     

م سیاسی ی در یک نظاعیت سیاسسنجش میزان مشروعیت سیاسی مؤثر است. اگر باال رفتن میزان مشرووالیت فقیه و اثرگذاری بر میزان مشارکت مردم است و در 

ند, پس اگر یاسی می دانسماعی و زیاد باشد, میزان قدرت نرم در آن نظام سیاسی افزایش می یابد. با توجه به این که امروزه فرهنگ را زیربنای تحوالت اجت

لید بعی برای توود را منجذابیت, گیرایی و پویایی باشد و باعث جذب سایر کشورها شود و آن کشور می تواند فرهنگ خفرهنگ سیاسی در یک کشور دارای 

 ( 48: 1392قدرت نرم قرار دهد.)مسعود نیا و دیگران, 

 

 . صهیونیسم5

یم هم ه خود اورشلبم گاهی ره در آنجا است و این نااز نظر لغوی, صهیون نام کوهی است در جنوب غرب بیت المقدس) اورشلیم( که مسجد االقصی و قبه صخ

یس حکومت یهود در میالدی آغاز گردید و هدف آن تأس 19( و صهیونیسم نهضت گروهی از یهودیان است که در قرن 2.ج.1378اطالق می شود.) عمید, 

مورد  وزل مطرح شد دور هرتگره ای در بازل سوییس و توسط تئوفلسطین بود.)همان( از نظر سیاسی صهیونیسم جریانی است که در اواخر قرن نوزدهم, در کن

نان فلسطین ستان, مسلمایت انگلحمایت انگلستان و سپس سایر کشورهای غربی قرار گرفت. این گروه که طرفدار نژادپرستی و سلطه گری در جهان هستند, با حما

 را از سرزمین خود آواره نموده و بر خاک آن ها مسلط شدند. 
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در اطالع  موضوع ریشه ت و اینساس پروتکل های دانشوران صهیون, به روشنی مشاهده می شود که بنیاد صهیونیسم در تقابل با مسلمانان و دین اسالم اسبر ا

را آماده کرده  م)ص( خودسالیامبر اپیهودیان از قابلیت جهانی شدن دین اسالم دارد. سران یهود که خود را قوم برتر در جهان می دانند, مدت ها قبل از والدت 

فارش کرد تا او را یان ایشان سه اطرافببودند تا با ایشان مقابله کنند. به طوری که وقتی راهب مسیحی در مسیر شام, پیامبر اسالم)ص( را در سنین کودکی شناخت, 

ن سفارش به مسلمانا ت متعددییاد شده است و خداوند در آیابه یهودیان نشان ندهند. در آیات قرآن کریم, از یهود به عنوان سرسخت ترین دشمن مسلمانان 

 (177: 1388کند که از برقراری پیمان دوستی و اتحاد با یهودیان خودداری کنند.)یاسری,می

د و در اصول انسانی دار ت محور وجوهری غیر نژادی, ام شکل گرفته است که این اعتقادات جمهوری اسالمی ایران, نظامی است که بر مبنای اعتقادات شیعی     

وند و نفی ابل خدار مقئولیت دقانون اساسی ایران به دفعات به این موضوع تأکید شده است. حفظ ارزش های واالی انسانی, حفظ کرامت و آزادی همراه با مس

انه و یا ام نژادپرستنوع اقد . به این ترتیب هربه صراحت نشان دهنده ماهیت ضد نژادپرستی و ماهیت انسانی جمهوری اسالمی است, قومی و امتیازات نژادی

اسالمی ایران  طین, جمهوریرزمین فلسبه دلیل اشغال سهمچنین طلبانه با ماهیت آن در تقابل و تضاد است و رژیم صهیونیستی که ماهیتی نژادپرستانه دارد و سلطه

 ( 181: 1388نمی تواند موجودیت آن را به رسمیت بشناسد.)یاسری, 

 

 شیعه هراسی. 6

 وقالب اسالمی ایران در منطقه (. شیعه هراسی اصطالحی است که بعد از پیروزی ان1246: 1361در لغتنامه عمید, هراس به معنای ترس, بیم و خوف است)عمید, 

به منظور  شورهای جهانک سایر جهان رواج پیدا کرد. معنای اصطالحی آن یعنی ایجاد خوف و هراس از شیعیان توسط صهیونیست ها در میان مسلمانان و همچنین

طح جهان است. سزتاب آن در قالب و باو ممانعت از انتشار عقاید آن ها, جلوگیری از صدور اندر جهان ایجاد تفرقه میان مسلمانان شیعه و سنی و انزوای شیعیان 

نافع صهیونیسم یران, همه مسالمی اان بعد از پیروزی انقالب مترادف با شیعه هراسی, اصطالح ایران هراسی است که همزمان با شیعه هراسی رواج یافته است و چو

و نظامی  می, هسته ایختلف علدر خطر قرار گرفت و از سویی ایران توانست در طول سال های بعد از انقالب, استقالل خود را حفظ نماید و در زمینه های م

هراسی مودند تا شیعهئه ها سعی نا و توطوقعیتی را برای ایران تحمل کنند و با انواع ترفند هدستاوردهای قابل توجهی را کسب کند؛ صهیونیست ها نتوانستند چنین م

ودند, با ورهای خود به در کشو ایران هراسی را در منطقه و جهان ترویج دهند. کشورهای عربی نیز که نگران بازتاب انقالب اسالمی و قیام شهروندان شیع

 صهیونیست ها همراهی نمودند. 

ن به شمن مسلماناسخت ترین دشیعه هراسی در حوزه جنگ نرم و یکی از از تاکتیک های روانی صهیونیست ها بر ضد شیعیان است. رژیم صهیونیستی که سر     

ین نتیجه رسید اچون به  باره این فرهنگ پرداخت وبه تحقیق در -فرهنگ سیاسی شیعی ایجاد شده بود که بر مبنای -شمار می آیند, بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

اخت. یدئولوژی پردااین  ابه مبارزه ب که فرهنگ سیاسی شیعه به عنوان یک ایدئولوژی انقالبی و منحصربه فرد استعداد الزم برای تغییرات بزرگ در جهان را دارد,

این روش ها  د که یکی ازه نمودنواع شیوه های روانی استفادری به نتیجه نرسیده بودند, به روش های نرم روی آوردند و از اناآن ها که در روشهای سخت افز

 تاکتیک شیعه هراسی و ایران هراسی است. 

ا در ر اتحاد جدیدی ر منطقه،دبعد از ناکامی صهیونیست ها در تحقق هدف های خود در لبنان از طریق جنگ, سعی نمودند با بزرگ جلوه دادن خطر ایران     

(. 244-243: 1387)پورقیومی، اد کنند.قطب جدیدی از قدرت را برای مقابله با شیعیان و بیداری اسالمی مسلمانان با محوریت ایران ایجمنطقه راه اندازی کنند و 

ا به ضوع رند و این موعرفی کنصهیونیست ها با القای ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه و جهان سعی نمودند تا شیعه را تهدیدی بزرگ برای دول عربی م

 .ی باشنداعراب القاء نمودند که، شیعیان با محوریت ایران می توانند به قدرتی منطقه ای تبدیل شوند و خطر عمده ای برای دول عرب

 

 نگاه صهیونیستی به فرهنگ سیاسی شیعه  
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انان و حتی ر میان مسلمدعدالت  وو پیام ظلم ستیزی  با پیروزی انقالب اسالمی ایران و مطرح شدن اسالم سیاسی موج بیداری اسالمی در جهان اسالم شکل گرفت

ب اسالمی با تأکید بر نمود. انقال د تبدیلدر میان کشورهای غیراسالمی و به ویژه در میان ملت های تحت ستم, ایران را به الگویی برای مبارزه با استکبار و استبدا

ری دینی و سایر ن مردم ساالرح نمودقدامات فریبکارانه و ضد بشری غرب را زیر سؤال برد و با مطنقش مردم, در همه نقاط جهان از حقوق مظلومان دفاع نمود و ا

ندیشه سیاسی ین انقالب ااا وقوع بمؤلفه های فرهنگ تشیع, هراس دشمنان اسالم را برانگیخت. انقالب اسالمی ایران فرهنگ سیاسی شیعه را به فعلیت درآورد و 

یر حکومت های ه بود و وسابه نکرداندیشه شیعه که تا قبل از انقالب اسالمی, حکومتی مستقل بر مبنای فرهنگ سیاسی شیعه را تجر شیعه وارد عصر تازه ای شد.

: 1388الته, جربه کرد.)کعی را تعصر خود را غیر مشروع می دانست, بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران برای اولین بار حکومتی متفاوت و با ساختارهای شی

155) 

شیعه, منجر به شگفتی  رای مبارزانقیام ب مطرح شدن مؤلفه های سیاسی شیعه شامل, مهدویت, انتظار, والیت فقیه, ایثار و شهادت, قیام عاشورا و الگو بودن این     

ایان همه این پمودند و در نبرگزار  ویژگی های آنو نگرانی دشمنان شیعه شد و آن ها کنفرانس های متعددی را به منظور هم اندیشی درباره شیعه و شناخت بیشتر 

خطری جدی  هیونیست ها وصهای سیاسی شیعه در کنار پیشرفت های انقالب اسالمی ایران ناشی از این مؤلفه ها, به عنوان موضوع اصلی نگرانی همایش ها مؤلفه

 ند.برای آنان مطرح شده و تالش نمودند تا جایگزین هایی را برای آن مطرح نمای

پیامبر آن محمد بن  وجهانی است  ن، دینیدین اسالم استعداد الزم جهانی شدن را دارد و این وعده را به پیروان خود داده است. دین اسالم بر خالف سایر ادیا     

ظام جهانی، واعد تحقق نقرایط و شبلکه عبداهلل)ص(، پیامبر همه جهانیان است، نه پیامبر یک قوم یا منطقه خاص. دین اسالم فقط ادعای جهانی شدن را ندارد؛ 

نایت به یت جامع و فراگیر و با ع(. در میان ادیان ابراهیمی، دین اسالم بنا به ماه217: 1386همچون مهدویت در مذهب تشیع از پیش طراحی شده است.)مظفری، 

برای جهانی  نمندی برتریاز توا ی و سرزمینی مورد خطاب قرار می دهدویژگی های بشری و انسانی که دارد و عمدتًا انسان را صرف نظر از تعلقات خونی، زبان

شود. زیرا  بوط به شیعیان می( در واقع نگرانی اصلی رژیم صهیونیستی از اسالم, وجود اسالم سیاسی  است که مر111: 1383شدن برخوردار می باشد)سجادی، 

استفاده از  سی است و باهنگ سیاد, هیچ گونه خطری برای آنان ندارد؛ اما اسالمی که دارای فراسالم غیر سیاسی که فقط به اجرای ظواهر شریعت اکتفا می کن

رانی اره موجب نگست, همومؤلفه های سیاسی خود در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه مقاومت می کند و مانعی بر سر راه زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی ا

  صهیونیست ها است.

کنند تا به  ها تالش می ست و آناهای موجود در فرهنگ سیاسی شیعه, نظریه والیت فقیه است که از موارد بسیار حساس برای صهیونیست ها  از جمله مؤلفه     

جود والیت فقیه باعث ه وبرده اند ک وضوع پیمنظور مقابله با تشیع این نظریه را تضعیف نموده و به ایجاد شبهات درباره آن بپردازند. در واقع دشمنان شیعه به این م

مهمی دست پیدا کنند.  پیروزی های وقیت ها ماندگاری نظام اسالمی ایران شده و با حسن تدبیر ولی فقیه, ایرانیان و حتی شیعیان سایر نقاط جهان توانسته اند به موف

بررسی های  ا مطالعات وست ها بود مشغول نموده است. صهیونیانتظار و مهدویت مؤلفه دیگر مربوط به فرهنگ سیاسی شیعه است که اذهان صهیونیست ها را به خ

 خود دارد. نقالب را دراایجاد  ومتعدد در کتاب های آسمانی و روایات اسالمی متوجه شده اند که مفهوم انتظار و مهدویت ظرفیت به حرکت انداختن مسلمانان 

نی رژیم ترس و نگرا همچنین , موضوع صدور انقالب است که تهدید منافع و امنیت غرب ویکی دیگر از مسائلی که به فرهنگ سیاسی شیعه مربوط می شود     

ه حوزه منافع غرب وارد شدن ب طقه, باصهیونیستی را برانگیخته است. انقالب اسالمی ایران با ترویج فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی انقالبی خود در میان کشورهای من

فرهنگ  در واقع (186 :1386ا,یا, مانع تداوم نظم دلخواه غرب و صهیونیسم در مناطق تحت نفوذشان شده است.)فاضلی نیو رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آس

رستانه و ه های نژادپا اندیشسیاسی شیعه در تضاد کامل با فرهنگ سیاسی صهیونیست ها است و مذهب تشیع تنها ایدئولوژی و فرهنگی است که توان مقابله ب

یژه در میان وجهان و به  سیاری دربازتاب های بانقالب اسالمی با مطرح نمودن فرهنگ سیاسی شیعه به عنوان الگویی پایدار,  صهیونیسم را دارد. گرایانهمادی

موضوع تأکید  به اینخود  وشته هایباعث آگاهی مردم و بیداری اسالمی در جوامع مسلمان شد. گراهام فولر, از اندیشمندان غربی است که در نمسلمانان داشت و 

می جزء انقالب اسال ه گسترشایران پس از خاتمه جنگ با عراق، از انقالب اسالمی در سراسرخلیج فارس کمتر صحبت کرده است. با این هم»دارد و می گوید:

 (.106: 1373فولر،«)این ایدئولوژی است و به آسانی نمی توان آن را متوقف کرد
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 ار و شهادت نگاه صهیونیستی به فرهنگ ایث

ذار این انقالب, نی , بنیانگمام خمیشورانگیزترین و عمیق ترین حرکت انقالبی معاصر, نهضت اسالمی ایران است که متأثر از گفتمان ایثار و شهادت پدید آمد. ا

هارده قرن سالمی, اسالم را بعد از چابود. انقالب خرداد نتیجه سخنرانی در محرم و از آثار قیام عاشورا  15آغاز کرد و قیام  42قیام خود را در عاشورای سال 

ج کرد, کود و بی تفاوتی خارر( و با مطرح نمودن مؤلفه های فرهنگ سیاسی شیعه, مسلمانان را از حالت 94: 1390ضعف و انحطاط احیا نمود.)غفاری هشجین, 

تمایز است. از ما و جنبش ها ههایی دارد که از سایر قیام قیام های شیعیان ویژگیکه این موضوع باعث قیام شیعیان و سایر مسلمانان در کشورهای اسالمی گردید. 

جود مرجعیت و وشهادت است.  ودهی تشکیالتی و رهبری و الهام گیری از واقعه عاشورا و با اعتقاد به مفهوم ایثار جمله این ویژگی ها, قیام هدفمند با سازمان

شهادت و  وفهوم ایثار می دیگر یان موجب سازماندهی بهتر و منسجم تر شیعیان در قیام ها و مبارزاتشان است. از سورهبری عالوه بر ایجاد اتحاد میان شیع

ن و زورگویان و عدم له با ظالماهت مقابجالگوگیری از قیام امام حسین )ع( و واقعه عاشورا در دوران تاریخی بعد از این واقعه, محرک و راهنمایی برای شیعیان در 

 یرش ذلت و سازش با دشمنان بوده است.پذ

سالمی ایران اوزی انقالب در پیر شیعیان دارای مفاهیم عمیق فرهنگی هستند که در همه زمان ها به هدایت جمعیت های شیعه پرداخته و یکی از عوامل مهم     

سالم شیعه یک ا"می گوید:  ی کند وروزی انقالب اسالمی ایران اشاره ممحسوب می شود که در این زمینه سلیمان دمیرسی به نقش تعیین کننده مفاهیم شیعه در پی

این باورهای بنیادی  های مربوط بهمراسم داد تاریخی ایفا کرد. با استفاده از روزهای عزاداری مربوط به عاشورا، اسطوره امام حسین)کربال( وینقش قاطع در این رو

ان های انقالبی انتقال ن را به بحرردم ایرامساختن یک کانال ارتباطی مؤثر بین معترضان و رهبران انقالب ایران، اعتراضات شیعه، آیت اهلل خمینی قادر بود با فراهم 

یکی دیگر از  (.Demirci,2013: 47)"دهد. در همان زمان ]امام[خمینی قادر بود یک مکانیسم برای بسیج سیاسی توده ها بر علیه رژیم شاه فراهم کند

ابل قدر انقالب  اخت، کهسحرکت دسته جمعی عاشورا، به طور ویژه، یک الگو برای بیان عمومی اتحاد جمعی و احساس اخالقی  "غربی می گوید: نویسندگان

 ((.Axworthy, 2016: 24توجه بود ودرک مشترک درمیان همه انواع باورهای شیعه درباره امامان را تقویت کرد

ه هزینه های زاین نوع مبارته است.طینی ها بر ضد رژیم صهیونیستی, عملیات شهادت طلبانه است که تاکنون شهدای زیادی داشیکی از شیوه های مبارزه فلس      

این گونه  یر و کاراییست. تأثابسیاری برای صهیونیست ها داشته است و باعث از بین رفتن بخشی از تجهیزات نظامی و افراد شاخص در ارتش صهییونیستی شده 

یداری ی از عوامل بهای دیگر مقاومت بیشتر بوده و باعث ایجاد رعب و وحشت در میان صهیونیست ها شده است. به این ترتیب یکت ها نسبت به شیوهعملیا

سین)ع( حامام قیام  اشورا وعاسالمی و وقوع جنبش های اسالمی که باعث نگرانی صهیونیست ها شده است, فرهنگ ایثار و شهادت است که با الهام از واقعه 

وم ایثار و به ویژه مفه بیشترین نگرانی را از این فرهنگ و ,ی شیعه آگاهی دارندهای منحصر به فرد فرهنگ سیاسو صهیونیست ها که از ویژگی صورت می گیرد

 شهادت دارند.

 

 تأثیر نگاه صهیونیستی به فرهنگ ایثار و شهادت در ترویج شیعه هراسی 

یت مفاهیم فرهنگ سیاسی شیعه از مهم ترین دستاوردهای پیروزی انقالب اسالمی ایران است. قبل از پیروزی انقالب اسالمی, چون که احیای هویت اسالمی و فعل

نفع شیعیان تحولی را به  شیعیان در کشورهای اسالمی در اقلیت بودند, توان مقابله با ظلم و ستمی که بر علیه آن ها صورت می گرفت, نداشتند و از این که بتوانند

احیا کرد و روحیه ایثار و شهادت طلبی را در آن ها  -که به فراموشی سپرده شده بود-ایجاد کنند, ناامید بودند؛ اما انقالب اسالمی ایران فرهنگ سیاسی شیعه را 

وق از دست رفته خود شدند. اگرچه قیام شیعیان در آن زنده نمود. با دریافت پیام انقالب اسالمی, شیعیان در بیشتر کشورهای اسالمی به پاخواستند و خواستار حق

ای را برای ایجاد روحیه مقاومت و امید به آینده در میان آن ها فراهم نمود و امروزه بعد از گذشت چهار دهه از انقالب مقاطع زمانی سرکوب شد؛ اما زمینه

به منظور مقابله با دشمنان اسالم ایجاد شده, در سایر کشورها نیز شیعیان با جدیت بیشتری به اسالمی, عالوه بر این که در لبنان و عراق تشکیالت منسجم از شیعیان 
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به خوبی دنبال کسب هویت و حقوق خود هستند که همه این تحوالت به برکت فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد شده است. صهیونیست ها نیز که از این موضوع 

 را در میان شیعیان از بین ببرند و چون موفقیتی کسب نمی کنند از تاکتیک شیعه هراسی استفاده می کنند.آگاهی دارند, سعی دارند که این فرهنگ 

گ نرم روش های در حوزه جن د و چونصهیونیست ها که بر اکثر رسانه های دنیا تسلط دارند, تاکتیک های گوناگون رسانه ای را بر ضد شیعیان اعمال می کنن     

 , کنداستفاده می ثار و شهادترهنگ ایفه با هدف وجود دارد, رژیم صهیونیستی از این روش ها به منظور مقابله با فرهنگ سیاسی شیعه, به ویژه بیشتری برای مواجه

اند, ادهرار دقا هدف ررهنگ شیعه اگر چه صهیونیست ها در سطح خرد موفقیت هایی را به دست آورده اند؛ ولی چون در سطح کالن, نابودی مؤلفه های ف

رد هجوم ه همواره موکیمی است مفاهیمی مانند, مهدویت, والیت فقیه, عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت از مفاهنتوانسته اند موفقیت چندانی را کسب کنند. 

عیان از ود بر ضد شیوانی خروژه تبلیغاتی صهیونیست ها بوده است که در این زمینه نتوانسته اند موفقیت زیادی کسب کنند؛ به همین دلیل برای تکمیل پر

ر هر سه دراسی است و شیعه ه های دیگری خارج از محیط جغرافیایی شیعیان استفاده می کنند که این تاکتیک ها شامل, اسالم هراسی, ایران هراسی وتاکتیک

 ست.اشیعه در سایر نقاط جهان  مورد هدف واحدی را دنبال می کنند و آن هدف به انزوا کشاندن شیعیان و جلوگیری از نفوذ فرهنگ

رژیم صهیونیستی تهاجم  1982ر سال دفرهنگ ایثار و شهادت طلبی مهم ترین عامل مقاومت و پیروزی شیعیان در برابر دشمنانشان است. برای نمونه در لبنان      

ب لبنان که خود ز شیعیان جنواکوچکی  بسیار گسترده ای را به لبنان آغاز نمود و به آسانی و با سرعت توانست تا بیروت پیشروی کند. در این میان فقط گروه های

پس از گذشت دو  یجاد شود کهامنطقه  را از پیروان امام خمینی می دانستند در مقابل آن ها مقاومت نمودند. این مقاومت باعث شد تا نهضتی ضد اسراییلی در این

به  وانستند با تکیه بر فرهنگ سیاسی تشیع,تاین جریان با عنوان حزب اهلل,   (42و43: 1387دهه تبدیل به جریانی سازمان یافته در صحنه سیاسی لبنان شد.)صفاتاج,

این در حالی  ویست ها شود ن صهیونویژه با اعتقاد به فرهنگ ایثار و شهادت, در برابر زورگویی های اسراییل مقاومت نموده و باعث ایجاد ترس و وحشت در میا

رهنگ ایثار و زمانی که ف ند که تااو اعتقاد به فرهنگ ایثار و شهادت است. به این ترتیب صهیونیست ها دریافته است که مهم ترین سالح حزب اهلل شهادت طلبی 

میام شیعیان عمل  ازدارنده دربک عامل شهادت طلبی در میان شیعیان وجود دارد, نمی تواند با آنان مقابله کنند. در واقع وجود فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان ی

 . کند می

 

 نتیجه گیری

راسی دارد؟ از آن رویج شیعه هتیری در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال بود که صهیونیست ها چه نوع نگاهی به فرهنگ ایثار و شهادت دارند و این نگاه چه تأث

ون اخته شد و چهادت پردو فرهنگ ایثار و شجا که ایثار و شهادت زیرمجموعه فرهنگ سیاسی شیعه است در ابتدا به تعریف و توضیح فرهنگ سیاسی شیعه 

اج ملی برای روان و عافرهنگ ایثار و شهادت از مؤلفه های قدرت نرم شیعیان محسوب می شود و از عوامل اصلی نگرانی و هراس صهیونیست ها از شیعی

یثار و اعه و فرهنگ سیاسی شی ی نگاه صهیونیست ها به فرهنگدر ادامه به بررسو  شد توضیح دادههراسی محسوب می شود, مفهوم قدرت نرم و شیعه هراسی شیعه

 شهادت و ارتباط آن با شیعه هراسی پرداخته شد.

یعیان محسوب شایی و تحرک امل پوینتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت نرم تشیع و از عو     

ر و ایثا گهمچنین فرهن تاریخ تشیع, این فرهنگ موجب کسب هویت و عزت برای شیعیان و از عوامل حفظ ارزش ها در جامعه بوده است. می شود و در طول

ایثار و  دانند که فرهنگو می رده اندشهادت به عنوان عاملی بازارنده در برابر دشمنان اسالم است. صهیونیست ها با مطالعات و تحقیقات خود به این موضوع پی ب

شیعیان جهان  بنان و سایرلب اهلل شهادت یکی از عوامل مهم پیروزی انقالب اسالمی ایران و استمرار و پویایی این انقالب و عاملی برای مقاومت و پیروزی حز

ا و روش ها به منظور یر تاکتیک هاز سا مین دلیلاست و می تواند موجودیت آن ها را به خطر اندازد؛ اما آن ها می دانند که راه نفوذی در این فرهنگ ندارند؛ به ه

ا در سطح جهان ز نفوذ آن هوگیری امقابله با شیعیان استفاده می کنند که یکی از این موارد تاکتیک شیعه هراسی است که به منظور انزوای سیاسی شیعیان و جل

 انجام می گیرد. 

 



 

9 

 

 

 

 منابع

 شی و پژوهشی امام خمینی)ره(.. تهران: مؤسسه آموزشیعه در نهضت های معاصر ایراننقش فرهنگ سیاسی (. 1397ابوطالبی, مهدی) -

. تهران: اندیشی فرهنگ ایثار و شهادتقاالت همدر مجموعه م. "چگونگی اجرای یادواره ها جشنواره ها و برنامه های تکریم"(. 1384احمدی, فریبا) -

 نقش گستران بهار.

 109-124. صص1393, پاییز 25ره . شما7سال .فصلنامه مطالعات سیاسی. "قالب اسالمی ایران(. سه ضلع ان1393اشرفی, اکبر) -

 .قم: اعتدال.یکاروزه لبنان بر سیاست خاورمیانه ای نومحافظه کاران آمر 33تأثیر جنگ (. 1387پورقیومی، ایوب)  -

 . تهران: نقش گستران بهار.ایثار و شهادت هم اندیشی فرهنگمجموعه مقاالت . در "نهضتی فراگیر و همگانی"(. 1384رحیمیان, محمد حسن) -

 تان کتاب. . چاپ اول. قم: موسسه بوسدرآمدی بر اسالم و جهانی شدن(. 1383سجادی، سید عبدالقیوم) -

 . تهران:صفیر اردهال.تحوالت خاورمیانه پس از انقالب اسالمی(.1387صفاتاج, مجید.) -

ر و مجموعه مقاالت هم اندیشی فرهنگ ایثا ر. د"ه فرهنگ ایثار و شهادت در اسالم و دیدگاه امام خمینی)ره(جایگا"(.1384علیپور,سید خلیل) -

 تهران: نقش گستران بهار.شهادت. 

 .جلد اول. تهران:انتشارات امیرکبیر.فرهنگ عمید(. 1378عمید,حسن) -

 تهران: انتشارات امیرکبیر.. فرهنگ فارسی عمید(. 1361عمید، حسن.) -

 . تهران: دانشگاه شاهد.هادت در انقالب اسالمیشگفتمان ایثار و (.1390غفاری هشجین, زاهد و افضلیان سالمی, موسی) -

پژوهش های اجتماعی ."بررسی مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه شهید مطهری". (1396غفاری هشجین, زاهد؛ قربانی, سعید؛ رحیمیان, محمد.) -

 .1396(,بهار 112)پیاپی 1شماره. اسالم

 . انتشارات قم: شعه شناسی.ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمی (.1386فاضلی نیا,نفیسه) -

 ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز. .ایران ژئوپولتیک عالم، قبله(. 1373فولر، گراهام.) -

 فرهنگی. فصلنامه مهندسی. "ظر مقام معظم رهبریآسیب های پیش روی فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای صیانت از آن از من"(. 1394قربانی, سعید) -

 . 49-31( پاییز.صص85)شماره  10سال 

 اسالمی.. تهران: مرکز اسناد انقالب گفتمان جمهوری اسالمی  در اندیشه امام خمینی(. 1388کالته، حسن. )

ت فصلنامه مطالعا. "نقش فرهنگ سیاسی شیعه در میزان قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران". (1393مسعودنیا, حسین؛ علی حسینی, علی؛ محمدی فر, نجات.) -

 .51-28(, تابستان. صص 63)شماره17سال  راهبردی بسیج.

 قم: زمزم هدایت. .شیعه و جهان فردا(. 1386مظفری، آیت) -

امام  قاری. تهران: دانشگاه. ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل(. 1389زف اس)نای، جو -

 صادق)ع(.

 ژوهشگاه فرهنگ,هنر و ارتباطات.. تهران: پرژیم اسراییل و جمهوری اسالمی ایران, تعارض هویت و منافع ملی(. 1387یاسری, ابوذر) -

 

- Axworthy, Michel (2016). Revolutionary Iran, a History of The Islamic Republic. London: Oxford University 

Press. 

 



 

10 

 

- Demirci, Suleyman (2013). “The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution”. 

International Journal of History. Vol 5, Issue 3: 37- 48          . 

 
 
 
 


