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 چکیده
 ،پژوهش روش است. نخوزستا در استان تغییر مذهبشناسی آسیبپژوهش، این هدف 

ه، اساتید دانشگاه و حوزجامعه آماری،  است. ییبا راهبرد استقرا کیفیتحلیل محتوای 

 که تندهسو افراد در معرض تغییر هویت فرهنگی خوزستان استان فرهنگی در  خبرگان

 از اعضای جامعه آماری نفر 01تعداد ، و قضاوتی عمدیتگیری روش نمونه با استفاده از

 آزاد مصاحبهها، داده آوریابزار گرد به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند.

 Maxqda2018افزار استفاده از نرم ، باهامصاحبهشده حاصل از متون پیاده. )عمیق( است

 هایافتهگرفتند. فرعی مورد شناسایی قرار  مقوله 99اصلی و  مقوله 9تعداد  .دشتحلیل 

 نیا وعیش و بروز علل نیترمهم ایمداخله و ساختاری ،ایزمینه عوامل دهد کهنشان می

 بضدانقال هایجریان ستفادهءابرداری و سوامکان بهره .در استان هستند نوظهور دهیپد

ترین مهم ،یافتگان به وهابیت در خوزستاناز گرایش تکفیری و تروریستی، طلبتجزیه

مذهب در  تغییراحتمالی آینده های آسیب. بود های این جریان خواهد خواهدآسیب

؛ نوجوانان و های سنی باال به جذب و یارگیری از جوانانخوزستان، تغییر فاز از گروه

 .معرفی شده است به روش آشکار پنهانی روشاز  و ؛از جنسیت مذکر به جنس مونث

 شناسی.آسیب، ، تروریسممذهب، وهابیت تغییرتشیع، خوزستان،  کلیدی: واژگان

                                                                                                                                        
 Alireza.Dawodi5956@gmail.com دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات                           *
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 مقدمه
رفیعی و ) است ایران استان متکثرترین ها،فرهنگخرده و قومی ترکیب لحاظ از خوزستان

ای در یک شرایط بسیار حساس استان از نظر جایگاه منطقه این (.01 :0991همکاران، 

همجواری با  در رأس خلیج فارس،شدن علت واقعبهخوزستان  .واستراتژیکی قرار دارد

 آهن سراسری، وسعتالعاده از نظر کشاورزی، اتصال آن به راههای فوقعربی، قابلیت کشورهای

زیاد، داشتن بنادر استراتژیک، منابع آبی فراوان، داشتن تاسیسات صنعتی و ذخایر عظیمی از نفت 

ای دارد. این امر سبب شده که این منطقه همواره مورد توجه و گاز اهمیت ژئوپولیتیکی ویژه

های بسیاری را برای ها تا کنون تالشای قرار گیرد. این قدرتای و فرامنطقهای منطقههقدرت

 :0992)جعفری والدانی،  انداند، اما موفق نشدهجدایی این قسمت از سرزمین ایران به عمل آورده

بخش در میان مردم عرب ایران که نقش مهمی در تشکیل و تکوین از جمله عوامل وحدت (.0

همگرایی و همبستگی موجب این عامل  .ها دارد، اعتقاد به مذهب تشیع استقومی آنهویت 

مردم عرب خوزستان خود را به همین دلیل، است.  نیز بوده کشوراین مردم با مردم سایر مناطق 

 (. 001: 0982دانند )قیم، ناپذیر از ملت بزرگ ایران میجزئی جدایی

سعی دارند با دستکاری در عناصر  ایای خارجی منطقهدشمنان و رقببرخی از با این حال، 

ا بوهابیون  فعالیت ایرانی خوزستان را تغییر دهند. -مذهبیساز، از جمله مذهب، هویت هویت

در روستاها و مناطقی که مردم آن از نظر اقتصادی، فرهنگی و مذهبی محوریت عربستان سعودی 

وهابیون با ایجاد برخی شبهات در مورد عزاداری  است.، از آن جمله ح پایینی قرار دارندودر سط

ویژه بر اختالفات مذهبی و قومی تاکید ها بهپردازند. آنهای خود میبه تبلیغ اندیشه و...محرم 

های بعد از جنگ همان سال جریان مذکور در (.1: 0992، )جعفری والدانیورزند بسیاری می

هم جز نیاز دارند، که آن جایگزینساله به این نتیجه رسیدند که صدام رفتنی است و  8تحمیلی 

به  ،با این کشورها که مذاکره کردند بنابراین، ؛توانست باشدکشورهای عربستان و امارات نمی

حاضر نیستیم به جریان شیعی کمک کنیم، شما بیایید تغییر مذهب بدهید تا  اعالم شد که ما آنها

از  ده نفرتعدادی حدود  0919از سال (. 00: 0990، همکاران نژاد و)هاشمی کمک کنیم به شما

عرب، که به دنبال جدایی خوزستان از ایران و تشکیل دولت مستقل عربی موسوم عناصر خلق
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در روستای کوت سیدصالح  «سید عبد نزاری»به سرکردگی فردی به نام  ،بودند «االحواز»به 

های سیاسی و مالی کشورهای منظور جلب حمایت به گرفتندو تصمیم  آمدنداهواز گردهم 

 عربی، تغییر مذهب از شیعه به سلفیت دهند.

های فکری و فرهنگی متعددی متاثر از هسته اولیه جریان زائیده شد و هسته ،از آن بعد

ین متعداد بسیار زیادی کتاب با مضا ،انحراف مذهبی بعد ازسید عبد نزاری  گسترش یافت.

 .کرددیگر افراد را به مطالعه این کتب تشویق میو گری در منزل نگهداری طلبانه و سلفیتجزیه

م حاک مردم با نظام «مذهبی ایجاد شکاف»و  «شکاف اجتماعیتعمیق و افزایش »ایشان درصدد 

قوق و احقاق ح منظور امکان های تبلیغی خود بهبرآمدند؛ این امر را با گسترانیدن چتر فعالیت

ان توسط سایر کشورها دنبال کردند تا امکالمللی و ایجاد فشارهای بین در داخلمطالبات پیگیری 

 رشیعه،ی غیمستقل با مذهب یشناسایی خوزستان به عنوان ملتو  اقشار مختلف مردمتعامل با 

همکاران،  نژاد وهاشمی) شودی کشورهای عرب منطقه فراهم مستقل برای تمام سنت و پرچم

در برابر این جریان خطاب  0931مقام معظم رهبری در دیدار عمومی خود در سال  .(021: 0990

وورد تشیع به ایران بوده و از طریق آن، مذهب  خوزستان دروازه»اعالم داشتند که  به مردم اهواز

 (.0931ای، )خامنه« تشیع در سایر نقاط کشور بسط و گسترش یافته است

 های ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خوزستان، بهزمینهپس توجه بهبا  به هر حال،

های خاص تحقیق سو و محدودیتاز یک این استانتغییر مذهب در  دلیل نوظهوربودن پدیده

. تاس انجام نشدهتغییر مذهب در خوزستان  در مورد های چندانیپژوهشاین زمینه، تا کنون  در

برای  المللیالمللی و رقبای بینهای بینسابقه تاریخی تالش قدرت ویژه بهتوجه  ،همچنین

مثابه ته و بهیافتواند بیش از پیش تعمیقتغییر مذهب در این استان، می ،جدایی این استان از ایران

 چون ؛در دیگر مناطق جغرافیایی ایران پیاده شودجمهوری اسالمی ایران الگویی برای مقابله با 

ینکه عالوه بر اپدیده نوظهور تغییر مذهب از شیعه به وهابیت در خوزستان، و تکوین  تعمیق

نی گیری کانوموجب از بین رفتن انسجام ملی و اجتماعی در کشور خواهد شد، به مثابه شکل

 هاینپذیر شریاهای تروریستی در نقاط حساس و به شدت آسیببرای اقدامات و فعالیت

شناسی تغییر مذهب در استان آسیبپژوهش این در  ود. بنابراین،خواهد باقتصادی کشور 
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رار ق بررسیمورد  نویسندهاین جریان از سوی  اندازچشمو همچنین  گیریعلل شکلخوزستان، 

 :اندشده، طرح تحقیقهای به عنوان پرسش زیرسواالت  در این راستا، است. گرفته

 کدامند؟ خوزستاندر استان تغییر مذهب  ناشی ازهای آسیب .0

 گیری و تشدید تغییر مذهب در خوزستان کدامند؟علل شکل .0

 ؟چگونه خواهد بود در خوزستان مذهب تغییر اندازچشم .9

 

 مفهومی پژوهش چارچوبالف. 
مرکز تولید  و است قرار گرفته خلیج فارسدر کرانه و  ایراناستان خوزستان در جنوب غربی 

عنوان پنجمین نفر به 0٬302٬121استان با جمعیتی معادل . این آیدشمار میبه نفت و گاز ایران

اعراب  (.90: 0991 مسکن، و نفوس عمومی )سرشماری شوداستان پرجمعیت ایران محسوب می

همین  به .دانندعشری میدین مبین اسالم هستند وخود را منتسب به شیعه اثنی خوزستان پیرو

عه های عالیقدر شیعالوه بر پیروی از دستورات الهی )قرآن کریم( از  فقه جعفری و فقه ،دلیل

زاداری عخوانی و مجالس روضه )ع(مناسبت شهادت امام حسین کنند و هر ساله بهنیز تبعیت می

د؛ تا کنناجرا می عاشوراخوانی )دایره( در روز کنند و مراسم ویژه شبیهبه روش سنتی برپا می

 (.010: 0930را به جهانیان نشان دهند )سیادت، خود بدین وسیله قدرت و عظمت امام مظلوم 

 اند. مذهب تشیع همواره عاملدوازده امامی تمام جمعیت عرب خوزستان، مسلمان و شیعه

ها و است. تاثیر ارزش اساسی همبستگی آنان و نیز همگرایی با ایران طی قرون متمادی بوده

 هایمانند عزاداری ماهی آداب و سنن مذهبی بر مردم عرب خوزستان مشهور است و شعائر اسالم

 .(002: 0983 اکوانی،ای دارد )محرم و صفر جایگاه ویژه

د در گیری فراتکای فرد به نظام یا پایگاه اعتقادی است که بر جهت هویت دینی، نشان دهنده

 موجب ،(. هویت دینی09: 0992های مختلف و فلسفه زندگی وی تاثیر دارد )ایزدی و قاسمی، زمینه

 تشابهات ایجاد شیعه، ضمن مذهب و اسالم دین . برای نمونه،شودمی تمایزبخشی و سازیتشابه

 تا گذشته از (. مذهب12: 0983د )گودرزی،کنمی جدا ادیان سایر از را هاآن، جامعه افراد بین در دینی

 یعنی ؛اندنداشته آن اعتقادی به که بوده آنها میان تمایز و خود معتقدان برای بخشیهویت عامل کنون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هویت  بدون مسلمان، و مسیحی یهودی، شد.می آنها شناخته دیدن و مذهب با هاانسان هویت

 کارکردهای مذهب و دین ،این ترتیب به گذاشت.می نمایش به را مختلف هایفرهنگی، انسان

 هایتحکیم ارزش کشمکش، کاهش جامعه، اعضای کردنقبیل اجتماعی از مختلفی اجتماعی

 را اجتماعی نظارت تقویت و منابع تنظیم ثبات اجتماعی، حفظ و جامعه سازییکپارچه مشترک،

و  شناختیجامعه ایدئولوژیکی، شناختی، منابع اساساً مذهب. (9: 0933 اند )اشرفی،برعهده داشته

 جمعی یهویت، مذهبی هویت (. 000: 0220 دیگران، و دهد )فورومی دست به هویت برای را معنوی

 هایارزش اهمیت ییدأت آن، اعتقادی هاینظام مذهبی، پذیرش هایگروه در عضویت شامل که است

 .(009: 0202 است )سئول، مذهب با مرتبط کردارهای و مذهبی هایگروه به تعهدمذهبی، 

 

 پژوهش شناسیروشب. 
لیل وش تحگیری از ربا بهرهدر این پژوهش خوزستانی  شیعیانبین ر مذهب در یتغیمسئله 

حوزه،  اساتید دانشگاه و گرفت. جامعه آماری تحقیق، مورد مطالعه قرارو استقرائی کیفی  محتوای

که در معرض تغییر هویت فرهنگی  هستندو نیز افرادی خوزستان استان فرهنگی در  خبرگان

روش با  نفر از اعضای جامعه آماری است که 01جمعیت نمونه پژوهش تعداد  .اندقرار گرفته

 برایژرف به عمل آمده است.  مصاحبهانتخاب شده و با آنها  و قضاوتی عمدیتگیری نمونه

سازی مقوالت و دستیابی به مدل یا نقشه خالصه سازی،بندی کدها، مقولهکدگذاری باز، دسته

ا ابتدپژوهش،  یبا عنایت به راهبرد استقرای استفاده شد. Maxqda2018افزار نرم ازمفهومی 

سپس مقوالت فرعی و در ادامه نیز مقوالت اصلی شناسایی و استخراج  و کدگذاری باز انجام

ر مجموع ها، دشده از مصاحبهجزئیات متون پیادهبا بررسی  بنابراین،)رسیدن از جز به کل(.  شد

الزم به  .اصلی استخراج شد مقوله 9و در نهایت تعداد فرعی مورد شناسایی  مقوله 99تعداد 

اساتید راهنما و مشاور،  توسط طراحی، از های عمیق، پسکه سواالت باز مصاحبه است توضیح

نظر در هر مصاحبه،  سواالت مصاحبه، روایی تأمین برای .است گرفته قرار بازبینی و تأیید مورد

نیز  محتوایی اعتبار صورت ها اخذ و اعمال شد؛ بدینبندیاین مقوله موردخبرگان موضوع در 

شوندگان شرط همکاری را عدم با توجه به مالحظات خاص، مصاحبه قرار گرفت.یید أمورد ت
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افشای  از ،محقق با رعایت اصل امانتداری ،. بنابراینافشای نام و نام خانوادگی خود اعالم داشتند

  .ه استاجتناب کرد هویت آنها

 

 ی پژوهشهایافتهج. تحلیل و 
شناختی و سایر اطالعات اطالعات جمعیتنفر از جامعه آماری،  01وجه به مصاحبه با تعداد با ت

 به شرح زیر است.دریافتی 

 نمونه  سن جمعیتو درصدی فراوانی توزیع  .6 جدول

 درصد فراوانی سن ردیف

 %90 8 سال 90سال تا  01بین  0

 %00 00 سال 00سال تا  91بین  0

 %02 1 سال 10سال تا  01بین  9

 %0 0 سال 11باالی  0

 %611 55 جمع 
 

 حجم نمونه در این بخش ازدرصد  31د، شومشاهده می 0 گونه که در جدولهمان

  سال سن دارند. 11و تنها یک درصد از حجم نمونه باالی سال سن  01تا  01بین  پژوهش،

 
 توزیع درصدی میزان تحصیالت حجم نمونه نخبگان .6نمودار 

کارشناسی

65%

کارشناسی

ارشد

51%

دکتری

35%

حوزوی    

(درس خارج)

31%
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تغییر  مورددرصد از حجم نمونه خبرگانی که با آنها در  18مجموعاً  0نمودار  بر اساس

مذهب در خوزستان مصاحبه باز صورت گرفته، دارای مدرک دکتری و معادل آن)درس خارج 

درصد هم دارای مدرک  00و درصد نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد  02حوزه علیمه( و 

 .هستندکارشناسی 

 
 شغل حجم نمونه نخبگانتوزیع درصدی نوع  .5نمودار

 

درصد حجم نمونه را اساتید دانشگاه، 02 ،0شماره نمودار براساس نتایج قابل مشاهده در 

درصد نیز از  91های علمیه و درصد مدیران حوزه 00درصد را امامان جمعه و جماعات،  90

، ارشاد اسالمیها و اداراتی نظیر فرهنگ و )سازمان نهادهای فرهنگییا مسئولین بین کارمندان 

 سازمان تبلیغات اسالمی، اوقاف، آموزش و پرورش، صدا و سیما( انتخاب شدند.

 تغییر مذهب در خوزستانو اصلی عناوین مقوالت فرعی . 5جدول 

 اصلی تمقوال های فرعیمقوله

 های شبکه وصالجذابیت برنامه

شبکه های عقیدتی برنامه

 حق ای وصالماهواره

 های عقیدتی وصالدسترسی به برنامهکیفیت وسهولت 

 های شبکه وصالبرنامه رویکرد

 از شبکه وصالداده  افراد تغییر مذهببرداری الگو

 ماهوارههای شبکه

 های اجتماعیفضای مجازی و شبکه منابع اطالعاتی افراد

 دوستان / همکاران

 قوم عرب
 قومیت افراد

 غیر عرب

اهاستاد دانشگ

02%

امام  / امام جمعه

جماعت

90%

مدیر حوزه 

علمیه

00%

%91فرهنگی
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 اصلی تمقوال های فرعیمقوله

 اهواز

 اطلس جغرافیایی

افراد تغییر مذهب داده در 

 خوزستان

 کارون

 شوشتر

 سوسنگرد

 شادگان

 هویزه

 آبادان

 خرمشهر

 شوش

 باوی

 نفر 1222زیر 

 اکتشاف آمار

 نفر 02222نفر تا  1222بین 

 نفر 01222نفر تا  02222بین 

 نفر 02222نفر تا  01222بین 

 نفر به باال 02222

 خوزستانزن امتوناتوسعه 

 بیکاری عوامل اقتصادی

 فقر

 ضعف کارکردی سیستم آموزشی

 عوامل فرهنگی

 های فرهنگیضعف کارکردی مساجد/کانون

 ضعف سواد و آگاهی در افراد

 کتابخانه ضعف کارکردی نهاد

 سیمای ملی/ خوزستان و ضعف کارکردی صدا

 ضعف کارکردی روحانیت

 تبعیض و محرومیت
 اجتماعیعوامل 

 نشینیحاشیه

 های مادی و معنوی سایر کشورحمایت
 عوامل سیاسی

 ها در داخل کشوررویکرد سیاسی ادوار مختلف دولت
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 تغییر مذهب در خوزستانمقوالت اصلی و فرعی  .3نمودار 
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 تغییر مذهب در خوزستان های اصلینمای کلی از مقوله .1نمودار 

 

 های اصلی تغییر مذهب در خوزستانتوزیع فراوانی از مقوله .5نمودار 
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ای وصال و شبکه ماهوارهمورد فراوانی  000، عوامل فرهنگی با 1 نمودارهای براساس یافته

 بعد از آن، عوامل .خوزستان دارند بیشترین نقش را در تغییر مذهب در مورد فراوانی 80حق با 

های بعدی تاثیرگذاری در رتبه مورد فراوانی 00و عوامل اجتماعی با  مورد فراوانی 08اقتصادی با 

کمترین اثرگذاری را بر تغییر مذهب در مورد فراوانی،  00و در نهایت هم عوامل سیاسی با 

 خوزستان را دارد.

 اصلی عوامل فرهنگی   های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله .3جدول 

 درصد فراوانی های فرعیمقوله

 %03.91 00 ضعف کارکردی سیستم آموزشی

 %08.08 00 های فرهنگیضعف کارکردی مساجد/کانون

 %09.00 01 ضعف سواد و آگاهی در افراد

 %00.21 03 کتابخانه ضعف کارکردی نهاد

 %09.00 08 سیمای ملی/ خوزستان و ضعف کارکردی صدا

 %00.21 03 ضعف کارکردی روحانیت

 %611 656 جمع

 

عف ضاساس نظرات کارشناسان و مختصصان آشنا به موضوع تغییر مذهب در خوزستان،  بر

درصد و ضعف کارکردی  09.00با  های سراسری و شبکه خوزستان()شبکه کارکردی رسانه ملی

درصد و بعد از آن هم ضعف کارکردی  08.08با  (های فرهنگیمساجد و کانون)مراکز فرهنگی 

 .هستنداز موثرترین علت گرایش به تغییر مذهب در خوزستان  درصد 03.91سیستم آموزشی با 

عوامل فرهنگی موثر بر تغییر مذهب در مقوله برخی از نظرات خبرگان در خصوص نقش 

 به شرح زیر است.  خوزستان

 افراد» :(مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد)دارای اسالمی کارمند اداره ارشادخالصه اظهارات 

سواد و زودباور هستند که به دلیل داشتن شأن اجتماعی پایین، پیرو این مذهب، معموالً افرادی کم

ر توجهی که نسبت به این قشعلت کمنحوی خودشان را مطرح کنند و بهدنبال راهی هستند که به

خالصه «. تر جلوه دهندستند که رویه خودشان را درستاین افراد دنبال دلیل ه ،وجود دارد

علت اصلی رشد و گسترش این  با مدرک تحصیلی درس خارج حوزوی: ایاظهارات طلبه

عقاید تشیع و مسایل فقهی بوده  آگاهی از  مفاهیم قرآنی،نایعنی  است؛اول جهل مردم  ،موضوع
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در  ،دشونی بیان میآاین عدم شناخت در مواجه با شبهات وهابیت که با دلیل و برهان قر .است

 ،همچنین .نقش داردخوزستان گسترش و زمینه ورود به تفکرات وهابیت در بین مردم 

امکانات رفاهی خدماتی، بستر و زمینه تفکرات  نبودموضوعاتی همچون بیکاری، فقر مالی و 

  کند.میبرخی از جوانان هموار  وهابیت را برای پذیرش

در کنار جاذبه  :(با مدرک تحصیلی کارشناسی) خالصه اظهارات واحد فرهنگی شهرداری

ریزی برای اوقات برنامه ،های ماهوارهتنوع موجود در برنامه ،های ماهواره برای مخاطبینبرنامه

های کههای شبدسترسی به برنامهنحوه  . رسانه ملی قادر به پوشش تمام آنها نیست.و... تفراغ

خالصه اظهارات کارمند با  .«تر استآسانهای صدا و سیمای داخلی ای نسبت به برنامهماهواره

به آن در هر ساعت  یدسترس و ای وهابیهای ماهوارهشبکه»مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: 

شود و به ساعته تبلیغ می 00صورت ه ها بهای تمامی این شبکهپذیر است. شمارهو زمان امکان

در صورتی که در صدا و سیمای داخلی کشور  .شودسواالت افراد در اسرع وقت پاسخ داده می

 .«نیست و راحت های مشخصهای ارتباطی با این شبکهپذیر نیست و راهچنین چیزی امکان

: (کارشناسی ارشدبا مدرک تحصیلی ) قرآنالفرهنگی و مسئول دارکارشناس خالصه اظهارات 

شبکه خوزستان، بسیار کم و همان کم هم متوسط رو به ضعیف ارزیابی  مذهبی در هایبرنامه»

بکه شدر مجموع، شود. این مسئله بسیار ضعیف ارزیابی می موردهای سراسری در برنامه شود.می

 رایبمخاطب را ثمر و کمهای کمکارانه برنامهصورت محافظههاستانی هم عطف به شبکه ملی، ب

  .«تواند ایجاد کندکه در نهایت اثرگذاری خاصی را نمی کندمقابله ارائه می

ای های صدا و سیمبرنامه مورددر » خالصه اظهارات طلبه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد:

 هایی مذهبی در راستای مقابله با این جریان در استان صورت نپذیرفتهتولیدات و برنامه ،خوزستان

ان مقابله با جریان وهابیت در استی برای که این مسئله یکی از نیازهای اصلی و زیربنای ؛است

حلی های مهای عقیدتی و مذهبی به زبانسفانه صدا و سیما خصوصاً در تولید برنامهأمت .است

له های شاخصی در خصوص مقابکما اینکه حتی ما در رسانه ملی برنامه ؛بسیار ضعیف بوده است

 .«ودشها بسیار احساس میایم و خالء این برنامهجریانات انحرافی خاصتاً وهابیت نداشته با

عدم حضور روحانیت »: (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد) خالصه اظهارات امام جماعت مسجد

ی از نظر عملکرد ؛بیتمعظم در مناطق هدف و پاسخگویی به شبهات آنان در منابر و مجالس اهل
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نیاز مناطق هدف رفع شبهات آنان بر روی ون چ ؛کار روحانیت معظم در حد قابل قبول نیست

و اگر خوراک فکری خود را از روحانیت  هستندقوم عرب، تشنه معارف دینی است. منابر 

  .«آورندهای معاند فوق روی میبه شبکه ،نگیرند

در کوی علوی االن » :(درس خارجک تحصیلی مدر با) خالصه اظهارات امام جماعت مسجد

در فقط  80در حالی که در سال  ،مسجد دارای امام جماعت است 00مسجد وجود دارد که   08

داند چه بالیی خدا می ،ها نبودکه اگر این امام جماعت ؛دو مسجد امام جماعت وجود داشت

 .هستند که امام جماعت ندارندآمد. اکنون خیلی از مساجد دور اطراف اهواز سر کوی علوی می

عدم حمایت مالی از یک روحانی به علت و امکانات  نبودبه این دلیل  چرا امام جماعت ندارند؟

 یتوجهبی ،یکی از اشکاالت سیستماتیک روحانیت در گذشته بنیه ضعیف مالی و معیشتی او.

 اما توان پاسخ به ،باشدای روحانی شاید در یک منطقه است.جدی به اصول و اعتقادات شیعه 

اهلل موسوی یتآهای علمیه به برکت حوزه ،در مناطق حاشیه شهر .شبهات رو نداشته باشد

یت کنند و به تبلیغ و تربها به عنوان قرارگاه فرهنگی عمل میجزایری تاسیس شد که این حوزه

های پایین دههای آموزش و پرورش در راستان خوزستان از نظر شاخص. پردازندجوانان می

 .«لذا انتظار استقبال از این مراکز نداشته باشیم ،کشور است

در آموزش و پرورش : (با مدرک تحصیلی دکتری) خالصه اظهارات مدیر حوزه های علمیه

تحت  آموزانبینیم در جاهایی دانشوقتی می .تحول اساسی صورت گیرد داستان خوزستان بای

معلمان دلسوز و انقالبی که باعث نبود ثیر معلم خود که تفکرات وهابیت در او وجود دارد یا أت

شود زمینه شده کیفیت تدریس و تربیت نیروی انسانی در سطح پایینی قرار گیرد و باعث می

 .«استضعیف هم  حروم تعداد مدارسدر مناطق م شود. برای گسترش تفکرات وهابی هموار

 ای وصالهای عقیدتی شبکه ماهوارهاصلی برنامه های فرعی از مقولهی مقولهفراوان .1 جدول

 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

شبکه های عقیدتی برنامه

 حق ای وصالماهواره

 %09.31 01 هاجذابیت برنامه

 %01.0 00 از شبکهافراد تغییر مذهب داده برداری الگو

 %01 00 هابرنامه رویکرد

 %09.20 01 هاسهولت دسترسی به برنامه کیفیت و

 %022 80 جمع
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 گیری از ظرفیتای وصال حق توانسته با بهرهشبکه ماهواره شود،گونه که مشاهده میهمان
 که بر اساس نظر کندای اقدام های خود به گونهای، نسبت به باالبردن جذابیت برنامهرسانه

 هدرصدی ب 09.31نظر، افراد تغییر مذهب داده در خوزستان با کارشناسان و متخصصان صاحب
ه که همین امر موجبات وصال حق روی آورد های این شبکه، به ماهوارهخاطر جدابیت برنامه

برخی از نظرات خبرگان در خصوص  درصدی افراد از این شبکه شده است. 01.0الگوبرداری 
ای وصال حق و تأثیر آن بر تغییر مذهب در ههای عقیدتی شبکه ماهوارنقش مقوله برنامه

 به شرح زیر است. خوزستان
ه، این شبک» :(با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد) خالصه اظهارات دبیر آموزش و پرورش

درصد بودجه خود را از عربستان و کویت و بعضاً  022های فعال تبلیغ وهابیت است و از شبکه
 روز فعال است وو در طول شبانه کندمین میأکشورهای حاشیه خلیج فارس ت دیگر از برخی

های کالن برای افراد، باعث تغییر در مذهب این افراد شده و توانسته با تطمیع و صرف هزینه
وشوی همین افراد به عنوان مبلغین عربستان، شروع به ترویج این فرقه ضاله در منطقه و شست

اند، با این شبکه در ارتباط ند شد. بیشتر افرادی که تغییر مذهب دادهفکری در جوانان خواه
شده جهت جذب و بکارگیری این افراد در راستای مقاصد هستند. جوانان و هدایت افراد تطمیع

 شبکه»: (با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد)قرآن المسئول دار الصه اظهاراتخ .«استخود 
که افراد باید دارای  کندگونه عمل میراستای نحوه پوشش افراد ایندر وصال حق ای ماهواره

فیه چفیه و اعقال )نوعی چ ،ها باشند: پوشیدن لباس عربی کوتاه سفید به همراه عبااین ویژگی
اس و لبقرمز است(. یعنی اینکه این افراد با الگوبرداری از این شبکه که معموالً افراد را خوش

 .«کنند )ریش بلند و سبیل کوتاه(ر معرفی میمطابق با سنت پیامب
ار هر رفت» :(مدرک تحصیلی کارشناسی)با  واحد فرهنگی شهرداریاز  خالصه اظهارات نفر سوم

فرد متناسب با اعتقادات منسوخ آنها، رفتارشان نیز تغییر  .گیردسرچشمه می اوفرد از اعتقادات 
س این های زیرپوستی و نامحسوو مذهب، فعالیت کند. با توجه به تبلیغات گسترده علیه نظاممی

قص خود امنظور جبران نوشود. این افراد بهبسیار خطرناک احساس می های مشابهشبکه ه وشبک
ن دهند و آرایش محاسها الگو گرفته و خود را متناسب با آن شبکه وفق میاز رفتار این شبکه

 هین زمینه، نوعی فرهنگ و الگوپذیری را بدر ا یعنیدهند. خود را طبق روش آنها انجام می
که اگر فرد خود را با نحوه  طوریه ب ؛کنندمی صورت نامحسوس به این افراد به مرور زمان القاء

هارات خالصه اظ .«کندوفق دهد، نوعی پیشرفت و ترقی برای خود محسوب می پوشش آن شبکه
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ه ، شبکه منحرفی است کای وصالماهوارهشبکه » :(با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد)  طلبه
شود ربوط میکند، مافکنی در بین مسلمانان است و بیشتر مباحثی که مطرح میکار اصلی آن شبهه

اد نمایی و ایجدهد و از طرفی با مظلوماحادیث جعلی را نیز ترویج می ،به آیات قرآن و همچنین
 .«کنندپیاده می ان رشایهاکارها و برنامه ،تردید در بینندگان

: (با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد) خالصه اظهارات کارمند بخش فرهنگی اداره اوقاف
ای علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف حمله به های ماهوارهشبکه ،های مالی وهابیونبا کمک»

 دردر قالب شبکه مذهبی هم از این جمله است که  شبکه وصال است. اندازی شدهتشیع راه
د قص کند و با تمسخر قوانین الهی،های خود به صورت مداوم به مردم ایران توهین میبرنامه

تشویش اذهان و ایجاد شبهه در بین مردم ایران را دارد و بر این اساس هستند که ثابت کنند 
اهداف اصلی آن تضعیف و نابودی باورهای شیعی و ایجاد تفرقه  زبان است.مذهب فارسی، شیعه

 .«میان امت واحده و جدایی میان مذهب است در
 

 اصلی عوامل اقتصادی های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله. 5جدول 
 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

 عوامل اقتصادی

 %01.89 00 زن خوزستانامتوناتوسعه 

 %09.01 00 بیکاری

 %01 00 فقر

 %611 18 جمع

 
ایج آن در نت نظر مختصصان و کارشناسان آشنا به موضوع تحقیق که بخشی ازبا توجه به 

 09.01درصد، عامل بیکاری با  01.89با متوازن خوزستان ناقابل مشاهده است، توسعه   1جدول 

درصد از جمله علل اقتصادی گرایش افراد به تغییر هویت 01درصد و عامل فقر اقتصادی با 

برخی از نظرات خبرگان در خصوص نقش مقوله عوامل اقتصادی و تأثیر  اند.همذهبی معرفی شد

  آید.در استان خوزستان در ادامه می آن بر تغییر مذهب

غنی  توجه به منابع با»با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد:  فرهنگی شخصظهارات خالصه ا

انی و خوزستان نسبت به میزبنفت، پتروشیمی و گاز و مدیریت ملی این منابع در سطح کشور، 

نگ در توجه به آثار ج با ،است. همچنین شدهبرداری کمتری رسانی محیطی و زیستی بهرهآسیب

ها توجه به مسائل عمرانی و زیرساختی را رود که دولتانتظار می، شهرهای آبادان و خرمشهر
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احد و کارشناسخالصه اظهارات  .«مورد نظر داشته باشند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است

گونه هماهنگی بین منابع خوزستان با هیچ» :«مدرک تحصیلی کارشناسی)با  فرهنگی شهرداری

ترین استان از حیث تامین انرژی کشور عنوان مهمن وجود نداشته است. خوزستان بهآتوسعه 

ت آن افزدوه است. های اقتصادی و موقعیت جغرافیایی آن بر اهمیبوده که عالوه بر آن مزیت

ون به تاکن ،برداری کنندگونه که باید از مواهب و امتیازات آن بهرهمتاسفانه مردم این استان آن

اند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و تغییر در تفکر این شدهننحو احسن موفق به این امر 

 .«افراد شده است

چند عامل مهم و » :(تحصیلی لیسانسبا مدرک ) خالصه اظهارات دبیر آموزش و پرورش

 ترین آن،که مهم را باید مورد توجه قرار داد ،شوداساسی که موجب تغییر مذهب در استان می

خالصه اظهارات نامام جماعت  .«است سال 91تا  02جوانان در ردهای سنی  به ویژهبیکاری افراد 

یجاد ای اصورت یک دفعه خوزستان که بهتغییر مذهب در » :(مدرک تحصیلی درس خارج)با  مسجد

کاری  ،بیکاری و حاکمیت در جهت رفع مشکالت مثل فقرسوی بینند از وقتی که می .نشده است

که   ندکانتقام بگیرد و فکر  فرد شودآید که باعث میصورت عقده در میهبعدها ب ،گیردصورت نمی

 صورت عقیده خودش را نشانو برخی به صورت لجاجتهبرخی ب ؛ کهشدن بهترین کار استوهابی

 .«دهدمی

 اصلی عوامل اجتماعی های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله. 1جدول 

 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

 عوامل اجتماعی
 %19.10 01 تبعیض و محرومیت

 %02.08 03 حاشیه نشینی

 %611 15 جمع

 

نظرات خبرگانی که با ایشان مصاحبه صورت گرفت، عوامل تبعیض و محرومیت  بر اساس

ترین عوامل اجتماعی موثر بر تغییر مهم عنوان، بهدرصد 02.08نشینی با درصد و حاشیه 19.10با 

 ند.امذهب در بین شهروندان خوزستانی معرفی شده

تغییر ماذهب در  برخی از نظرات خبرگاان در خصاااوص نقش عوامال اجتمااعی موثر بر    

 به شکل زیر است. خوزستان
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ها یا از آسااایب یکی»ه علیمه با مدرک تحصااایلی دکتری: خالصاااه اظهارات مدیر حوز

که بعضاً در درون استان و برخی دیگر از  است موجود اساتان خوزساتان تبعیضاتی   هایچالش

با وجود کثرت سافرها در کشور، فضای مجازی و مقایسه خود با   .افتدها اتفاق میطرف دولت

ها با وجود توانمندهای کشورهای خلیج فارس و دیدن نابرابری دیگر شاهرهای کشاور و بعضاً  

ها رکتاستخدام در ش ،یکی از مصادیق تبعیض .تبعیض خود را نشان داده است ،شمار استانبی

 وجود نیروی توجه به ده یا استخدام غیربومی باکه به صورت قومی درآم اسات  و کارخانجات

لی با مدرک تحصی) خالصه اظهارات کارمند سازمان تبلیغات اسالمی .«بومی انساانی متخصص 

یشتر با ای که بیارگیری جریان وهابیت در خوزستان بیشتر از مناطق حاشیه» :(کارشاناسی ارشد 

 .«گیرد، صااورت میاسااتهای فرهنگی و مذهبی روبرو مشااکالت عمرانی، خدماتی و فعالیت

 به نظر بنده، تبعیض»: (مدرک تحصاایلی لیسااانس)با  خالصااه اظهارات دبیر آموزش و پرورش

ها برای خرابکاری در ساااطح اساااتان اسااات. ولی باندبازی و کلیدواژه نفوذ و تحریک قومیت

متاساافانه در سااطح ادارات  خاطر انتخابات و تقساایم قدرت و حفظ مناصااب اداریهیارگیری ب

وجود آمدن  گیری و بهکه این موضوع نقش اساسی در شکل ؛رسان به مردم وجود داردخدمات

 . «دارداین جریانات 

سفانه به أتبعیض در استان مت» با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: ایخالصه اظهارات طلبه

 .شینندهی به مناطق عربخدمات درکاری کم مانند ؛در بین مسئوالن تبدیل شده است یفرهنگ

ته در الب .نمایندخود عمل و استخدام و انتصاب میمورد پسند ق و شیوه ئمدیران بر اسااس سال 

که معموالً نگاه قومی به مساااایل  ؛توانم با این فرد کار کنمگویند بهتر میتوجیاه کار خود می 

ای های قومی و قبیلهنگاه و برداشتهای اساتان خوزستان همین  یکی از چالش بنابراین، .دارند

 .«خیر انداخته استأاست که پیشرفت استان را به ت

 اصلی عوامل سیاسی های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله. 1جدول 

 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

 عوامل سیاسی
 %31.0 01 های مادی و معنوی سایر کشورحمایت

 %09.8 1 ها در داخل کشورسیاسی ادوار مختلف دولترویکرد 

 %611 56 جمع
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نظرات کارشناسان و مختصصان آشنا به موضوع، حمایت مادی و معنوی کشورهای  بر اساس

ها در ادوار درصد و رویکرد سیاسی دولت 31.0عربستان سعودی( با  ویژهبهحوزه خلیج فارس )

ترین عوامل سیاسی موثر در تغییر مذهب به عنوان مهم درصد 09.8در داخل کشور با  مختلف

 ند.اهدر خوزستان معرفی شد

برخی از نظرات خبرگان در خصوص نقش مقوله عوامل سیاسی و تأثیر آن بر تغییر مذهب 

 به شرح زیر است. در خوزستان

ذاری گسرمایه»خالصه اظهارات دبیر آموزش و پرورش با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: 

که د؛ دارعودی قرار سفراوان و گسترده کشورهای حاشیه خلیج فارس که در رأس آنان عربستان 

و  های ضاله و انحرافیهای ترویج فرقهای مختلف و ایجاد شبکهاستفاده از تبلیغات ماهواره با

الصه خ .«کشیدن افراد را دارندایجاد شبهات متعدد در مسائل مذهبی و دینی سعی در به انحراف

های جهادی عالیت و تبلیغ گسترده گروهف»با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد:  ایاظهارات طلبه

و صرف  استعودی سس آنها عربستان أوهابی وابسته به کشورهای عربی منطقه که در ر

 .«های گذاف برای این منظورهزینه

 اصلی اطلس جغرافیایی افراد  های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله. 8 جدول

 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

اطلس 

 جغرافیایی

افراد تغییر 

مذهب داده در 

 خوزستان

 %00.00 8 اهواز

 %09.00 3 شادگان

 %01.13 1 سوسنگرد

 %8.99 9 کارون

 %8.99 9 آبادان

 %8.99 9 باوی

 %1.11 0 خرمشهر

 %1.11 0 هویزه

 %0.33 0 شوشتر

 %0.33 0 شوش

 %611 31 جمع
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 اصلی اطلس جغرافیایی افراد تغییر مذهب های فرعی از مقولهفراوانی مقوله .1نمودار 

 

نوظهور تغییر مذهب در بیشتر  توان نتیجه گرفت که پدیدهمی 1و نمودار  8بر اساس جدول 

تمهیدات الزم  مورد در ایننشین خوزستان موضوعیت پیدا کرده و الزم است شهرهای عرب

 .شوداتخاذ 
 

 اصلی قومیت افراد تغییر مذهب داده های فرعی از مقولهنمودار فراوانی و درصدی مقوله. 9جدول 

 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

 قومیت افراد
 %90 09 قوم عرب

 %8 0 غیرعرب

 %611 55 جمع
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 اصلی قومیت افراد تغییر مذهب داده فرعی از مقولههای فراوانی مقوله .1نمودار 

 

توان نتیجه گرفت که می 3نمودار و  9شماره جدول شده در های استخراجداده براساس

 تغییر مذهب به سایر اقوام در خوزستان متصور است.احتمال سرایت 
 

 اصلی منابع اطالعاتی افراد  های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله .61جدول 

 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

منابع اطالعاتی 

 افراد

 %00.81 00 ماهوارههای شبکه

 %90.00 08 های اجتماعیفضای مجازی و شبکه

 %01 00 دوستان/همکاران

 %611 51 جمع

 

امه ، در ادتغییر مذهب دادهبرخی از نظرات خبرگان در خصوص مقوله منابع اطالعاتی افراد 

 آمده است.
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یر این افراد تغی»خالصه اظهارات دبیر آموزش و پرورش با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: 

ارتباط با افرادی که . 0 آورند:طریق به دست می سهاز مذهب داده، معموالً اطالعات خودشان 

برگزاری جلسات در منازل و بیرون منازل یا داشتن با این افراد از طریق ارتباطاند و وهابی شده

های اهواز و منطقه کوی مالشیه که جایگاه اصلی آنها است شبانه در حواشی شهر که شامل جنگل
دهی به کردن و خط)این جلسات در ابتدا به عنوان مراحل اولیه گرایش این افراد و منحرف

یعنی مشاهده پیوسته و مداوم و... حواز اال ،کلمه، ای وصالهای ماهوارهاز طریق شبکه. 0؛ آنهاست(
واتساپ  ،های تلگرامیاز طریق فضای مجازی در گروه. 9؛ ها و وهابیتهای مربوط به سفلیشبکه

 خالصه اظهارات .«کنندو اطالعات مورد نیاز خود را کسب می کنندفعالیت مینیز و اینستاگرام 

رسانی عوامل داخلی و نفوذی اطالع. 0» :(اسی ارشدبا مدرک تحصیلی کارشن) قرآنالمسئول دار
را  ایمانسستافراد  ،که در این قالب قرآنی: هایهبرگزاری و تشکیل حلق. 0؛ این جریان در منطقه

 های مجازیگروه. 9 ؛کنندجذب و به مرور زمان، اعتقادات و باورهای خود را به آنان دیکته می
ین گیرند و در حظاهر مذهبی قرار میهای بهاینستاگرام(: ابتدا از طریق عضویت در گروه ویژهبه)

های ماهواره: افراد از شبکه. 0 و ؛شونددچار شک و تغییر در اعتقاد می ءمابین اعضامباحث فی
چار د، های نظیر وصالشده در شبکهظاهر علمی و شباهات مطرح طریق دین و شنیدن مناظرات به

  .«دکننمرور اعتقادات سابق خود را فراموش می ند و بهشوتشکیک در اعتقادات می

 اصلی اکتشاف آمار افراد  های فرعی از مقولهتوزیع فراوانی و درصدی مقوله. 66جدول 
 درصد فراوانی های فرعیمقوله مقوله اصلی

 اکتشاف آمار

 %08.0 0 نفر 1222زیر 

 %90 3 نفر 02222نفر تا  1222بین 

 %08.0 0 نفر 01222نفر تا  02222بین 

 %00.30 1 نفر 02222نفر تا  01222بین 

 %9 0 نفر به باال 02222

 %611 55 جمع

 
و رسمی از میزان گرایش و ، متقن دقیقچنین استنباط کرد که آمار توان می 00جدول  از

توان برآورد ، میشده آوریجمع هایدادهولی با توجه  ،وجود ندارددر خوزستان تغییر مذهب 

نرخ  ترینببین باالترین نرخ و پایین هرچند ؛داشته باشیم نفری 02222تا  1222بین  تقریبی
  وجود دارد.نظرهای مختلفی گرایش افراد به وهابیت در خوزستان، معموالً اختالف
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 گیرینتیجه
ها نیو از طریق برخی فرافکجریان ضدشیعی هنوز آشنایی درستی با اصل مذهب تشیع نداشته 

برخی انحرافات  قراردادن آویزای از تاریخ و احادیث و دستهای نادرست و سلیقهو برداشت

زدن به حکومت اسالمی که هدف اصلی آنها ضربه کرده؛سعی دارد چهره مذهب شیعه را تخریب 

ایران است و برایشان چیز دیگری مهم نبوده و سعی دارند با تشویش افکار عمومی، مقاصد خود 

های اخیر در استان خوزستان، تغییرات هویت مذهبی در سال ،هابررسی بر اساس. کنندرا دنبال 

علل و عوامل  ،شناسیبرانگیزی داشته است. از نظر گونهقابل توجه و تأمل نمودرشد و 

این  ی:ازمینه عوامل. 0به دو دستۀ کالن تقسیم کرد: توان گیری این پدیده نوظهور را میشکل

هایی مانند بیکاری، فقر، عدم آمایش سرزمین، نیازهای ساز ایجاد آسیبدسته از عوامل، زمینه

ها، نشینیحاشیهیان به شهر، رشد یهای روستاهای دینی، مهاجرتفزاینده، ضعف انتقال آموزه

و  عدالتی، نابرابری و تبعیض، تضعیف نقششهرها، ایجاد فاصله طبقاتی، احساس بیرشد کالن

ضعف و ناکارآمدی الگوهای مدیریت های جدید، های مهارتی نسلجایگاه خانواده، ضعف

تگی گسسجمله ناهماهنگی در ساختارهای رسمی،  فرهنگی و کیفیت عملکرد نهادهای اثرگذار از

ه گیری، اتکا بیش از حد بارتباطی بین خانواده، مدرسه، مسجد، رسانه و ضعف فرایندهای پیش

 :ایعوامل مداخله. 0؛ شودمیمندی از الگوی راهبردی های کنترلی و قضایی و فقدان بهرهروش

معارض در های این دسااته از عوامل نیز شااامل نقش و تأثیر معاندین اعم از بیگانگان و جریان 

 هایای، توسعه شبکهساازی فرهنگی، جنگ رساانه  جریان مانندزدن به این پدیده ایجاد و دامن

فضاااای مجازی، آموزش مقاومت اجتماعی و  اجتماعی در فضاااای مجازی، عملیات روانی در

 د.شومدنی می

. 0به این شرح هستند:  تغییر مذهب در خوزستان شده پدیدههای شاناساایی  ترین آسایب مهم

سیار محتمل ب یافته به وهابیت را متصور وبازگشات به سالفیت، افزایش تعداد افراد گرایش   مقوله

متعاقب افزایش نرخ تغییر مذهب، اقدامات خرابکارانه عملیاتی و تبلیغی در . بنابراین، اسااات کرده

دن شاساتان، موجب نابسامان های امنیتی در ساطح  شااخصاه  . خوزساتان نیز افزایش خواهد یافت 

که این امر موجب رشد مهاجرت  شدههای امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وضعیت شاخص

ان ها از استان مرزی و استراتژیک خوزستنخبگان و متخصاصان از استان و به تعبیری فرار سرمایه 



 611  شناسی تغییر مذهب در استان خوزستانآسیب

از  طلبتجزیههای و گروه هاجریاان  اساااتفااده برداری و ساااوءامکاان بهره . 0؛ خواهاد شاااد 

زدن های قومی با دامنیافتگان به وهابیت در اسااتان و انجام تحریکات با هدف ایجاد تنشگرایش

ها و... در نهایت ایجاد درگیری توده مردم با نظام به صورت جدی به ساطح تبعیضاات، نارساایی   

برداری بهرهامکان . 9؛ (استبه بعد آن در خوزستان  80متصاور اسات )نمونه آن اغتشاشات سال   

)امثال داعش( در اقدامات ایذایی  های تکفیری و تروریسااتیی جریانات و گروهاسااتفادهو سااوء

یافتگان به وهابیت در خوزساتان و ساایر مناطق حسااس کشاور، متصور و     وخرابکارانه از گرایش

 9930شهریورماه  90مصاحبه خانواده عوامل حادثه تروریسی  بر اساس ؛ چونبسیار محتمل است

 در( فرزندان ایشان 02:92)قسامت بدون تعارف برنامه خبری   در صادا و سایمای ملی   0در اهواز

ا انجام ر جنایتو این  شدههای تروریستی گروهساپس جذب   داده وبه وهابیت  ابتدا تغییر مذهب

 شاادن اعتقادات،رنگساااز کمتواند زمینهمیهابیت در خوزسااتان، وشاایوع گرایش به . 0؛ اندداده

تبلیغ سااوء علیه . 1کند؛ در میان مردم والیتمدار خوزسااتان را فراهم  های شاایعیباورها و ارزش

در راستای جمهوری اسالمی یابی تشیع و نظام دادن خطر قدرتو نشاان  جمهوری اساالمی ایران 

تعمیق اختالف بین شاایعه و ساانی با هدف جلوگیری از ایجاد یکپارچگی و انسااجام اسااالمی    

کنار عدم برخورداری از امکانات رفاهی در بیشتر  در. 1؛ تشکیل امت واحده اسالمی مسالمانان و 

سااوی برخی از شااهروندان  الفارق وضااعیت زندگی خود ازهای عقلی یا معمناطق اسااتان، قیاس

ی نشااین کشااورهای حوزههای ساانیاسااتان با میزان رفاه و آسااایش سااایر اعراب در حکومت 

« حکومت و مذهب»های اثرگذاری را که معطوف به  واکاوی و زمینهفاارس، مقدمات اولیه  خلیج

گسااترش نقد، تحریف عقاید و کتب شاایعه و تاریخ . 3 و ؛آوردرا در ذهن آنان  فراهم می ،اساات

های مدیریتی به ضاعف مذهب شیعه و ازسوی دیگر، گسترش تفکر  دادن ضاعف اساالم با ارتباط 

 اسالم. وهابیت به عنوان فرقه ناجیه در دنیای

زم در اقدامات ال اگرشرایط میدانی،  برنی تاساس نتایج پژوهش و مشاهدات عینی محقق مب بر

نوظهور  کنترل و مهار این جریان صورت نگیرد، پدیده راستایسطح ستادی کشور و خوزستان در 

                                                                                                                                        
در رژه نیروهای مسالح که به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اهواز   0993شاهریورماه   90. در عملیات تروریساتی  0

 ی وتروریستعامل تروریساتی بومی اساتان خوزساتان که تغییر مذهب داده و وهابی شاده بودند، در اقدامی      پنج، شاد برگزار 

 نظامی و غیرنظامی شدند. 01 از بیش شهادتبه وحشیانه با به رگبار بستن جمعیت انسانی، منجر 
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تغییر مذهب در خوزستان با روند و نرخ باالتری، در مناطق محروم استان، شیوع بیشتری پیدا 

های تغییر فاز از گروه. 0به این شرح است: این جریان  ۀآیند سناریوهای محتمل دربارۀ .خواهد کرد

و اظهارات مشاهدات عینی محقق  بر اساسسنی باال به جذب و یارگیری از جوانان، نوجوانان؛ 

نوظهور در بین شهروندان خوزستانی، هشداری  تحقیق، کاهش سن ابتالء به این پدیده حجم نمونه

جدی و قابل تأمل برای سالمت اعتقادی آینده جوانان و نوجوانان شیعی مناطق حاشیه و محروم 

مونث و تغییر فاز از گرایش افراد به وهابیت از جنس مذکر به جنس . 0؛ خوزستان خواهد بود

به عنوان دومین احتمال  مسلکوهابیهای خانوادهمخرب این پدیده در فرزندان  تبعات بسیار

درصد قابل  ،گرفتهبررسی صورت بر اساس ؛ای به فاز نخبگیاحتمال تغییر فاز توده. 9 ؛خواهد بود

تغییر  این،نابرب .از سطح سواد باالیی برخوردار نیستند ،توجهی از افراد تغییر مذهب داده تا کنون

تغییر فاز از . 0؛ شودمیکردگان نیز  زنگ خطر جدی محسوب فاز به سطح خبرگی و تحصیل

ار مسابقات و... برای ابز ها، عزداری،عروسی ماننداستفاده از اجتماعات و  رویکرد پنهانی به آشکار

گیری افراد تغییر مذهب داده ارتباط. 1    ؛عرب به سایر اقوام در استانقوم تغییر فاز از . 1 و ؛وجود

 این منطقه از کشور با افراد مشابه در مناطق دیگر کشور.

اساس نظرات کارشناسان و مختصصان آشنا به موضوع تغییر  بر ،ترین نتایج پژوهشمهم

عوامل اقتصادی، عوامل  ،عوامل فرهنگیبه ترتیب . 0این شرح است:  مذهب در خوزستان، به

در عوامل . 0؛ ا در تغییر مذهب درخوزستان دارندبیشترین نقش راجتماعی و عوامل سیاسی 

 ضعف (،های سراسری و شبکه خوزستان)شبکه ضعف کارکردی رسانه ملیفرهنگی موثر، 

ضعف کارکردی سیستم آموزشی از  و های فرهنگی(کارکردی مراکز فرهنگی)مساجد و کانون

، نمتوازن خوزستاناتوسعه هستند؛ گرایش به تغییر مذهب در خوزستان  هایرین علتموثرت

؛ اندو فقر اقتصادی از جمله علل اقتصادی گرایش افراد به تغییر هویت مذهبی معرفی شدهبیکاری 

ترین عوامل اجتماعی موثر بر تغییر عنوان مهمبهنشینی عوامل تبعیض و محرومیت و حاشیه. 9

حمایت مادی و معنونی کشورهای . 0؛ و اندبین شهروندان خوزستانی معرفی شدهمذهب در 

ها در ادوار گذشته به عربستان سعودی( و رویکرد سیاسی دولت ویژهبهحوزه خلیج فارس )

 ترین عوامل سیاسی موثر در تغییر مذهب در خوزستان معرفی شدند.عنوان مهم
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