
ھای متنـوع استـان خـوزستانمـروری بر شگفتـی  
 

کيلومتر مربع در جنوب غربی ايران در کرانه خليج فارس و  ۶۴٫٠٧۵احت استان خوزستان با مس
آيد. در اين استان که پنجمين استان پرجمعيت شمار میاروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ايران به

 و تيره ھای آريايیتوان بناھای تاريخی بسياری يافت. طبيعت متنوع، در کنار تنوع ايران است، می
 .از ايران را به مکانی قابل توجه برای گردشگران تبديل کرده است مذھبی، اين منطقه

 
 اھواز مرکز استان خوزستان

ھا گرفته ھا" که يکی از طوايف اصيل ايرانی بودند و نام خوزستان ھم از آنھا "خوجیدر زمان ساسانی
پرداختند. شھر ھرمز اردشير در اواخر دوره شکر می شده، در اطراف کارون به کشت نيشکر و تھيه

ھا مشھور شد. پس از سقوط ساسانيان، ھنگامی که ساسانی به "خوجستان وازار" يعنی بازار خوزی
اين شھر به دست اعراب افتاد، خوزی و ھوزی را به جمع مکسر درآوردند و آن را "اھواز" ناميدند. 

  .ب: نمايی از پل کابلی اھواز در شفرتور باال

 
 

 هاي منداييها و آيينصائبي
 

 



ھا پيروان دين حضرت يحيی ھستند که تعدادی از آنان در اھواز و در کنار رود کارون صائبين يا مندايی
ھا، يکتاپرستانی ھستند که بيش از دو ھزار سال پيش به ايران مھاجرت کردند و کنند. مندايیزندگی می

رودھای جاری زندگی کنند. اين مراسم روزھای يکشنبه  به دليل مراسم مذھبی که دارند بايد در کنار
 .شودبرگزار می

 

 آبادان

 

 
ن شھر ويراترين شھرھای ايران بود. گرچه با حمله عراق به ايران، اکثر مناطق آبادان زمانی يکی از زيبا

ھای ديدنی اين ھای سرسبز از مکانشير و نخلستانھای اروند و بھمنشد. ساحل بسيار زيبای رودخانه
توان به کنيسه يھوديان و کليسای ارامنه، قدمگاه خضرنبی ھای مذھبی آبادان میشھر ھستند. از مکان

 .و زيارتگاه سيدعباس اشاره کرد
 

 پل معلق اهواز

 

 



دو قوس بر روی رودخانه کارون ساخته شد. اين پل دارای  ١٣١۵پل سفيد اھواز يا پل معلق در سال 
متری است. مھندسی آلمانی به اتفاق ھمسر شروع به ساختن اين پل کرد. برخی مشکالت  ٢٠و  ١٢بتنی 

ساخت پل را متوقف کرد. در ھمين زمان سازنده آلمانی پل نيز درگذشت، اما چندی بعد ھمسر وی ساخت 
 .پل را به پايان رساند

 

 خانه تيزنو دزفول
 

 
ھای زيبای معماری شھر دزفول است. قدمت اوليه بنای اين خانه به دوره خانه تيزنو يکی از نمونه

ھای محله قلعه در بافت تاريخی دزفول ترين خانهترين و زيبارسد. خانه تيزنو يکی از بزرگصفويه می
 .باشدمی
 

 پل ساساني

 

 



ترين اثر تاريخی اين شھر است. اين پل که دو منطقه شرقی و غربی را به قديم) دزفول مھمپل ساسانی (
بوده  ) النھرين( دو رود  ھای رابط منطقه جندی شاپور و سرزمين بينکند و يکی از راهھم وصل می

و پرداخت  که به دستور شاپور اول ساسانی پس از پيروزی بر روم و با بکارگيری اسرای رومی
قرن ھمچنان پابرجاست و به  ١٨ته شد. اين پل با گذشت نزديک به ميالدی ساخ ٢۶٣در سال  دستمزد

 .شودھای استوار جھان شناخته میترين پلعنوان يکی از قديمی
 

 مسجد جامع دزفول

 

 
رود و از لحاظ مسجد جامع دزفول بعد از پل ساسانی، دومين اثر مھم تاريخی شھر دزفول به شمار می

ی اسالمی است که در قرن ر شمار مساجد اوليه دورهھای سنگی دمعماری و دارا بودن شبستان و ستون
گردد. ھجری قمری) بر می ١٠۵٠سوم ھجری احداث شدند. نوسازی اين بنا به اواسط دوره صفويه (

 .ی قاجاريه استعمده تزئينات کاشی کاری بنا مربوط به دوره
 

 آبشار شوي

 

 



آبشار شوی يا تله زنگ در سردشت از توابع دزفول يکی از زيباترين آبشارھای ايران است. اين آبشار 
افراد  متر عرض دارد. در دامنه کوه و خروجی آبشار غاری وجود دارد که ٧٠متر ارتفاع و  ٨۵حدود 

ھای متعددی وجود دارد که آب با فشار ھا طول دارد. در بدنه آبشار نيز خروجیگويند کيلومترمحلی می
 .شودھا خارج میاز آن

 

 حمام كرناسيون

 

 
شناسی دزفول يکی از بناھای دوره قاجاريه است. اين بنای تاريخی پس از حمام کرناسيون يا موزه مردم

شناسی مورد استفاده قرار گرفت. حمام کرناسيون با به عنوان موزه مردم ١٣٨۵بازسازی در سال 
 .باشدمتر مربع دارای سردری کوچک و زيبا با تزئينات ساده آجرکاری می ٨٨٠ مساحتی حدود

 

 شيرهاي سنگي

 

 



ای ھرستانھاست در قبخوزستان موزه روباز شيرھای سنگی تاريخی ايران است. نمادھای قدرتی که قرن
نگار و فعال حوزه ميراث فرھنگی با کم گفته مجتبی گھستونی روزنامهشوند، اما بهاين استان ديده می

 .ھا، رفته رفته رو به نابودی ھستندتوجھی مسئوالن نسبت به ساماندھی آن
 

 زارهاي بهبهاننرگس
 

 
زارھای ايران متعلق به بھبھان در شرق خوزستان است که قدمت آن به دوران قبل از ترين نرگسقديمی

ان" برجای مانده ارجشھر "ون چمھ یارآثن ھا و کبزي یتافا ببان ھبھگردد. بميالد مسيح بازمی
ی متعلق به دوره ساسانی ابتھدژ می ارسانارواد و کآبريخده کشآتاد، آبريخ یاناسسل ، پیالميادوره از
 .تاساده د یاود جا در خر
 

 حلقه قدرت ارجان

 

 



يالميان کشف شد. اين آرامگاه حاوی تابوتی ادر ارجان بھبھان آرامگاھی مربوط به  ١٣۶١در سال 
ه طاليی، نود و ھشت دگمه زرين، يک خنجر، يک بزرگ از جنس برنز بود. به ھمراه اين تابوت يک حلق

ای شکل پيدا شد. حلقه طاليی قدرت در ای، تنگ و ساغر و سينی برنزی، ده ظرف استوانهميله نقره
 ھوتران پسر کورلوش -دست چپ جسد قرار داشت. در محل دسته حلقه نوشته شده است: کيدين 

 

 انملستفكاش

 

 
و  يالم نو" را در خود جا دادهاا يا اشکفت در جنوب ايذه بزرگترين خط نوشته ميخی "شاريتاه گشايين

ر و وزي اهرمھهر بياپآي یلحم اهادشی" پانھ" شايين هکت اسی الميا هتسرجبشقارنھچده رنيرگدرب
 .تاسه تاشذگ شايمنها براش ادهوانخ
 

 اژدرگونخ
 

 



کيلومتری ايذه است. بر روی سنگ بزرگی دو نقش برجسته قرار  ١۵خونگ اژدر يا تنگ نوروزی در 
تا  ١٨٠٠پيش و ديگری از زمان اشکانيان در حدود  ھزار سال ۴ھا متعلق به يالمیادارد. يکی از دوره 

 .يالمی تقريبا محو شده، ولی نقش اشکانی ھمچنان قابل تشخيص استاھزار سال پيش. نقش  ٢
 

 مال آقا
 

 
ای مواج و سرد از کنار آن ای کوھستانی از سلسله جبال زاگرس واقع شده که رودخانهمال آقا در منطقه

تل را ھم مشاھده کرد. روستای تمبی توان شھر قلعه گذرد. از سوی شھر باغملک به سمت مال آقا میمی
 .ن مسير قرار داردبا قدمتی چند ھزار ساله در دل کوھستان نيز در ھمي

 

 چاه شماره يك نفت

 

 



چاه شماره يک نام اولين چاه نفت خاورميانه است که در منطقه مسجد سليمان در استان خوزستان قرار 
ھای ليت و بردی به نفت رسيد. بردنشانده، چھارطاقی سيم بند و قلعه ١٢٨٧خرداد  ۵دارد. اين چاه در 

سجد ھای مھا و ارامنه، از جمله ديدنیشمار و بازرفت، قبرستان انگليسیبی نديکا، نقش برجسته ھایدر ا
 .سليمان ھستند

 

 ي شوشقلعه

 

 
 شناسان فرانسوی درای است که توسط ژاک دمورگان فرانسوی برای سکونت باستانشوش قلعهی قلعه

ترين آثار به دست آمده از ای تاريخی بنا شد. از مھمنزديکی آرامگاه دانيال نبی در شوش بر روی تپه
نگ ی معروف ملکه ناپير اسوستون، ليوان مشھور سفالی شوش به رتوان به مجسمهھا میاين تپه

 .وسطايی داردای قروننخودی و نقش بزکوھی و قانون حمورابی اشاره کرد. اين قلعه، نقشه
 

 آرامگاه دانيال نبي در شوش

 

 



مورد محل دفن پيکر دانيال نبی اختالف نظر وجود دارد اما ھر ساله صدھا تن از ايرانيان يھودی بر  در
کنند. دانيال، پسر يوحنا پيامبری شوند و به پيامبرشان ادای احترام میی ارگ شوش جمع میروی تپه

ناد و توجه است، چه بيش از ھمه محل استرسد. آنوی به يھودا فرزند يعقوب نبی می است که نسب
 .نھايت وفات او در ھمين مکان استحضور وی در شھر باستانی شوش و در 

 

 زيگورات

 

 
"زيگورات چغازنبيل" در اطراف شوش ھم اکنون يکی از بناھای عظيم بنای عظيم معبد پنج طبقه 

ھای آجرين با ای بنا شده و کتيبهخاورميانه است که با ديوارھای تو در تو و ھزاران خشت و آجر بر تپه
يالم به وسيله پادشاه آشوری، اسازد. شوش مرکز حکومت يالمی قدمت اين بنا را آشکار میاخط ميخی 

ھای زمستانی، بار ديگر که با تالش ھخامنشيان و برپائی کاخپال" ويران گرديد و بعدھا "آشوربانی 
 .رونق گذشته خود را به دست آورد

 

 هاي شوشآسياب

 

 



ی ھای صنعتعنوان محرک آسيابای آبی شوشتر در دوران ساسانيان، برای استفاده از نيروی آب بهھسازه
ھای عظيم ھدايت آب و ھا و تونلھا، کانالھا، آبشارساخته شد. در اين مجموعه بزرگ، ساختمان آسياب

سوی شناس فرانسيکا که محلی جھت استراحت و تفريح است قابل توجه ھستند. در سفرنامه يک باستان
 .ترين مجموعه صنعتی پيش از انقالب صنعتی ياد شده استاز اين محوطه به عنوان بزرگ

 

 روستاى ليوس

 

 
ت گذشبا وجودکيلومترى شمال شھرستان دزفول در بخش سردشت واقع شده است.  ٧٣روستاى ليوس در 

 ، فرھنگ و سنن، گويش،شيون زندگانیکھن آن، ھنوز ساليان زياد از عمر اين روستاى تاريخى، در بافت 
آداب و رسوم و برپايى مراسم مختلف به شيوه کامالً سنتى است. اين روستا داراى يک سبک خاص 

 .شودھاى موجود در يک ساختمان استفاده بھينه میمعمارى است به نحوی که از تمام بخش
 

 بقعه يعقوب ليث صفاري

 

 



ايرانی در شرق دزفول واقع شده است. يعقوب  سردار وفرمانروایيعقوب ليث صفاری نخستين  آرامگاه
ره به عنوان زبان رسمی ايران ليث صفاری زبان پارسی را نخستين بار پس از ورود اسالم به ايران دوبا

  .ھجری قمری در شھر جندی شاپور درگذشت ١۶۵اعالم کرد. وی در سال 
 


