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چکیده
بررسی و مطالعه شهر اهواز از دیدگاه تاریخی و باستان شناسی به شناخت سیر و تحوو ورشود و شواویایی ایو
شهر در طو تاریخ می کند .عالوه بر ای بررسی قومیت های گوناگون که امروزه در شهر اهوواز سواک هنوتند
می تواند به شناخت جامعه و یرهنگهای موجود از دیر باز تا کنون بیانجامد .اصوال تمدن ها در کنار رودخانه شال
گریته اند  .تمدن مصر در کنار نیل  ،تمدن بی النهری در کنار دجله و یرات و تمدن چی در کنار رود زرد نمونوه
هایی از ای رشد تمدنی است  .تمدن ایالم در استان خوزستان در کنوار رود خانوه کوارون و دز شواویا گردیود.
اهواز نیز در کنار رودخانه کارون شال گریته و روند رو به رشد خود رادر طو تاریخ طوی کورده اسوت .در ایو
مقاله به روند تااملی شهر اهواز از ابتدا تا دوران معاصر خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی :اهواز ،بایت تاریخی  ،اقوام و یرهنگها
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مقدمه

خوزستان از شما به استان لرستان  ،از جنوب به

در حوزه باسوتان شناسوی مطالعوه یود تمودن و

استان بوشهر ،از شرق به استان کهگیلویوه و بوویر

یرهنگ به دو شویوه مینور اسوت  .اولوی شویوه

احمد و از غرب به ک ور عراق محدود می شود.

مطالعه متون تاریخی و سفر نامه های موجود موی

استان خوزستان با پهنه ای حدود  46هوزار و

باشد که با مطالعه آنها می توان تا حدودی نموایی

 634کیلومترمربع در جنوب باختری ایران ،در 62

از ید تمودن قودیمی را شناسواند  .دوموی و در

درجه و  85دقیقه تا  33درجوه و  6دقیقوه پهنوای

واقع مهمتری شیوه بررسی و شناسایی و کواو

شمالی و  64درجه و  64دقیقه تا  85درجوه و 32

محوطه های باستانی است .خوشوخختانه از منرور

دقیقه درازای خاوری ننخت به نیموروز گرینووی

متون تاریخی اطالعات مفیدی در خصوص اهواز

قرار دارد( .ای ار سینتانی ،4355 ،ص ) 33

وجود دارد که کمد می کند جلوه های یرهنگوی

اهواز به عنوان مرکوز اسوتان خوزسوتان در مرکوز

و تووا حوودودی توواریخی ایو شووهر را ب ناسوویم .

جغراییایی ای استان واقع شوده اسوت .شوهرهای

امووا در خصوووص بررسووی  ،شناسووایی و کوواو

شوشتر ،شو  ،سوسونگرد ،شوادگان ،خرم وهر،

اقدامات چندانی صورت نگریه است .کاوشوهایی

بنوودر امووام ،رامهرمووز در پیرامووون جغراییووایی

در زرگووان و دروازه بووه صووورت محوودود انجووام

شهرستان اهواز قرار گریته اند.اهواز بی  34درجه

گردیده و همچنی بررسی هایی در بایت تاریخی

و  42دقیقه و  35ثانیه عرض شمالی و  65درجوه

شهر اهواز صورت گریتوه کوه الزم اسوت توداوم

و  65دقیقه و  35ثانیه طوو شورقی بوا منواحت

داشته باشوند.پژوهش حاضور نتیجوه یود طور

 4266/4کیلومترمربع قرار دارد .ارتفاع آن از سطح

پژوه ی با عنوان مطالعه و شناخت بایت تاریخی

دریا  46متر می باشد( .تقوی زاده ،4356 ،ص)35

یرهنگی اهواز است که نگارنده در شهر اهواز بوه

رودخانه کارون ای شهر را به دو بخش شورقی و

انجام رسانده است .در ید بررسی علمی اصووال

غربی تقنیم کرده است .زمینهوای اطوراا اهوواز

پرداخت به یود جنخوه از ویژگیهوای موورد نرور

عمدتاً شوره زار است و برای ک واورزی مناسو

تحقیق جوابگووی تعریوم منو له نموی باشود و

نمی باشد الخته در صورت زها وی موی تووان از

باینتی از منرر کلی تمام جنخوه هوای آنورا موورد

آنهووا بهووره بوورداری نمووود.در قنوومت مرکووزی

بور

خوزستان در اطراا اهواز اراضی بی تر باتالقی و

ای است توا سوابقه تواریخی  ،ویژگیهوای بایوت

نماووی اسووت (.بوودیعی،4344،ص )465رسوووبات

تاریخی اهواز و اقوام ساک در آن معریی شوند.

سنگی موجود در بنتر رودخانه کارون در اهوواز

مطالعه و بررسی قرار داد .درای مقاله توال

ای رودخانه که را آزار می دهد .ایو رسووبات
موقعیت جغرافیایی اهواز

برای ک اورزی بنویار مناسو

موی باشوند و در

صورت الیروبی می تووان هوم رودخانوه را احیوا
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نمود و هم از موواد آن در بخ وهای دیگور ماننود

نینت و مهمتر از آن ،با خلقی بنویار ،و خلیفوت

ک اورزی و صنعت بهره برداری کرد.

خویش آنجا بن اند و بفرمود که ای شهرها تموام
ک  ،و خود با سپاه بریوت از اهوواز و بوه مینوان
شد ( .بلعمی، 4343 ،ص ) 453

آب و هوا
طو سا گرم است

متأسفانه کاوشهای باستان شناسی به طور قطع

و میانگی دمای ساالنه آن  68درجه سوانتی گوراد

و یقی آثاری از دوران تاریخی را بوه موا معریوی

می باشد .در تابنوتانها دموای هووا بوه بواالی 68

نارده اند و بوا ینوتی توا انجوام دقیوق مطالعوات

سواالنه آن  633میلوی متور

باستان شناسی و رسویدن بوه نرور قطعوی منترور

آب و هوای آن در اغل

درجه می رسد .بار
گزار

شده است .بهتوری زموان مناسو

آب و

مانوود.اهوازتقریخاً همزمووان بووا یووتح شوشووتر بووی

هوائی در ای شهر ماههای آذر تا اسفند می باشد.

سالهای  44تا  45هجری توسط ل ار اسالم یوتح

در ماههای مرداد و شوهریور رطوبوت هووا یووق

گردیووود .اهوووواز در دوره اسوووالمی دسوووتخو

العاده باال موی رود کوه باعوو هووای شورجی در

رویوودادهای گونوواگون گ ووت وقووایعی همچووون

بی تر روزهای ای دو ماه می شود.

تصرا زنگیان ،حمله یعقوب لیوو صوفاری کوه
توأم با جنگ و خونریزی بووداز جملوه مهمتوری

سابقه تاریخی اهواز

ای وقایع می باشوند .در دوره دیلمیوان اهوواز رو

بررسیهایی که درا هواز و پیراموون آن انجوام

به آبادانی نهاد.اهواز یاوی از شوهرهائی بوود کوه

داده ایم ساونت گاهی کوه معورا آثوار پویش از

مورد توجه خاص عضودالدوله قورار گریوت و از

تاریخ در ای شهر باشد پیدا نارده ایم .تراکم آثار

نرر اقتصادی و تجاری چنان توسعه پیدا کرد کوه

موجود در تپه های داخل و خوار شوهر معورا

همراه با خرا ساالنه آن که مخلو بینوت و پون

آثوواری از اسووتقرار هووای دوره اسووالمی اسووت.

هزار درهم بود هزار رطل شوار نیوز کوه از نرور

گوردخمه های موجود در شرق اهوواز و منوابع و

مرغوبیت ضرب المثل زمان خود بود برای سلطان

متون تاریخی که اهواز را ماوانی آبواد و پویوا در

یرسووتاده مووی شوود (تقووی زاده ،ص ، 4356ص

دوران تاریخی معریی کورده انود مدیود ایو نرور

.)43اهواز بعدها در قرن پنجم رو به ویرانی نهواد

است که اهواز در دوران تاریخی آباد بوده اسوت.

و شوشتر به عنوان حاکم ن ی انتخاب شد یاوی

پس ل ار با ید به ملود ااهوواز شود و ملود

از دالئلی کوه در معوادالت سیاسوی خوزسوتان از

اهواز ،نام او بیدویر ،و او از اردشیر بگریخوت ،و

قرون میانه اسالمی کمتر نامی از اهواز در مقاینوه

اردشیر همه شهرهای اهواز بگریت و به رام هرمز

با سایر شهرهای ای اسوتان آموده اسوت نیوز بوه

بن نت ،بزرگتر شهری به اهواز اندر آن اسوت ،و

همی موضوع برمی گردد.در زمان دولت صوفویه

غنیمت بنیار گرد کرد ،و شهری بنوا کورد نوام او

شووهر اهووواز جووزو بخووش غربووی خوزسووتان و از

سوق االهواز ،امروز اندر همه اهوواز چنوان شوهر

محدوده حاومتی امارت ن ی حوویزه بوود ولوی
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نقش قابل توجهی در تحوالت آن زمان نداشوته و

بناهای آن با دوره پهلوی او یای شوده

منووابع توواریخی نیووز ذکووری از اوضوواع سیاسووی-

و تراکم آثار بی تر به دوره پهلووی او و

اجتموواعی ای و شووهر در ای و دوره ننموووده انوود.

دوم بر می گردد.

(همان،ص .)44در دوره ناصرالدی شاه بوا رونوق

 -2بایت معماری آن ابتدا از کنوار رودخانوه

یایت تجارت دریائی کوه در سوطح بوی المللوی

کارون معروا به عامری شال گریتوه و

بوجود آمده بود بندر و تأسینواتی در ایو شوهر

رو به رشد نهاده است .

احداث گردید و مجدداً اهواز رو بوه رونوق نهواد.

 -3محدوده بایوت تواریخی اهوواز پیراموون

نام ای شهر نیز به ناصریه تخدیل شد.در  64صوفر

مقخره علی اب مهزیار تا چهار راه زنود و

سووا  4354هجوووری قموووری ( 4644شمنوووی)

محوودوده خیابانهووای منتهووی بووه خیابووان

ناصرالدی شاه ک تی رانی را برای بیگانگوان آزاد

آزادگان ( 66متوری) و خیابوان شوریعتی

کرد .الخته اگر چوه یرموان آزادی ک وتی رانوی در

( 35متری) را شامل می شود .

کارون برای همه دولتهای جهان صادر شوده بوود

 -4هنته اولیه شوهر اهوواز در ضولع شورقی

ولی یقط انگلینی ها بودند که از ای امتیاز بهوره

رود کووارون شووال گریتووه امووا در دوره

مند می شدند .زیرا عالوه بر داشت وسائل حمول

پهلوی او بناهای دیگری در ضلع غربی

و نقل دریائی  ،بواسطه نفوذی که در خلی یارس

کارون که توسط پل سوفید (هاللوی) بوه

داشتند بازار تجارت ای ناحیه منحصر به آنها بود.

یادیگر متصل می شدند ساخته شده کوه

لذا ای امتیاز اگر چه یقط برای انگلینی هوا بوود

عخارتند از  :یضوای راه آهو  ،دان واده

ولی عنووان کلیوه ملول را روی آن نهواده بودنود.

ادبیات (سه گو )  ،ساختمان یرمانداری

ایو امتیواز ترینودهای

و بناهووای منوواونی ه ووت بنگلووه و راه

دولت انگلیس برای کن

زیادی باوار بورده بوود زیورا از ایو طریوق موی

آه و بناهای دیگر

تواننت از کارون به اروند ،بغداد و بصره راه پیدا

 -5هنته اولیه بایت معماری در ای شهر بوا

کند و کاالهای خود را تا شوشتر انتقوا داده و از

توجه به قورار داشوت در منویر تجواری

آنجا به اصفهان و سایر نقاط ایران صوادر نمایود.

بی تر به شال بازار  ،سورا  ،کارواننورا ،

هنری الیارد اولی کنی بوود کوه اهمیوت ک وتی

بوده است که که ریته ریته بناهایی ماننود

رانی را در رودکارون برای دولت انگلویس طور

منجد  ،حمام و بناهای منواونی دیگور

نمود( .همان،ص .)26

به آنها اضایه شد .
 -6معموواری سوونتی اهووواز وارث معموواری

ویژگی های معماری بافت قدیم اهواز
 -1با توجه به ایناه ای شهر در اواخر دوره
قاجاریه بی تر موورد توجوه قورار گریتوه

گذشته در استان خوزستان اسوت کوه در
ای شهر تخلور یایته است .
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 -7به دلیل رشد سریع اهواز بوه خصووص در

برای ک اورزی حاصلخیز نخوده و تهوا عامول

دوره پهلوی او که ایو شوهر بوه عنووان

رشد ای شهر را می تووان تجوارت کواال بوه

مرکووز خوزسووتان انتخوواب شوود و سوویل

مناطق دیگر داننت.

مهاجری از شهر های مختلوم بوه منروور

عامل شال گیوری و رشود ایو شوهر در اصول

کار و شوغل بایوت سونتی و مودرن آن بوه

رودخانه کارون بوده اسوت  .خواك اهوواز بورای

نوعی در هم تنیده و ید شال واحود دارد

ک اورزی حاصلخیز نخوده و تها عامل رشود ایو

.

شهر را می توان تجوارت کواال بوه منواطق دیگور

 -8مصالح مورد اسوتفاده در معمواری اهوواز

داننت .

شامل  :سنگ ،آجر  ،خ ت و چوب موی
باشد .

اقوام ساکن در شهر اهواز

 -9بدلیل ایناه ارتفاع ای شهر از سطح دریا

در اسووتان خوزسووتان قومیتهووای مختلفووی از

پایی است اماان حفر شخنتان و شوادان

گذشته های دور منتقر هنوتند کوه برخیواز آنهوا

آنگونه که در شوما خوزسوتان مرسووم

بومی منطقه بوده و برخی از آنها بر اثور حادثوه و

بوده نخوده است  .اما قرار داشت در کنوار

اتفاقی به خوزستان آموده انود و دیگور مراجعوت

رودخانه و استفاده از حصیر برای پوشش

نارده اند .مهمتری اقووام موجوود در خوزسوتان

سووقم  ،قوورار دادن پنجووره در جهووت

عخارت است از :اعراب کوه اسوتقرار آنهوا از مورز

رودخانووه تاحوودودی گرمووای تابنووتان را

عراق شروع شده تا مرکز و شما استان را نیز در

جخران می کرد.

بر می گیرد .ای قووم بوزرو و اصویل از بومیوان

 -45بایت معماری اهواز بر خوالا بایتهوای

خوزستان به شومار موی رونود .بوا شوروع جنوگ

تاریخی دارای چهار چوب منرم و شطرنجی

تحمیلی برخی یراز آنها به اجخار به سایر استانها و

شال اسوت کوه در خوزسوتان ایو ویژگوی

شما خوزسوتان مهواجرت کردنود .بختیاریهوا از

مختص شهر اهواز می باشد .

اقوام اصلی و بومی خوزستان به شمار موی رونود

 -44رودخانه کارون در اهوواز از شوما بوه

که گنتره آنهوا شوما خوزسوتان ،چهارمحوا و

جنوب ایو شوهر را بوه دو بخوش شورقی و

بختیاری ،اصفهان و بخ ی از لرستان را شامل می

غربی تقنیم کرده است  .بایت تاریخی اهواز

شووود .شوشووتریها و دزیولیهووا کووه بووا توجووه بووه

نیزبه تخعیت از منیر رودخانه کارون در کنوار

ویژگیهای خواص یرهنگوی خوویش در دو شوهر

آن و به یرم طولی شوال گریوت و گنوتر

شوشتر و دزیو ساک هنتند .صاب ی مندایی که

پیدا کرد.

اقلیت بومی خوزستان هنتند .اقلیت های موذهخی

 -46عامل شال گیری و رشد ایو شوهر در

و مهاجری غیر بوومی از دیگور اقووام سواک در

اصل رودخانه کارون بوده است  .خاك اهواز

خوزسوتان بوه شومار موی رونود .بوه هور ترتیو
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شووووهرهای مختلووووم ایوووو اسووووتان دارای

چهارمحوا بختیواری و کهگلویوه و بویراحموود و

خردهفرهنگهای متنوعی است که به عنووان موثالً

لرستان واقع شوده اسوت.اگر دقیوق تور بخوواهیم

بهخهانی ،رامهرمزی و غیره معروا هنتند .در ای

تصویری از سرزمی بختیواری داشوته باشویم موی

میان اهواز به دلیل مرکز بودن چایوده ای از ایو

توانیم بگوئیم از کوه های مجاور خرم آباد آغاز و

اقوام را یاجا در خود دارد که در مناطق و محلوه

تا کرانه خلی یارس ک یده می شود .ای سرزمی

های مختلوم ایو کوالن شوهر از دیربواز سواک

به دو بخش تقنیم می شود:

هنتند.

-4کوههای سر به یلود ک ویده ای کوه چراگواه
مناسخی برای چرای گله هوا و رموه هوای ع وایر
بختیاری هنتند.

اعراب
ای قوم دارای خصائص م ترك بنویاری بوا

-6جلگه ای که بوا هوا و موزارع یوراوان دارد و

اعراب سایر سرزمینها دارند .در خوزستان مذه

دهاده هایی در آن دیده می شود .بختیاریهایی که

ت یع دارنود و بوه دلیول مجواورت بوا بختیاریهوا

دست از کوچ برداشته اند در ای مناطق سواک و

ارتخاطات خووبی بوا یاودیگر دارنود .لخواس آنهوا

یاجا ن ی شده اند .الخته هنتند غیر بختیاریهایی

معروا به دشداشه و عقا است کوه لخواس یود

که به ای مناطق آمده اند و در کنار آنها با سالمت

دستی است که با توجه به گرمای خوزستان بنیار

زندگی می کنند.

مناس

مردمانی که در ای بخوش زنودگی موی کننود

است.

اعراب دارای تمدنی کهو و پی وریته بووده انود.

زبانی برای ارتخاط و انتقا پیام خود دارند کوه بوه

تمدن های موجود در حوضه های تحت نفوذ آنها

آن " بختیاری" می گویند.

موید ای مطل

می باشد.

برخی درباره وجه تنمه ی ایل بختیار معتقدند در

تاریخ تمدن عربی الاقل از  4655سا قخول از

واقع بختیاری از دو واژه "بخت" و "یار" ت ایل

اسالم شروع می شود و اگر چه در قدم و حدوث

شده ،یعنی کنی که بخت با او یوار اسوت برخوی

ای مخدأ اختالیوی بوی محققوی بووده و هنوت

دیگر معتقدند بختیار نام سرداری بوده از قووم لور

وبعضی حتوی آن را از هوزاره دوم قخول از مویالد

که از ای قوم جدا شده به ناحیه چهارمحا کوچ

منیح داننته اند( .تقی زاده،پی ی ،ص )62

کرده و در آنجا ایل بختیاری که همه از نوادگان او
هنتند را ت ایل داده .خالصه برخوی دیگور واژه

بختیاری ها

بختیار را اینگونه معنی می کنند که چون از غرب

بختیاریها اقوام کوه ن ینی هنتند که منوا آنهوا

آمده اند در واقع باختران بوده انود کوه بوه مورور

کوه های زاگورس میوانی اسوت،بهتر بگووییم بور

زمان به بختیاران ( بختیاریها) تخدیل شوده اسوت.

اساس تقنیم بندی که اعما شوده اسوتقرار آنهوا
بووی اسووتان هووای اصووفهان ،لرسووتان ،خوزسووتان،

ایوول بختیوواری بووه دو شووعخه "هفووت لنووگ" و
"چهارلنگ" تقنیم می شود که ای دو شعخه هور

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
کدام به چند طایفه تقنیم می شوند .ایل بختیاری
از طوایم مختلفی ترکی

–

واحد شوشتر

استراحت گاه عمومی تخدیل شود  .موردم دزیوو

یایته است که برخی از

گاهی دهان بزرو ایراد را به گ ادی و بزرگی آن

انها از نژادهای دیگر هنتند و به مورور زموان بوه

ت خیه می کنند هنگامی که کنی خمیازه می ک د

تابعیت ای ایل در آمدند و اکنون به نام بختیواری

و به طنز و شوخی به وی می گویند  :دهانش مثل

شناخته می شوند( .میرزائی)4343 ،44 :

کت ح یر است ( .لطیم پور ،4354 ،ص)44

شوشتریها و دزفولیها

صبیها

از جمله ایرادی که به اهوواز وارد شوده و در

امروزه صاب ی یا صوخی هوا در اهوواز سواک

آن منتقر شده اند ایورادی از دو شوهر شوشوتر و

هنتند اما در گذشته در دشت آزادگان و شوشوتر

ذزیو بوده اند که بخش عمده ایی از شهر اهوواز

نیز ساک بوده اند ،ای اقلیت مذهخی را اصطالحاً

را ت ایل می دهند و به نرر می رسد بوازار شوهر

پیروان حضرت یحیی معریی می کنند ،برخوی بوه

اهواز بی تر در اختیار آنها باشد .بطور کلوی آداب

دلیل ارتخاط نزدید آنها با آب بوه آنهوا اصوحاب

و رسوم ای دو قوم بنیار نزدید به هم می باشد

مغتنله نیز می گویند ،شغل آنهوا بی وتر زرگوری

و شخاهت های بنیاری چه از نرر گویش زبانی و

است و معمووالً دارای محاسونی بلنود هنوتند در

چه در حوزه یرهنگ سنتی با یادیگر دارند .

خصوص واژه مندا آمده است،مندا به معنوی علوم

اهالی شوشتر دربواره آدم دسوتپاچه و شوتاب زده

شناخت ،ادراك و یا عریان واژه ای از زبان آرامی

معتقدند :آدم دستپاچه کارِ دو پِور کنوه .یعنوی آدم

شرقی است .مندایی به معنای پیران عریان ،پیروان

عجو به دلیول عجوو بوودن کوار

را درسوت

علم الهی یا پیروان شناخت هنتی است،به هموی

انجام نمی دهد و مجخور موی شوود دوبواره آن را

مناسخت معخد آنها به نام مندی نام دارد( .یروزنده،

تارار کند( .نیرومند )4356 : 48 ،اهالی دزیو در

،4344ص .)46

ایام تابنتان در کنار رودخانوه دز موی ریتنود و از
یضا هایی که در کناره ساحل به نوام کوت ایجواد

نتیجه گیری

کرده بودن بهره میگریتند  .جایگاه اختصاصوی و

در مجموع مطالعه شهر اهواز بدلیل تداوم رشد آن

مناسخی برای استراحت مردم دزیو بودند یای از

از گذشته تا به امروز از اهمیت خاصی برخور دار

ای کت ها که دهانه آن از دیگوران متموایز تور و

است  .با توجوه بوه تغییور و تحوو هوای سوریع

بزرو تر است به کت حو یور موسووم اسوت

تانولوژی و ماشینی شدن بایت توارخی و جلووه

گفته شده که بانی و سازنده ای کت یوردی خیور

های یرهنگی ای شهر از حالت سنتی رو به مدرن

به نام حا یر اهلل بوده که در ابتودا آن را بورای

شدن دارد  .جا دارد تا من ولی امور توجوه ویوژه

طالب ساخت توا در یصول تابنوتان بورای درس

ایی به ای دستاوردهای یرهنگی داشته باشوند .در

خوانوودن در مضوویقه نخاشوود و بعوود هووا بووه یوود

سالهای اخیر بناهای تواریخی بوا ارزشوی قربوانی
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شیوه مدرنینم امروزی شده انود .بنوا هوای اولیوه

آثار

اهواز در راستای بازار و تجوارت شوال گریتوه و

 - 3ایجاد پژوه اده اسوتانی در حووزه باسوتان

رشد یایته است .در ای شهر سرا ها و کارواننورا

شناسی و مردم شناسی در اهواز

های متعددی وجود داشته و دارد کوه اموروزه یوا

 - 6تعاموول بی ووتر بووی سووازمانها و ادارات در

تخری

گردیده و یا در حا تخری

هنتند و یوا

خصوص بایت تاریخی اهواز و حفاظت از آنها

ایناه تغییر کاربری بایته اند .نگاه به اهواز نگواهی

 - 8تال

صنعتی و نفتی است و به مقوله تواریخ و یرهنوگ

های سنتی معماری و هویوت قوومی موردم شوهر

آن کمتر توجه شده اسوت .گفتوه شوده دو عامول

اهواز

نفت و جنگ در سالهای اخیر میراث یرهنگی ای

 - 4ایجاد زمینه برای بازدید گردشگران از منوابع

شهر را به حاشیه رانده است اما به نرر موی رسود

غنی و اصیل تاریخی و یرهنگی موجود در اهواز

امروزه عامل تانولوژی ومدرنینم نیز در محودود
کردن میراث ای شوهر دخیول باشوند .توجوه بوه
میراث که خوزسوتان در مرکوز آن یعنوی اهوواز
خالصه می شود و اهواز قل

تپنده میوراث کهو

خوزستان و تمدن با شاوه هوزاران سواله آن موی
باشد .امیدواریم من ولی و صاح

نرران هرچوه

زود تر به خود آیند و بقایای آثوار یرهنگوی ایو
شهر را حفظ و نگه داری نمایند  .مرکز هر استانی
کانون توجه بازدید کنندگاه و گردشگران می باشد
 .حفظ و نگه داری ای آثار و معریی آنها گویوای
توجه و اهمیتی است که موا بوه گذشوته خوویش
داریم و ای جز ایتخار و بالندگی برای ما و مردم
ک ور ما چیز دیگری نینت.
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