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 :چکیده

در رشدد و گسدترش تشدیع اسدت. شدرایط       ها ناه در تاریخ مذهب شیعه، نقش خانداز مسائل مهم و قابل توجّ 

ك گدروه  سیاسی حاكم بر جامعه شیعه چه در دوره حضور و چه در دوره غیبت سبب شد كه شیعیان به عنوان ی

در چنین اوضاعی، مذهب شیعه برای بقدا و تدداوم خدود و حفد      حاشیه قرار داشته باشند. مخالف حاكمیت در

رو، اصول و مبانی فكری خود نیازمند افرادی بود كه این میراث را حف  كدرده و در انتقدال آن بكوشدند. از ایدن    

 هدا بدود.  و انتقال میراث سترگ شیعه داشتند. خاندان مهزیار یكدی از آن خانددان   درحف  بسزاییها نقش خاندان

شیعه است. بددین منظدور    حیات فرهنگی و اجتماعیاهوازی در  خاندان مهزیارنقش  ش حاضر در پی فهمپژوه

اند؟ و این  داشته شیعه اجتماعی حیات در نقشی چه مهزیار پرسش اصلی تحقیق بر این مبنا نهاده شد كه خاندان

ألیفات داشته اند؟. بدرای فهدم    خاندان چه فعالیت هایی در حوزه گسترش تشیع و حیات فرهنگی از طریق نشر ت

 های مذكور از روش تحقیق تاریخی با رویكرد تاریخ اجتماعی اسدتفاده گردیدد و  ات و پاسخ به پرسشتأثیراین 

اسدتخراج و مدورد ارزیدابی قدرار      و دیگر منابع تاریخیرجالی، متون حدیثی،  از این خاندانروایات نقل شده از 

مهدم خوزسدتان و اهدواز     یهدا  نااز خاندد  یكدی  یدار خاندان مهز دهد كه میهای این پژوهش نشان گرفت. یافته

 و حددیث  انتقدال  بدا  و آنان بزرگواران در ارتباط بوده اند با عشری اثنی شیعه ائمه نماینده عنوان بهكه  اند هبودند

 در مهمی نقش ائمه با ارتباط و تالیفات آنان با .اند در بین مردم داشته اجتماعی و علمی مرجعیت نقش  ائمه، فقه

اند، چنانكه ارتبداط و  نه تنها در خوزستان و عراق بلكه در سایر مناطق جهان اسالم داشته تشیّع گسترش و تبلیغ

خاندان مهزیار با برپاكردن مجالس مندارره بدا پیدروان سدایر فدرق      چنین  مناسبات با قم گویای این مدعاست. هم

اندد.  دن فرهنگ دعا در رشد فرهنگی واجتماعی شدیعیان تدأثیر داشدته   اسالمی، ترویج اندیشه مهدویت و رواج دا

دهد كه این خاندان در فقه، تداریخ،   بررسی روایت منقول از خاندان مهزیار از سده سوم تا هفتم هجری نشان می

بازتاب ترین احادیث از این خاندان در متون سده چهارم و پنجم  اند و بیشكالم، اخالق، طب تأثیر بسزایی داشته

 .یافته است
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 099 ..................................................................... صدوق دیتوح دركتاب اریمهز خاندان اتیروا 3-4-4-2-9
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  کلیات: فصل اول

 مسئله بیان 8-8

 هدا  ناخاند كه است نقشی شویم، می روبرو آن با كه هتوجّ قابل و مهم مسائل از یكی شیعه، مذهب تاریخ در

 شیعه تاریخ بر حاكم سیاسی شرایط. كنند می ایفا آن با مخالفت یاعلوم ،معارف اهل بیت  گسترش و رشد در

 حاشیه در حاكمیت مخالف گروه یك عنوان به شیعه كه شد سبب غیبت دوره در چه و حضور هدور در چه

 هتقیّد  رعایدت  بده  ملدزم  را آنهدا  كرد می تهدید را مذهب این پیروان كه خطراتی به توجه با. باشد داشته قرار

 نیازمندد  خدود  فكری مبانی و اصول حف  و خود تداوم و بقاء برای شیعه مذهب شرایطی، چنین در. كرد می

 بده  امكدان  ایدن  شدرایطی  چندین  در معموال. بكوشند آن انتقال در و كرده حف  را میراث این كه بود افرادی

 حضدور  عصدر  در چده  مختلف یها ناخاند حضور شاهد دلیل همین به گرفت، می صورت موروثی صورت

 شیعه فرهنگی و فكری میراث انتقال و حف  در مهمی نقش ها ناخاند این. هستیم غیبت عصر در چه و ائمه

 و افكدار  گیدری  شكل در ریموثّ نقش كه هستند شیعی یها ناخاند از ای نمونه مهزیار آل خاندان. اند داشته

 . اند داشته شیعه حیات تداوم نیز و ها اندیشه

 بدا  یاهدواز  مهزیدار  بن علیائمه )ع( با ورود امام رضا )ع(به اهواز و ومالقات  با خاندان ارتباط این   

 مهزیدار  بن علی. آورد اسالم مهزیار پدرش همراه سالگی بیست در كه  بود نصرانی ابتدا در او. شد آغاز وی

 یداران  جدزو  و گرفدت  فدرا ( ع) هدادی  امام و جواد امام و رضاامام  جمله از معصوم امامان مكتب در را فقه

 را ادب و داندش ( ع) جدواد  امدام  ركمبدا  محضر از اهوازی مهزیار بن علی برآن عالوه. گردید ایشان خاص

 خداوند از و كرد خیر دعای حقّش در( ع) امام و گرفت قرار حضرت آن تمجید مورد كه جایی تا فراگرفت

 داندی  می تو:» گوید می مهزیار بن علی به حضرت دیگر ای نامه در. دهد سكنی بهشت در را او كه خواست

 زیدادی  عالقده  تدو  به و كنم می دعایت خودت نسب و نام به را تو گاهی من كه داری من نزد مقامی چه كه

 وسعت دعای اش خانواده و مهزیار پسر به شیعیان نهم پیشوای دیگر توقیعی در(. 647: 0636)كشی، « دارم

 درباره مهزیار بن علی كه ای نامه ودر (347)همان، نماید می مسالت خداوند از را زندگی در آسایش و رزق

 «سدازد  خشدنود  را تدو  خداوندد  و كدردی  خشدنود  را مدن : »  فرماید می( ع) امام  نویسد، می امام به قم مردم

 درباره ی عالمه حلّ همچنین.  است( ع) بیت اهل نزد او ویژه گرجایگاه بیان مكاتبات این(339: 0298)كشی،

 ارادت كه او (.84: 0200)حلی،«بود( ع) هادی حضرت اعتماد مورد اصحاب از مهزیار بن علی: » گوید می او
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 سداعتی  تدا  خواهدد  مدی  او از(ع) هادی امام  بود، داده نشان وطهارت عصمت خاندان به را خویش محبّت و

 فقیده  و محددث  كده  ایدن  بر عالوه مهزیار بن علی.  است كرده صحبت فارسی به بااو گاهی و بسازد برایش

 بودند حاكم دستگاه كنترل و نظارت حتت كه داشت عهده بر شیعه ائمه سوی از را وكالت و نمایندگی بود،

 وی. اسدت  گرفتده  عهدده  بر را شیعیان و ائمه بین وساطت و داده می پاسخ را شیعیان استفتائات عالوه به و

 ،الخمددس، الحددج ، الصددوم ،الوضددوءه،الصال : از عبارتنددد آنهددا تددرین مهددم كدده اسددت تددالیف 66 دارای
 المثالب ،المالحم، البشارات ، القائم ،الطالق،ذبائحال الصیدو ، الزهد ،المواریث ، المزار ، المكاسب،الدعاه،الزكا

 الدردّ  ه،الشدهاد  ،األشدربه   ءه،والمرو التجمّل ،برّهم و المومنین فضائل ، الكفر و االیمان، الوصایا،التدبیر ،العِتق،
 وی بده  دیگدری  آثدار   این بر هعالو الدیات ،التفسیر،االجارات ، التجارت ،الحدود ،النذور، هالتقیّ ، هالغال علی

 .   اند شده داده نسبت

 از و بوده جواد امام یاران از كه است مهزیار، بن علی برادر  مهزیار، بن داوود خاندان این افراد دیگر از

 تدا  كده  مهزیدار  بدن  علی زاده برادر  مهزیار، بن ابراهیم بن علی چنین هم. است كرده روایت حدیث رادرشب

 بدن  علدی  بن محمد.  است رسیده ایشان حضور به و بوده زنده(  عج) زمان امام یا عسكری حسن امام زمان

 فدرد  مهزیدار  بدن  علدی  بدن  حسدن . است هرفت می شمار به ثقات از كه بود هادی امام اصحاب از  نیز مهزیار

. اندد  ردهكد  استناد او احادیث و روایات به مجلسی عالمه و طوسی شیخ كه است نامی خاندان این از دیگری

نزد ائمه  خاندان این.شد می محسوب ثقات از و بود عسكری حسن امام یاران از هم مهزیار ابراهیم محمدبن

 شدده  صدادر  بدرای آن هدا    –( عج) عصر امام -مقدّس ناحیه ازتوقیعاتی  ردار بودند كهاز چنان منرلتی برخو

 . كه عبارتند از :  است

  زیارمه بن علی بن محمّد برای توقیع– الف

 .  شود رها غیبت و امامت درباره حیرت از تا مهزیار بن ابراهیم برای توقیع -ب

 امدام  وكیل – عمری سعید بن عثمان به اعتماد به را او كه مهزیار بن ابراهیم بن محمّد برای توقیع – ج

 .  كرد امر -(عج)

 مدتن  بعدد  های فصل در كه.(4/078: ق0683بابویه، ابن). امام با مهزیار بن ابراهیم مالقات همچنین -د

 .  شد خواهد ذكر هریك توقیعات

 الحسدن  ابی احمدبن  مهزیار، بن ابراهیم: اند جمله آن از كه داشت گوناگونی شاگردان مهزیار بن علی

 این از كدام هر كه اسحاق بن حسین و قمی هاشم بن ابراهیم حماد، ابی بن صالح مهزیار، بن علی بن حسن

 .داشتند اسالم جهان در شیعه حركت پیشبرد در مهمی قشن نیز شاگردان

 شدناخت  در شدیعه  اجتماعی و فرهنگی حیات در مهزیار خاندان نقش بررسی فوق، مطالب به توجه با

 در كدافی  و بایسدته  تحقیدق  هدیچ  تاكنون تاهمیّ این رغم به. است یتاهمّ دارای تشیع تاریخ تر بیش چه هر

 كده  هاست پژوهش برخی منحصر عرصه این در مزبور تحقیقات و نگرفته صورت برجسته خاندان این مورد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 جایگاه و نقش و خاندان این معرفی در سعی حاضر پژوهش رواین از .است برخوردار كمی بسیار كیفیت از

 .دارد آن از پس و ائمه حضور دوره در شیعه فرهنگی و اجتماعی تحوالت در ایشان

 

 تحقیق: ضرورت و اهمیت 8-2

 تواند می اند، داشدته تشدیع گسترش و حفد  در بسدیاری سهم كه شیعه های خداندان درباره وهشپدژ

 پیرامون بررسی تاهمیّ كه موضوعی. كند روشن شیعه فرهنگی و علمی تاریخ در را نوینی انداز چشم

 آن سیاسی و فكری فضای به توان می ایشان روایات بررسی مسیر از كه است این افزاید می را ها خاندان

 آن استواری و قوام بر و كرده منتقل نسل به نسل را شیعه و( ع)ائمه میراث ها خاندان این. برد پی عصر

 میراث انتقال در توجهی قابل سهم و بوده( ع)بیت اهل خدمت در كه ها خاندان این از یكی. اند افزوده

به عنوان  آنان یو اجتماع یفرهنگ نقش كه است اهوازی مهزیار خاندان اند داشته بعد های نسل به( ع)ائمه

 این سهم دادن نشان و شناساییحائز اهمیّت است . بسیار یعتش یخگذار در تار تأثیربرجسته و  یخاندان

 حدیثی، متون الی هالب در ایشان از شده نقل روایات مطالعه با شیعه اجتماعی و فرهنگی تحوالت در خاندان

 تالش خاندان این به منسوب و شده نقل روایات تك تك مطالعه با. است حققت قابل منابع، دیگر و تاریخی

 و شناسایی ضمن حاضر پژوهش در. شود بازنمایی عرصه این در آنان تأثیر میزان و هایشان گرایش تا شده

-یم تنظیم و گردآوری نیز، ایشان از مانده برجای روایات خاندان، این به وابستگان و افراد حال شرح ارائه

و در این پایان  های نخستین  به زبان عربی است كه بیشتر متون حدیثی شیعه بویژه در سده جا از آن.گردد

تالش شده است تا منابع عربی در حد امكان به فارسی ترجمه شود و با استفاده از منابع و نرم افزارهای نامه 

ع دست اول در این زمینه تا حد زیادی جبران موجود )جامع الحدیث، درایه النور و نور السیره( ، كمبود مناب

ارائه شود و احادیث كه گاه آمار و نموداری از احادیث روایت شده از خاندان مزبور تاسده هفتم  شود و

 . بندی شود تاریخی است، به صورت موضوعی دسته–كالمی یا تفسیری  -ها هم  فقهی برخی از آن

   

 ها فرضیه و ها پرسش 8-9

 یو فرع یاصل یها پرسش 8-9-8

 اند؟ داشته شیعه اجتماعی حیات در نقشی چه مهزیار خاندان -0

 تألیفات نشر طریق از فرهنگی حیات و تشیع گسترش درحوزه هایی فعالیت چه مهزیار خاندان -4

 اند؟ داشته
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 ها یهفرض یاها  پاسخ 8-9-2

 اثندی  شدیعه  ائمده  نمایندده  عنوان بهكه  اند همهم خوزستان و اهواز بود یها نااز خاند یكی یارخاندان مهز -0

 اجتماعی و علمی مرجعیت نقش  ائمه، فقه و حدیث انتقال با و بزرگواران در ارتباط بوده اند آنان با عشری

 .اند داشتهدر بین مردم 

 در تشیّع گسترش و تبلیغ در مهمی نقش ائمه با ارتباط و تالیفات با مهزیار خاندان رسد می نظر به -6

 .اندكرده ایفا عراق وبجن و خوزستان

 تحقیق روش 8-4

 یاتروا و است اسنادی و ای كتابخانه نامه پایان این در ها داده گردآوری: یروش و ابزار گردآور      : الف 

 شود.می استخراجمنابع  یگرو د یخیتار رجالی، یثی،متون حد از خاندان ایناز منقول 

 وآماری یللو تح یهروش تجز یاپردازش  یا یروش داور :ب

 است.  یاجتماع یختار یكردبا رو یخیتار یقتحق روشج: 

 :تحقیق ساختار 8-5

 ؛تحقیق كلیات -0

 خوزستان خاستگاه خاندان مهزیار؛ -4

 آنان تا سده هفتم هجری ؛  تأثیرو  مفاخر و مشاهیر خاندان مهزیار -6

 ؛شیعیان اجتماعی حیات بر مهزیار خاندان تأثیر -2

 ؛انیعیش رهنگی در حیات ف اریمهز خانداننقش  -3

 جدول ها. -3

 تحقیق ی پیشینه 8-6

مدورد توجّده    تدر  كدم حضور خاندان مهزیار در تاریخ تشیّع به عنوان یك خاندان ایراندی از سدوی محققدین    

وی های موشكافانه از سد  شاهد پژوهش تر كمهای ایشان در زمینه حدیث شیعه قرارگرفته است بویژه فعالیت

هدای نخسدتین    گاه علمی،اجتماعی وفرهنگدی در سدده  خاندان مهزیار و جای اندیشمندان بوده است .در مورد

 نامه حاضر بدان پرداخته  با جستجوی بسیار در كتاب ها و مقاالت مستقل بدا عندوان فدوق    ن اسالمی كه پایا

جنبه شرح حال نویسی و در پاره  تر بیشهای منتشر شده در سال های اخیر  ها و مقاله مشاهده نكردم و كتاب

اندد كده در ذیدل بده      پرداختده  ها آندر حاشیه مطلب اصلی به جایگاه علمی ، فرهنگی و وكالت  ای از موارد

 :می پردازیم .   ها آنمعرفی 
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انتشدارات موسسده     ،یاهواز یاربن مهز یشرح حال جناب عل(، 0676) ینمحمد حس  اهوازی، هدایت -0

  ؛چاپ هما  یات،آ یفرهنگ

اشاره كرده  یاربن مهز یها از زبان عل یتروا یو برخ یمقام معنو  حال، شرح به مختصری به طور  نویسنده

 یتشخص یك یارمهز یمبن ابراه یخاص امام جواد )ع( را با عل یلوك یاربن مهز یمتاسفانه عل یاست ول

پسر در مدح   یاشعار  یانبه ب ینچن هم كند. یم یانذكر كرده و داستان تشرّف به خدمت امام زمان )عج( به ب

 مدفون در آنجا اشاره كرده است.  یبقعه و كتابخانه و علما یو مراسم غبار روب یارمهز

از جمله كتاب دان پرداخته است .نبرخی از اعضای این خا معرّفیبه  مفاخر اسالم علی دوانیكتاب  -4

 . حدیث بدر را تالیف علی بن مهزیار دانسته كه مضمون آن جنگ بدر،  عواقب و پیامدهای آن است

 فلسدفه   ،(اهوازی مهزیار بن علی) بشناسید را خوزستان نامی رجال(، 0626)حسن محمد سید جزایری، -6

 .ستارگان ،6شماره  ،تیر دانشوران، كالم و

،    مهدر  كدوثر،  فرهندگ ،  حددیث  و قدرآن  علدوم  ،اهدوازی  مهزیدار  بن ی(، عل0677)محمدرضا حیدریان، -2

 . است پرداخته ارمهزی بن علی حدیثی زندگی به تنها، 08شماره

 فصلنامه ،جاجرم شهرستان تاریخی مذهبی بناهای معرفی ،(0692)سروش، محمدرضا و رقیه زعفرانلو، -3

 قدیمی قبرستان را مهزیار بن علی دفن محل كه است كوشیده مقاله این 30 شماره جاویدان میراث وقف

 است نشده ای اشاره شهر این به او، دفن محّل از نامی رجالی و تاریخی كهن منابع در ولی دهد نشان جاجرم

 مقاله اسناد در ایراداتی و است السلطنه اعتماد الدوله صنیع نوشته الشمس مطلع سفرنامه به كیمتّتر بیش و

 .دارد وجود

 به شبیه به هم هستند و غالباً تر بیشها   ها و مقاله از آن جایی كه مطالب مطرح شده در این كتاب 

فی اندو این آثار معرّ تن از یاران ایرانی ائمه پرداختههزیار و ابراهیم بن مهزیار به عنوان دوفی علی بن ممعرّ

اجتماعی  آنان در حیات تأثیرایگاه خاندان مهزیار و جتواند معرّف  مالی از این دو شخصیّت است و نمیاج

صورت گرفته  ها آنر باره د از سوی نویسندگانو در برخی موارد اشتباهات فاحشی و فرهنگی شیعیان باشد 

ابراهیم بن مهزیار داری سی :»(می نویسد 434: 0682)منظرالقائم ، تاریخ امامتاست به عنوان نمونه دركتاب 

یه از علی درحالی كه كتاب بشارات به نقل نجاشی از ابراهیم مهزیار است و بق.«كتاب از جمله بشارات بود 

  باره این خاندان روبرو هستیم .اری در كتاب های متعدد درهات بسیو متاسفانه اشتبا بن مهزیار است

نامه علی بن مهزیار اهوازی و خدمات خاندان  زندگی درباره  قدم با آفتاب همهای اخیر كتاب  در سال

به تنها (. در این كتاب 0683مهزیار به اسالم و تشیّع توسط انتشارات خوزستان به چاپ رسیده است)زرگر ،

ها در متون متاخر پرداخته نشده ی آن ها و به احادیث و روایت پرداخته استخاندان مهزیار بررسی اجمالی 

ه تا نقش خاندان مهزیار برحیات اجتماعی و فرهنگی شیعنامه بدان پرداخته شده،  ین پایان آنچه در ااست. 

های ها و اندیشهبكتا در همین راستا، تالش بر این بوده تا با بازسازی و بازنگری .سده هفتم هجری است
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الی آثار وجود داشته است، به بخشی از نیازهای فرهنگی و تحقیقی مهزیار، كه در البهبنكالمی علی-فقهی

كالمی مكتب اهواز و شناخت –در مورد خاندان مهزیار، پاسخ داده شود و اسلوب كلّی و ضوابط حدیثی 

وزه های دیگر، مناسبات ایشان با ائمه، برخورد علی بن این حوزه به عنوان یك مدرسه مهم ، ارتباط آن با ح

ها كه در این تحقیق، بدانی انحرافی ونیز تحلیل اندیشه آنان از جمله مواردی است ها نامهزیار با جری

، فصل خوزستان خاستگاه خاندان مهزیاز فصل دوم ،فصل اوّل كلیّات و مبانی نظری پرداخته شده است.

خاندان مهزیار بر حیات اجتماعی شیعیان ، فصل پنچم  تأثیروزستان ، فصل چهارم سوم مفاخر و مشاهیر خ

های  دیدگاه تأثیرچنین در این نگاشته تالش شده است  . همان مهزیار بر حیات فرهنگی شیعیانخاند تأثیر

نشان داده  ها در میان شیعیان گرایانه آن های نص مین شیعه و دیدگاهخاندان مهزیار در میان فقهاء و متكلّ

  .شود

 نقد منابع و مآخذ 8-7

م مورد نقد و ارزیابی قرار جایی كه در فصل پنجم پایان نامه منابع اصلی تا قرن هفت در تحقیق حاضر از آن

ر خود متن دفی نقد منابع كه دربردارنده روایات و احادیث خاندان مهزیار هستند. رو معرّ اند. از این گرفته

 یرد.گ پایان نامه صورت می
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 خوزستان خاستگاه خاندان مهزیار: دومفصل 

 درآمد

ترین حوادثی كه در بستر جغرافیایی این منطقه رخ  تگاه خاندان مهزیار اهوازی و مهمبررسی شناخت خاس

 .داده است اوضاع اجتماعی و فرهنگی این دیار را دستخوش تغییر كرده است

  خوزستان .2-8

 دشدت  ایدن  ؛است شده واقع ایران غربی جنوب در مربع متر كیلو 32933 بر بالغ مساحتی با خوزستان استان

 در كه است ای گونه به سرزمین این جغرافیایی موقعیّت و است آمده بوجود نشست ته رسوبی منطقه یك از

 سدرازیر  دشدت  نای به ایران فالت های دامنه از آب پر های خانه رود و است گرفته قرار فالت حاشیه و كنار

. اسدت  آورده وجدود  بده  ناحیده  این در كافی آب وجود و خاك جنس جهت از مناسبی موقعیّت و شوند می

 توجّده  مدورد  دور هدای  گذشته از كه است شده سبب زرخیز استان این تاریخی و جغرافیایی موقعیّت همین

 شدوش  كده  خشایارشداه  و وشدارید  پادشداهی  دوران در كده  طدوری  به بگیرد قرار ساسانیان و و هخامنشان

 در سدرزمین  ایدن   .(8: 0634 ،میریدان ) شدناختند  مدی  شوش نام به را خوزستان سرزمین  بوده ها آن پایتخت

 آن ای میدوه  از و  بدرنج  و میدوه  از پدر  و زر گیداهش  و مسی خاكش. است گرفته قرار هموار و صاف مكانی

 آن ودر  پختندد  می نان و  كردند می آرد كه جایی تا ستا داشته فراوان برنج. است وانار انگور  ،ترنج  ،خرما

 ایدن  در شدیرین  و پاكیزه ،روان های آب وجود( 432: 0686 ،لسترنج). باشد نداشته نیشكر كه نیست شهری

  .( 4/394 :0630 ،مقدسی). باشد چاه از آبش كه شود مین دیده آن در شهری كه است شده باعث سرزمین

 و فارس آن شرقی حدود -0:  كند می توصیف بدین گونه را خوزستان اییجغرافی محدوده حوقل ابن

 مهروبان و دورق میان مزر طاب رود و دهد می تشكیل را آن مرز مهروبان نزدیك طاب رود و است اصفهان

 از -6 ؛است دوراسب و آن توابع و واسط روستای خوزستان غرب سمت -4 ؛ریزد می دریا به گرددتا می

 اصفهان سوی از جبال حدود به جا آن واز شود می منتهی(  لرستان) لور و كرج ،صمیره به  شمال جهت

  .( 439: 0686 ،لسترنج) است فارس دریای سوی به عبّادان ناحیه از جنوب سوی واز -2  ؛پیوندد می

 یهدا  كداخ  و ها ساختمان وجود كه است بوده صنعت و كاال مبادله و بازرگانی مراكز از یكیخوزستان، 

:  0634 ،میریدان ). اسدت  بدوده  آن شكوفایی و آبادانی گر بیاناست،  موجود هنوز آن های خرابه كه باشكوهی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


