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  تاریخچۀ بنـای 
 شهـــــر آبادان 

مقــالــه عبدالنبی قیم

چکیده: باوجود مطرح بودن نام آبادان در عرصه ی تعامالت اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی، با این حال، پژوهشی علمی در خصوص تاریخ بنای این شهر، وجه 

تسمیه و سیر تحول تاریخی آن انجام نگرفته است. نویسنده نوشتار حاضر را با هدف ارائه تصویری واقعی و گویا از تاریخ بنای شهر آبادان، وجه تسمیه آن، موقعیت 

جغرافیایی و س���یر تحول عبادان، به رش���ته تحریر درآورده و برای وصول به این هدف از روش های کتابخانه ای و میدانی اس���تفاده نموده اس���ت. وی با مطالعه کتب 

معتبر و منابع دست اول بجا مانده از جغرافی نویسان و سیاحان و همچنین استماع نظرات اهالی بومی و آگاه شهر، دانستنی ها و اطالعات جدیدی را بدست آورده 

است. تأمل در دانستنی ها و اطالعات جدید و تجزیه و تحلیل یافته های مزبور بیانگر این است که این شهر از جمله شهرهای قدیمی است که قدمت آن به سال های 

اولیه ظهور دین مسیح باز می گردد.                                                                                                                                                                                                   

کلیدواژه: تاریخچه بنای آبادان، وجه تسمیه آبادان، قدمت شهر عبادان، موقعیت جغرافیایی عبادان، سیر تحول عبادان.                                                            

مقدمه
که در  ش���هر آب���ادان در جنوب غربی ای���ران،  از جمله ش���هرهایی اس���ت 
یکصد س���ال اخیر و به ویژه پس از احداث پاالیشگاه نفت در سال 1910 
میالدی )1289 شمس���ی( روزبه روز بر اهمیت اقتصادی آن افزوده ش���ده 
اس���ت . این ش���هر تا پیش از آغ���از جنگ عراق و ای���ران  )1367-1359( 
یک���ی از ش���هرهای مهم ای���ران1 و در مقاطع���ی یکی از ش���هرهای معروف 
خاورمیان���ه2 ب���ود. ب���ا وج���ود مطرح بودن ن���ام آب���ادان در عرص���ۀ تعامالت 
اقتص���ادی، اجتماع���ی و حتی سیاس���ی، بن���ا به دالیل عدی���ده هیچ گاه 
یخ بنای این ش���هر، وجه تس���میۀ  کادمیک دربارۀ تار پژوهش���ی علمی و آ
یخی آن انجام نگرفته اس���ت. معدود نوشته های موجود  و س���یر تحول تار
ی���خ بنای ش���هر از جامعیت الزم برخوردار نیس���ت و بس���یاری  درب���ارۀ تار
کت���ب و مناب���ع معتب���ر را از قلم انداخته ان���د. از این رو همواره از س���وی  از 
یخ بنای شهر و وجه  خوانندگان و عالقه مندان سؤاالت چندی دربارۀ تار

ی���ان اوج گیری انق���اب 1357، جزء معدود  1. ش���هرآبادان از چن���ان اهمیتی برخ���وردار بود که در جر
ز 17 ش���هریور م���اه 1357 در آنها  ش���هرهای کش���ور بود که به هم���راه تهران و چند ش���هر مهم، در رو

حکومت نظامی اعام شد.
ر فلس���طینی، متولد 1929 و درگذش���ته به س���ال 1994, در دهۀ پنجاه قرن  یاد، ش���اعر نام آو 2. توفیق ز
بیس���تم )سال های 1332-1340 شمس���ی( قصیده ای با نام »عبادان« در وصف مبارزه های ضد 

یاد، االعمال الشعریه الکامله«. انگلیسی مردم این شهر سروده است. »دیوان توفیق ز

تس���میۀ آن مطرح بوده است. این نوش���ته با هدف ارائه تصویری واقعی و 
یخ بنای ش���هر آبادان تهیه و تنظیم ش���ده و برای وصول به این  گوی���ا از تار

کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. هدف از روش های 

قدمت شهر عبادان
بطلمیوس جغرافیدان و اختر ش���ناس معروف یونان���ی متولد 127 یا 151 
پنج درجه و ربع و عرض  میالدی، عبادان را در اقلیم سوم با طول هفتادو
یک درجه جای داده اس���ت.3 این س���خن بیانگر قدمت این شهر  س���ی و

که به سده های اول میالدی باز می گردد. است 

کرم حضرت  عالوه بر این، بنا به نوشته حمداهلل مستوفی، سخن پیامبر ا
محمد )ص( نیز تاییدی اس���ت بر قدمت این شهر.4 افزون بر  منبع فوق، 
کت���اب آثار الب���الد و اخبار العب���اد )متولد 605 و درگذش���ته به  نویس���نده 
کرده است.5 همچنین امام  کرم را نقل  س���ال 682ق( نیز س���خن پیامبر ا

علی)ع( نیز از این ش���هر یاد کرده  اس���ت.6  

3. معجم البلدان؛ شهاب الدین ابی عبداهلل یاقوت حموی؛ ج 4، ص 74.
گزیده؛ حمداهلل مستوفی؛ ص 762. یخ  4. تار

ینی؛ ج 1، ص 9. 5. آثار الباد و اخبار العباد؛ زکریا بن محمد بن محمود قزو
گزیده؛ حمداهلل مستوفی؛ ص 771. یخ  6. تار
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پاسبانی می کنند و آن را می پایند. فره وشی برای اثبات درستی سخن خود 
به گفتۀ ابن حوقل و اس���تخری اس���تناد می کند که »پاسبانان در عبادان، 
یا را می پاییدند«.10  یا را از دزدی باز می داشتند و دهانه دجله و در دزدان در

یخی  تأیید نمی کنند، بلکه  سخن فره وش���ی را نه تنها اس���ناد و منابع تار
گ���ر نظر ابوالف���داء در خصوص  از واقعیت ه���ا و حقای���ق  نیز دور اس���ت. ا
انتس���اب ن���ام عبادان به ش���خصی به ن���ام »عب���اد« و همچنی���ن نظر دوم 
مبنی بر منس���وب بودن این نام ب���ه قبیله »بنوعباد«، تا ح���دودی  با قرائن 
و واقعیت ها قرابت دارند و با قدری اغماض پذیرفتنی هس���تند، س���خن 
پاتان  مبنای علمی ندارد. فره وشی در خصوص انتساب نام عبادان به او

که فره وش���ی برای اثبات س���خن خود هیچ گونه  منبع و یا س���ند   از آنج���ا 
پاتان« آمده باش���د و ب���ا توجه به  ک���ه در آن نام »او یخ���ی ارائ���ه نمی کند  تار
اینکه نام مورد اش���اره در هیچ یک از کتب و منابع نیامده اس���ت، سخن 

مزبور سخن بیهوده و نااستواری است.

 اس���تناد ایش���ان به س���خن ابن حوق���ل و اس���تخری زمانی اعتب���ار داردکه 
کتاب های  یخی و  کت���ب تار پاتان« را در منابع و  کاربرد واژه »او فره وش���ی 
یخی نش���ان م���ی داد. حتی اب���ن حوقل و اس���تخری نیز که  جغرافی���ای تار
پاتان«  فره وش���ی از آنها برای  اثبات س���خن خویش مدد گرفته اس���ت، »او
را قب���ول ندارن���د و اصاًل چنی���ن واژه ای در ذهن و خیال آنه���ا مطرح نبوده 
پاتان« نمی کنند. بیان »پاسبانی  است.  به همین دلیل آنها سخنی از »او
یای���ی« نیز خاص عبادان نب���وده و در همه جا متداول و  ی���ا از دزدان در در
معمول بوده اس���ت گو اینکه همین امر در »خش���بات« در چند  فرس���خی 

عبادان وجود داشته  است.

گر  ک���ه حتی ا آنچ���ه اظه���ار نظر فره وش���ی را بی ارزش تر می کند این اس���ت 
گواه مدعای خود مطرح می کرد، باز می بایس���ت  او ی���ک مورد را ش���اهد و 
پاتان« به  ک���دام قواعد زبان شناس���ی »او که با اس���تفاده از  اثب���ات می کرد 
»عبادان« تبدیل شده و چگونه »او« به »ع« تغییر یافته و »پا«ی غیرمشدد 
چگونه به »ّبا« مشدد تبدیل شده و در نهایت »تان« به »دان« تغییر شکل 

داده است.

نظر دیگر س���خن امیرحسین خنجی است که نام عبادان را برگرفته از نام 
که نخس���تین فرمانده پادگان آن شهر  »عّباد بن حصین حبطی« می داند 
کلبی است  بوده اس���ت.11 این اظهار نظر تقریبا همان س���خن هش���ام بن 
که بالذری و مقدس���ی و س���ایر جغرافی نویس���ان آن را وجه تسمیه عبادان 

پذیرفته اند و بر آن  اجماع داشته اند.

کن���ون بیش���تر جغرافی نویس���ان ق���رون اولی���ه هج���ری مانند ب���الذری،12  تا

یچ؛ بهرام فره وشی؛ ص 118. 10. ایرانو
یخی اسکان قبایل عرب در خوزستان؛ امیرحسین خنجی؛ ص 2. 11. سابقه تار

12. فتوح البلدان؛ احمد بن یحیی جابر بغدادی باذری؛ ص 376.

  وجه تسمیه عبادان
  دربارۀ وجه تس���میه ن���ام عبادان، اظهار نظرها و س���خنان چندی مطرح 
ش���ده اس���ت. برخ���ی از ای���ن دیدگاه ه���ا تا ح���دودی ب���ا  اس���ناد و قرائن و 
گوشه ای و یا قسمتی  یخی نزدیکی و قرابت دارند و بیانگر  مستندات  تار
یخی   کتب و منابع تار از حقیقت هس���تند. اما از برخی دیگر  نه تنها  در 

ذکری نیامده، بلکه  واقعیت ها و حقایق نیز آنها را تأیید نمی کند.

که نامگ���ذاری عبادان  جغرافی نوی���س مع���روف ابوالف���داء معتقد اس���ت 
منتس���ب اس���ت به ش���خصی ب���ه نام 
یس���ته.  ک���ه در این بقعه می ز »عب���اد« 
از ای���ن رو آنج���ا را به ن���ام او »عبادان« 
نامیده اند.7 هرچند س���خن ابوالفداء 
تا حدودی قابل قبول اس���ت و بیانگر 
یش���ۀ نام عبادان و وجه تس���میه این  ر
ک���ه در منابع  ش���هر اس���ت؛ اما از آنجا 
جغرافی���ای  کتاب ه���ای  و  یخ���ی  تار
یخی وجود چنین ش���خصی تأیید  تار
نشده است و همچنین بنا به اذعان 
کسی از زندگی »عّباد« اطالعی ندارد؛ پس نمی توان سخن او را  ابوالفداء 

برای وجه نامگذاری عبادان پذیرفت.

که   س���خن دیگر منسوب دانس���تن نام عبادان به قبیله »بنوعباد« اس���ت  
گزیده اند. از این رو آنج���ا را »عبادان« نامیده اند.8  در این س���رزمین منزل 
که مردمی از  آنچه س���بب می ش���ود دیدگاه فوق تقویت ش���ود این اس���ت 
این قبیله در حال حاضر بر س���احل ش���رقی رودخانه بهمنش���یر در آبادان 
که ب���ه »آلبو عبادی« معروف هس���تند و آنه���ا را بازماندگان  حض���ور دارند 
آن قبیله می دانند.9 ش���اید این س���خن نیز درس���ت باش���د؛ اما  از آنجا که 
یخ توطن قبیله  بنو عباد در دس���ت نیس���ت  اطالع���ات دقیقی درباره  تار
یخ���ی قبیلۀ بنوعباد را به عنوان  و همچنی���ن چون هیچکدام از منابع تار
کنان این ش���هر ذکر نکرده اند؛ نمی توان نام عبادان را برگرفته از  اولین س���ا

»بنوعباد« دانست.

اظهار نظر دیگر س���خن بهرام فره وشی است که به نظر می رسد اولین بار در 
س���ال 1348 شمسی مطرح شده اس���ت. او معتقد است که نام »عبادان« 
از ریش���ه عبد و عابد و عّباد نیست، بلکه شکل عربی شده واژه »اوپاتان« 
 )o( »است. این ترکیب از سه جزء ساخته شده است، جزء نخست آن »او
به معنی آب اس���ت. »پات« )pat( از ریشه پاییدن است و »ان« )an( سوند 
یا و رود  نسبت است و »اوپاتان« به معنی جایی است که در آنجا از آب در

یم البلدان؛ اسماعیل بن علی ابوالفداء؛ ص 352. 7. تقو
زگار اسامی؛ حسن جالی عزیزیان؛ ص 13. یخ آبادان در رو 8. تار

9. همان.

آبادان یکی از شهرهای مهم ایران 

و در مقاطعی یکی از شهرهای 

معروف خاورمیانه بود. با وجود 

مطرح بودن نام آبادان در عرصۀ 

تعامالت اقتصادی، اجتماعی و 

حتی سیاسی، بنا به دالیل عدیده 

هیچ گاه پژوهشی علمی و آکادمیک 

دربارۀ تاریخ بنای این شهر، وجه 

تسمیۀ و سیر تحول تاریخی آن 

انجام نگرفته است. 

تارخیچۀ بنای هشر آبادان
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یاد ب���ن ابیه و روس���تای »عبداللیان« منس���وب به عبداهلل و  منس���وب به ز
روس���تای »بالالن« منسوب به بالل بن ابی برده در حوالی بصره به همین 

شیوه نامگذاری شده اند.19 

که اصواًل در زبان عربی چنین   درتایید نوش���تۀ یاقوت حموی باید گفت 
تس���میه ای وج���ود دارد؛ یعنی با افزودن  »ان« به آخر اس���م جمع، از آن نام 
کش���ور می س���ازند. ب���رای مثال »س���ودان« جمع »س���ود« به معنی  محل یا 
کشوری   س���یاهان است و این نام بر سرزمینی بزرگ اطالق می شود و نام 

در آفریقا  است.

کرم)ص( و امام علی)ع(  بیانگر عابد بودن  سخنان روایت شده از پیامبر ا
و پارس���ابودن م���ردم این ش���هر اس���ت. صح���ت فرمای���ش روایت ش���ده از 
پیامبر)ص( و س���خن امام علی)ع( را جغرافی نویس���ان و س���یاحان و آنها 

ک���ه از نزدی���ک عب���ادان را دیده ان���د، 
کرده اند. مقدس���ی جغرافیدان  تایید 
و س���یاح مع���روف  )متول���د 336ق و 
که در قرن  درگذشته به سال 380ق( 
چهارم هجری به عبادان آمده، مردم 
آنج���ا را »عّب���اد« و صالحون توصیف 
کرم این س���خن  کرده و از قول پیامبر ا
کس از ش���ما،  را نق���ل می کند »که هر 
گ���ر ب���ه عب���ادان رس���ید آنج���ا من���زل  ا
ک  ک آن از خا کند؛ چون خا اختی���ار 
که در زمان نوح  بیت المقدس است 

پیامبر، طوفان نوح آن را با خود با عبادان آورده است«.20 

همچنی���ن یاقوت حموی )متولد 574 و درگذش���ته به س���ال 626ق( نیز 
یارتگاه ه���ا، خانقاه ها و رباطات  عب���ادان را جزی���ره ای می داند که در آن ز
اس���ت. مردم آن ت���ارک دنیا ب���وده و از محل ن���ذورات روزگار می گذرانند. 
یارت،  یارتگاه���ی به نام حضرت علی؟ع؟ اس���ت که به هن���گام ز آنج���ا ز
کرامات آن س���خنان  ی���ارت آن می آین���د. در خصوص  م���ردم اط���راف به ز
تایید نش���ده ای بر زبان ها جاری است.21افزون بر یاقوت، زکریا محمدبن 
یخ نوی���س ق���رن هفتم )متول���د 605 و  ین���ی جغراف���ی دان و تار محم���ود قزو
درگذش���ته 682ق( نی���ز عب���ادان را مرق���د امام زاده ها، خانق���اه صوفیان و 

که زّوار از هر سوی به آن شهر می آیند.22  یشان می داند  تکایای درو

ابن بطوطه س���یاح معروف )متولد 703 و درگذش���ته به سال 779 ق( نیز 
که در قرن هش���تم به عبادان آمده، آن را قریه ای بزرگ با معابد و مس���اجد 

19. معجم البلدان؛ شهاب الدین ابی عبداهلل یاقوت حموی؛ ج 4، ص 74.

20. معجم البلدان؛ شهاب الدین ابی عبداهلل یاقوت حموی؛ ج 4، ص 74.
21. همان.

ینی؛ ص 89. 22. آثار الباد و اخبار العباد؛ زکریا بن محمد بن محمود قزو

مقدس���ی،13حمیری14  و همچنین جغرافی نویس���ان متأخ���ر مانند یاقوت 
کس���ی اس���ت  که عباد بن حصین اولین  حم���وی15 بر این عقیده بوده اند 
گزیده بود و به همین دلیل نام عبادان برگرفته از  که در این ش���هر مس���کن 
نام او اس���ت.  علت اصلی بیان این سخن،  نوشتۀ مورخ و نسب شناس 
مع���روف هش���ام اب���ن کلبی )درگذش���ته به س���ال 204 ق( اس���ت که همۀ 
یخ ن���گاران ب���ه آن اس���تناد کرده ان���د.16 ه���ر چند که  جغرافی نویس���ان و تار
کی )متولد  یخ نگاران و نویس���ندگان مانند عبدالمس���یح انطا برخی از تار
1875 می���الدی( معتقد اس���ت که نام عبادان پی���ش از عباد بن حصین 

بوده است.17 

در اینک���ه قدمت عبادان به دوران پی���ش از عباد بن حصین باز می گردد 
ج���ای هیچ گونه ش���ک و تردیدنیس���ت. این را س���خنان منق���ول از پیامبر 
ک���رم )ص( و همچنین نوش���تۀ بطلیم���وس تایید می کن���د. همان طوری  ا
ک���ه می دانیم عباد بن حصین در زمان حجاج بن یوس���ف ثقفی، )متولد 
ک���رم حضرت محمد)ص(  یس���ته اس���ت و از آنجا که پیامبر ا 95ق( می ز
از این ش���هر نام برده اس���ت، روشن و آشکار است که بنای شهر مربوط به 
دوران قبل از عباد بن حصین است. افزون بر این بطلمیوس قرن ها پیش 

کرده است. از عباد بن حصین از عبادان یاد 

گواهی آشکار بر بنای شهر عبادان در دوره های  که دلیل و   س���ند دیگری 
پی���ش از عب���اد بن حصی���ن اس���ت، فرمان خلیف���ه دوم عمر ب���ن خطاب 
که در فرمان خود به والی بصره، عبادان  )درگذشته به سال 23ق( است 
را جزء ایالت بصره دانسته و ادارۀ آن را به والی بصره محول کرده است.18 

از این رو نام عبادان پیش از عباد بن حصین وجود داشته است.

یخ نگاران و مش���اهدات  ب���ا عنایت به نوش���ته های جغرافی نویس���ان و تار
س���یاحان و جهانگردان و همچنین با درنظرگرفتن س���خنان نقل ش���ده از 
حضرت پیامبر)ص( و س���خن روایت ش���ده از امام علی)ع(، به احتمال 
قوی اظهار نظر جغرافی نویس معروف یاقوت حموی دربارۀ وجه تس���میه 

گفته از اعتبار علمی  بیشتری برخوردار است. عبادان و آنچه ایشان 

یاق���وت حم���وی در این ب���اره چنی���ن می گوی���د:  عّب���اد ب���ه معن���ی م���ردم 
ک���ه در این ش���هر مردمانی عابد و پارس���ا  عبادت کنن���ده اس���ت و از آنج���ا 
اد یا ش���هر  یس���تند، آنج���ا را »عب���ادان« نامیدند که به معنی ش���هر َعّبَ می ز
عبادت کنن���دگان اس���ت. دربارۀ اف���زودن »ان« به آخر عباد نیز این ش���یوه 
که به هن���گام نامگذاری ش���هر یا روس���تایی به  مرس���وم م���ردم بصره ب���وده 
یادان«  نام ش���خصی، به آخ���ر آن »ان« م���ی افزودند.  چنانکه روس���تای »ز

قالیم؛ ابی عبداهلل محمد بن ابی بکر شامی مقدسی؛ ص 117. 13. احسن التقاسیم فی معرفة اال
قطار؛ ابوعبداهلل محمد بن عبدالمنعم صنهاجی حمیری؛ ص 225. 14. الروض المعطار فی خبر اال

15. همان.
16. فتوح البلدان؛ احمد بن یحیی بن جابر بغدادی باذری؛ ص 376.

کی؛ ص 33. 17. توطئه الریاض الخزعلیه؛ عبدالمسیح انطا
18. کتاب البلدان؛ ابی عبداهلل احمد بن محمد بن اسحاق همدانی ابن فقیه؛ ص 39.

دربارۀ وجه تسمیه نام عبادان، 

اظهار نظرها و سخنان چندی 

مطرح شده است. برخی از این 

دیدگاه ها تا حدودی با  اسناد و 

قرائن و مستندات  تاریخی نزدیکی 

و قرابت دارند و بیانگر گوشه ای و 

یا قسمتی از حقیقت هستند. اما 

از برخی دیگر  نه تنها  در کتب و 

منابع تاریخی  ذکری نیامده، بلکه  

 واقعیت ها و حقایق نیز

 آنها را تأیید نمی كند.

تارخیچۀ بنای هشر آبادان
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جزیره قرار دارد و پس از آن ش���هر و یا روس���تایی نیس���ت. اب���ن فقیه نیز به 
کت���اب خویش ضمن ذک���ر نام تؤامان بص���ره و عبادان،  س���ال 365ق در 
موقعی���ت آن را در ش���رق دجله توصیف کرده اس���ت.29 نویس���نده کتاب 
که عبادان بر ساحل  حدود العالم نیز در کتاب خود خاطرنشان می سازد 

یا است.30  در

در حقیق���ت هم���ۀ جغرافی دانان و تاریخ ن���گاران و س���یاحان آنچه دربارۀ 
موقعیت جغرافیایی عبادان نوشته اند با موقعیت فعلی آن انطباق دارد و 
که جغرافی دانان و سیاحان از عبادانی دیگر یاد نکرده اند، واضح  از آنجا 
و آش���کار اس���ت که منظور از آنچه پیشینیان اعم از بطلیموس و حضرت 

گفته اند، همین عبادان بوده و الغیر.  محمد )ص( و علمای دیگر 

س���خن مقدس���ی درب���ارۀ عب���ادان و اینکه پ���س از آن ش���هر و یا روس���تای 
نیس���ت، در فرهنگ ش���فاهی مردم عراق نیز راه یافته و به صورت ضرب 
المث���ل بر زبان ها جاری اس���ت. آنها ه���ر آینه که بخواهند ح���َد باال و اوج 
کنند و به آخر هر چیز و منتهی درجۀ آن نظر داشته باشند،  چیزی را بیان 
می گویند »ما بعد َعّبادان قریه«؛ یعنی پس از عبادان روستایی نیست.31  
ب���ه همین من���وال منوچهری دامغانی ش���اعر معروف عص���ر غزنوی ضرب 

کرده است :  المثل مزبور را در قالب شعر بیان 
نیس���ت آن س���وتر ز عبادان دهیب���ر ف���راز هم���ت او نیس���ت جای

علمای عبادان
  ش���هر عب���ادان در دوره عباس���ی ش���هری آباد و پ���ر رونق ب���وده و تنی چند 
از دانش���مندان را در خ���ود پرورش داده اس���ت. مح���ّدث ابوبکر احمد بن 
س���لیمان عبادان���ی )متول���د رج���ب 248ق( قاضی ابوش���جاع احمد بن 
الحسن شافعی عبادانی )متولد 434ق( سیاح معروف حسن بن سعید 
مق���رئ عبادانی32و محدث طاهر جعفر بن محمد عبادانی )درذش���ته به 

سال 493 ق(33 علمای عبادان بوده اند.

سیر تحول عّبادان
ک���رم)ص(، عب���ادان تا   ب���ا توج���ه به نوش���تۀ بطلیم���وس و س���خن پیامبر ا
که پیامبر  س���ده های اولیه هجری در حد و اندازه یک شهر بوده و از آنجا 
گفته، به نظر می رس���د ش���هر معروفی بوده است. حتی  کرم از آن س���خن  ا
یس���ت، از آن به عنوان ش���هر یاد  ک���ه در قرن چهارم هجری می ز مقدس���ی 
کرده اس���ت.34 پس از آن ناصر خس���رو در قرن پنجم به عبادان پا نهاد؛ اما 
او دربارۀ ش���هر یا روس���تابودن آن س���خنی بر زبان نمی راند. یاقوت حموی 
نی���ز در اواخر قرن شش���م و اوائل قرن هفتم از عبادان ن���ام می برد؛ اما او نیز 

29. کتاب البلدان؛ ابی عبداهلل احمد بن محمد بن اسحاق همذانی ابن فقیه؛ ص 372.
30. حدود العالم من المشرق الی المغرب؛ ص 116.

کی؛ ص 36. 31. توطئه الریاض الخزعلیه؛ عبدالمسیج انطا
32. معجم البلدان؛ شهاب الدین ابی عبداهلل یاقوت حموی؛ ج 4، ص 74.

33. سیر اعام النباء؛ محمد بن احمد بن عثمان ذهبی؛ ص 41.
قالیم؛ ابی عبداهلل محمد بن ابی بکر شامی مقدسی؛ ص 117. 34. احسن التقاسیم فی معرفة اال

یارتگاهی است که  یا ز فراوان توصیف می کند. او می نویسد: »بر ساحل در
آن را به خضر و الیاس)علیهما الس���الم( نسبت می دهند و روبروی مقام، 
که چهار تن درویش با فرزن���دان خود، خدمت خانقاه را  خانقاهی اس���ت 

که مردم با خود می آورند.23  گذران آنها از نذوراتی است  بر عهده دارند و 

که مالحظه می ش���ود همۀ جغرافی نویس���ان و س���یاحان وجود  همچن���ان 
کرده اند  یارتگاه ها، معابد و مس���اجد و َعّبادبودن مردم این شهر را تایید  ز
یشه و اصل نام َعّبادان  که ر گواه بر این س���خن اس���ت  و این خود بهترین 

برگرفته از »َعّباد« است. 

موقعیت جغرافیایی عبادان 
که از قدیمی ترین جغرافی نویسان است و در قرن دوم هجری   ابن خرداد 
که  یست، موقعیت جغرافیایی عبادان را به نحوی توصیف می کند  می ز
ب���ا موقعیت فعل���ی آن انطب���اق دارد. او فاصلۀ بصره تا عب���ادان را دوازده 
اس���ت  گفتن���ی  می دان���د.24  فرس���خ 
این فاصل���ه تا به امروز حفظ ش���ده و 
مس���افت میان این دو شهر در همین 
که در  حدود اس���ت. اب���ن حوقل نی���ز 
یس���ت، آنچه  قرن چهارم هجری می ز
درب���ارۀ عب���ادان نوش���ته ب���ا موقعیت 

فعلی آن انطباق دارد.25 

ناصر خسرو نیز در مراجعت از سفر حج از بصره به عبادان آمده و از آنجا 
که عب���ادان جزیره ای  ب���ه موطن اصلی خویش بازگش���ت و بی���ان می کند 
کشتی امکان پذیر است. از  که رسیدن به آن فقط با  یا  است بر ساحل در

کرده بود.26  کشتی بزرگی از بصره به عبادان سفر  این رو با 

یاقوت حموی نیز عبادان را جزیره ای می داند که در منتهی الیه خش���کی 
ق���رار دارد و آب ه���ای دجله آن را احاطه کرده و عج���م آن را »میان رودان« 
که آب آن ش���ور اس���ت و بیشتر  می نامند. ش���وره زاری اس���ت بی حاصل 
یا صید می کنند.27 حمیری  که آن را از در کی مردمش ماهی اس���ت  خورا
یس���ت، ضمن تأیی���د فاصله بین بصره  که در قرن هفتم هجری می ز نی���ز 
و عب���ادان،  همانن���د ناص���ر خس���رو از حصی���ر عبادانی یاد می کن���د که از 

نیزارهای آن ساخته می شد.28

کرده بود: »عبادان مدینه  پیش از این نیز مقدس���ی آن را چنین توصی���ف 
ف���ی جزیره لیس وراءها بلد و ال قریه؛ یعنی عبادان ش���هری اس���ت که در 

23. رحله ابن بطوطه؛ محمدبن عبداهلل ابن بطوطه؛ ص 117.
24. المسالک و الممالک؛ ابی القاسم عبیداهلل بن عبداهلل ابن خردادبه؛ ص 60.

25. صورة االرض؛ ابوالقاسم ابن حوقل نصیبی؛ ص 214.
26. سفرنامه ناصرخسرو؛ ناصر خسرو؛ ص 168.

27. معجم البلدان؛ شهاب الدین ابی عبداهلل یاقوت حموی؛ ج 4، ص 74.
قطار؛ ابوعبداهلل محمدبن عبدالمنعم صنهاجی حمیری؛ ص 225. 28. الروض المعطار فی خبر اال

در اینکه قدمت عبادان به دوران 

پیش از عباد بن حصین باز می گردد 

جای هیچ گونه شک و تردید 

نیست. این را سخنان منقول از 

پیامبر اکرم)ص( و همچنین نوشتۀ 

بطلیموس تایید می کند.
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یارتگاه خضر، عبادان را  کرده است. پس از بنای ز در قرن هشتم از آن یاد 
که به صورت جزیره است، جزیره الخضر نامیدند.41 از آن پس نام عبادان 
و یا جزیره محرزی را در کتب مش���اهده نمی کنیم و به جای آن نام جزیره 
کت���ب و منابع می بینی���م.42 به نظر می رس���د در این دوران تا  الخض���ر را در 

کوچکی بوده است.43  اوایل قرن چهاردهم قمری عبادان دهکده 

پس از کشف نفت در چاه نفتون مسجد سلیمان در سال 1908 میالدی 
و در پ���ی آن راه ان���دازی پاالیش���گاه در ج���وار دهک���ده عب���ادان روزب���ه روز 
که نام آن بر  کار به جایی رس���ید  کوچک عبادان بزرگ تر ش���ده و  دهکده 

سر زبان ها افتاد و نام جزیره الخضر از یادها برفت.44 

که شب ها با نیروی برق  کشیده شد  کار پاالیشگاه، خیابان ها     با آغاز به 
روش���ن می ش���دند. همین امر س���بب 
کارگران از شهرهای اطراف  مهاجرت 
و به ویژه از ش���هرهای جنوبی کشور به 
ک���ه در اوایل  گونه ای  عبادان ش���د، به 
م(   1920( شمس���ی   1300 س���ال های 
بیش از سی هزار تن از هندی و ایرانی 
و اروپای���ی در آن ش���هر ب���ود. در س���ال 

1911م انگلیس���ی ها در دهکده عبادان، شهر جدید و خانه هایی جدید بر 
اساس الگوی شهرهای انگلیسی بنا نهادند45و در آن ساختمان ها و ابنیه 
جدید برای ساختمان اداری و محل سکونت کارمندان عالی رتبه احداث 
کردند.46 در این س���ال ها دهکده عبادان به ش���هری صنعتی تبدیل ش���ده 
کنین، هشتاد باب مغازه در  بود. در س���ال 1913م برای تأمین مایحتاج سا
آن بنا شد و از آنجا به ناصری ]اهواز[ و مسجد سلیمان سیم تلفن کشیده 

شد.47

پس از پیروزی رضا خان بر ش���یخ خزعل در سال 1304 ش نام عبادان تا 
ده س���ال همچنان بر این شهر اطالق می شد. ده سال بعد یعنی در سال 

1314ش براساس مصوبۀ دولت، نام عبادان به آبادان تغییر یافت.48  

41. سفرنامه خوزستان؛ حاج عبدالغفار نجم الملک؛ ص 91.
کسروی؛ ص 179. یخ پانصد ساله خوزستان؛ احمد  42. تار
کسروی؛ ص 215. یخ پانصد ساله خوزستان؛ احمد  43. تار

کسروی؛ ذیل آبادی عبادان. یخ پانصد ساله خوزستان؛ احمد  44. تار
45. مجله لغه العرب؛ شماره 4.

کی؛ ص 34. 46. توطئه الریاض الخزعلیه؛ عبدالمسیح انطا
یای عمان در صد سال پیش؛ محمد علی خان  47. سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس و در

بندرعباسی سدید السلطنه؛ ص 168.
48. فرهنگ معین؛ محمد معین؛ ج 6، ذیل آبادان.

همانند ناصر خسرو هیچ گونه اشاره ای به شهر یا روستابودن آن نمی کند. 
یاد این ش���هر تا قرن هفتم پابرجا بوده  بنا به نوش���تۀ حمیری  به احتمال ز
که  به  گواه این سخن قصیدۀ عربی سعدی شاعر مشهور  است  اس���ت. 
کوی مغول در قرن ششم هجری،  بر  هنگام س���قوط  بغداد به دس���ت هوال
»عبادان« ایستاد و ازاین شهر حزن و اندوه و اشک خود را نثار بغداد کرد.

  اب���ن بطوطه در قرن هش���تم هجری آن را قری���ه بزرگی توصیف می کند که 
درآم���د آن، منب���ع ثابت خزانه بصره بود.35 به نظر می رس���د پس از نابودی 
ل���ه،  حصن مهدی،  س���وق  کام���ل ش���هرهای اط���راف همچ���ون بی���ان،  ٌاّبً
ق، مناذر الکبری، مناذر الصغری،  االهواز، سوق االربعاء، عسر ُمکَرم، ُسّرً
نهرتی���ری، الکلبانیه، المختاره، خش���بات  )یا خّش���اب( در قرن هش���تم 
هجری، از جمعیت عبادان به مرور کاسته شد و آن شهر در حد یک قریۀ 
بزرگ باقی ماند. چه بسا پس از آن نیز همین قریه بزرگ نیز کوچک تر شده 
و ی���ا اینکه از صحنۀ روزگار ناپدید ش���ده باش���د. از این رو در داس���تان به 
قدرت رسیدن س���یدمحمد مشعشع به سال 845ق و پس از آن در طول 
حکوم���ت مشعش���عیان و در اوج درگیری های آل مشعش���ع برای تصرف 
بصره، سخنی از این شهر نشده است. همچنین به هنگام حکمفرمایی 
دیری���ان بر بصره در اوای���ل قرن یازده هجری و برپایی حکومت بنی کعب 
یخ بنی  در قبان و فالحیه نام و نش���انی از عبادان نیس���ت.36در کتاب تار
که ح���وادث قرن های دوازده���م تا چهارده���م را در ب���ر می گیرد نیز  کع���ب 
س���خنی از این شهر نیست.37در قرن سیزدهم هجری و در سال 1243ق 
)1827م( در زم���ان ش���یخ غیث کعب���ی، از بریم38 نام برده می ش���ود؛ اما 
یخ نوی���س زندیه هنگام ذکر  از عب���ادان خبری نیس���ت. به همین دلیل تار
لشکرکش���ی کریم خان زند بر شیخ س���لمان کعبی در سال 1178ق نامی 

از عبادان ذکر نمی کند و در مقابل آن از جزیره محرزی39 نام می برد.40

  به نظر می رس���د آخرین سیاح و جغرافی نویس���ی که در سده های اخیر به 
عبادان س���فر کرده و دربارۀ آن س���خن گفته اس���ت، اب���ن بطوطه جهانگرد 
مع���روف قرن هش���تم اس���ت. پ���س از آن اثر و نش���انی از این ش���هر در کتب 
تاریخی و یا نوش���ته های جغرافی نویس���ان و یا س���فرنامه های س���یاحان به 
یارت���گاه خضر در  چش���م نمی خورد. بر اس���اس س���ند موجود نزد متولیان ز
س���ال 920ق در قریۀ ٌطّره خضر بر ساحل جنوبی رودخانه بهمنشیر، حاج 
یارتگاه خضر را  بنا نهاد. به احتمال  محمود معروف به حاج محمود قیم ز
که ابن بطوطه  یارتگاه خضر بنا ش���ده  یارتگاه مزبور در محل همان ز یاد ز ز

35. رحله ابن بطوطه؛ محمدبن عبداهلل ابن بطوطه؛ ص 117.
کسروی؛ فصل مشعشعیان. یخ پانصد ساله خوزستان؛ احمد  36. تار

یکی؛ نسخه خطی. 37. االماره الکعبیه فی القبان والفاحیه؛ حاج علوان بن عبداهلل شو
38. بریم روس���تایی در غرب آبادان اس���ت که پس از توسعۀ شهر در یک قرن اخیر, جزء از شهر آبادان 

شده است.
بروی روس���تای حفار ق���رار دارد. در حال  39. روس���تای محرزی بر س���احل جنوب���ی رودخانه کارون رو
حاضر این روس���تا جزء شهر خرمشهر است. محرزی نامی قدیمی است و مقدسی هزار سال پیش 

کرده است. در احسن التقاسیم از آن یاد 
یخ زندیه؛ میرزا محمدصادق نامی؛ ص 133. گشا در تار گیتی  یخ  40. تار

با توجه به نوشتۀ بطلیموس و 

سخن پیامبر اکرم)ص(، عبادان 

تا سده های اولیه هجری در حد و 

اندازه یک شهر بوده و از آنجا که 

پیامبر اکرم از آن سخن گفته، به 

 نظر می رسد شهر معروفی

 بوده است.
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