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  !!!!األهواز اسمإيران لم تزور 
  

         حوازي أبو هيام األ
  

 المقال إن انفي األسماء األخرى لالحواز بقدر ما هو محاولة لكشف الحقائق التاريخية قدر ال أريد في هذا
 , بما يخص التاريخ األحوازي البعض على بعض الشبهات و االدعاءات الغير دقيقة عندالمستطاع و الرد

و تكريسها في أذهان أبناء شعبنا بدل األسماء ) باعتقادي(الصحيحة  الحقائق التاريخية شفاجل آمن 
  . تاريخنا العريقالمستوردة في و المزورة

   متى و آيف و لماذا سميت األحواز؟
المقدوني بغزو قام االسكندر ,  عام2500 قبل حواليخمينيين  احتالل األبعد تعرض عيالم و بابل إلى

 جزء ارض بابل و عيالم إلى دويالت و أمارات و" انابيالمعرآة "دمر الجيش األخميني في  و المنطقة
: األحواز( .قبائلهم القسامها نسبة إلى ملكيات األحوازو انفرد العرب بالمنطقة و أطلقوا عليها اسم 

للفظ داللة و أصلها مصدر حاز بمعنى الحيازة و التملك و آان العرب يستعملون هذا ا, جمع لكلمة حوز
و يشيرون بها إلى األرض التي اتخذها فرد و بين حدودها فاستحقها دون . على تمليك األرض دون سواها

آما آانوا يعدونها داللة للتبعية اإلدارية أو السياسية أو العشائرية بالنسبة للقبائل و الحواضر و . منازع
  .....)األمارات فيقال حوز فالن و أحواز تميم و أحواز

و  بمراحل مختلفة ت و حضاراوجود دول عن ة األولى ناتج,ثرة األسماء لالحواز هي نتيجة لحالتينآ
عيالم لوجود قبل الميالد بأرض  عام  أربع أالفسميت حيث ,التاريخ على ارض األحوازمن معينة 

ان التي مملكة ميس ب و بعد ذلك سميتلفترة طويلة من الزمن التي استمرت أراضيهاحضارة عيالم على 
 التي تأسست في القرن الخامس إمارة المشعشعينسميت ب الثاني قبل الميالد و آذلك ست في القرنتأس

ف  يخِل حيثألراضيناو الحالة الثانية لوجود االحتالل و الغزو األجنبي  ....المحمرة و إمارة عشر و
 تغير أسماء التاريخية وقائق اآلثار الحضارية و تزوير الح نهب الثروات و مدمرة مثل االحتالل أثار
 من هنا وجد لالحواز من اجل تكريس االحتالل و فرضه آأمر واقع و األخرىالمخططات أالماآن و

  .شكرستان و األهواز,  خوزستان,عربستانأسماء أجنبية من أثار االحتالل اإليراني مثل 
ورتين أعاله و على سبيل المثال و  الذي له أسماء مختلفة ناتجة عن الحالتين المذآليس وحدهو األحواز 

هولندة  ,مراآش وسمى موراآو  المغرب ت,الجيريا الجزائر تسمى ,ايجيبت مصر تسمى ,الحصرليس 
  ...وو جرمني ) گرمانيه (چالند و جرمانية  دوألمانيا تسمى ,نيدرالند نيذرالند و تسمى

  و ما تزالو نهبتاريخ و الجغرافيا التو مازالت تزور  السلطات اإليرانية زورت إنمعروف و آما هو 
غرافية المنطقة و تغيير ديمإن و بشكل مستمرو تحاول ! !ها إيرانيةتجعلالثروات الحضارية و تنهب 

  األسماء العربية إلى الفارسية وغيرتو. العربية بأسلوب مختلفة و بمخططات قريبة و بعيدة المدى
حتى  الناطق بالضاد و مروا بالنخيل اإلنسان ا منبدءتمارس سياسة التفريس تجاه آل ما هو عربي 

  . العربية و القرى و الحارات و األزقةالمدنوصوال ألسماء 
 و اذآر نموذجام العربي و األصيل لوطننا  االسعاءات البعض التي تدعي األهواز هوقبل الرد على اد

 حتى يكون شاهدا على ما همشهادة بما يخص التزوير و سياسية التفريس على لسان ُآتاب الفرس أنفس
  . يفعلون
في والية بنسيلوانيا األمريكية في آتابه " پتيزبورگ"استاد علوم السياسية في جامعة " ريچارد کاتم"يقول 

 حول 138-134في صفحات ) ترجمه احمد تدين إلى الفارسية"( القومية في إيران" المعروف باسم
تاريخ خوزستان "آما مذآور في آتاب (لى أحضان إيران األحواز بعد رجوعهم إ عرب إن: ... األحواز

نشؤ , )  المجلد الثاني775 في الصفحة للكاتب موسى سيادت" من الحقبة االفشارية حتى الحقبة المعاصرة
و تطور مصانع النفط و بعد ما تثقوا و أصبحوا من الطبقة المتوسطة في المجتمع بدء الشعور القومي 

ستخلق مشاآل أي تنامي الشعور القومي بعون القومية العربية و تلك الظاهرة يظهر عندهم و اغلبهم يت
  .هو جزء ضئيل من ذلك التعقيد بالنسبة إليران ألكعبي خزعل مقاومة شيخنضال و  و .إليرانعدة 
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 اإلخطار المحدقة م1926 أفشار المعروف بعنصريته تجاه العرب في عام ر و من هنا َشَخص دآتو
 المشكلة حيث طالب بضرورة استئصال نصائح لهذه قدم حلوال و األحواز والعرب في بإيران من قبل 

اللغة العربية في األحواز و القيام بإعمال لتغير ديموغرافية المنطقة العربية بالهجرة و الهجرة 
ز و طبقها بعد احتالل األحوا و حمل الجدم و هذه النصائح أخذها رضا خان ب.المعاآسة من و إلى األحواز

  . هو يحمل نفس الفكرة العنصرية تجاه العرب
 )گار عمرياد(  نقال عن عيسى صديق في آتابه -يقول إبراهيم صفائي صاحب قصة حياة الجنرال زاهدي

  بأوامرمجموعة من االخصائين و المثقفينتشكلت في الجيش  (:حول تغيير األسماء العربية إلى الفارسية
ذبيح بهروز و العقيد علي , حبيب اهللا نوبخت:  شمسي و هم1301ام  وزير الحرب في ع–من رضا خان 

رئيس مكتب وزارة الحرب و ذلك من اجل تغيير , رياضي بمساعدة فرج اهللا بهرامي السكرتير األول
) شكرستان(تغير اسم عربستان إلى خوزستانشمسي  1302 و في عام . الكلمات األجنبية إلى الفارسية

و ... و يضيف الكاتب“ گنجويخسرو و شيرين لشاعر نظامي "د في منظومة اسمه التاريخي آما ور
قامت وزارة الحرب باعالم ذلك الى وزارة الداخلية و من جهتها قامت وزارة الداخلية و ضمن رسالة رقم 

بإبالغ السفارات األجنبية في طهران و السفارات "  شمسي1302دي لعام "   في شهر  12-17445
   .)لخارجاإليرانية في ا

 1925( شمسي1304في عام " لورد آرزن في الخليج الفارسي" و يذآر إبراهيم صفائي في آتابه
 قبل نفس المجموعة الخاصة بوزارة من) بعد في ما 1936استكمل ذلك المشروع في عام ( و )ميالدي
عربستان إلى :  ليتم تغيير أسماء المدن و المواني من العربية إلى الفارسية و بالنحو التاحيث الحرب 

الصالحية الى انديمشك و , گانالفالحية إلى شاد, عبادان إلى آبادان, المحمرة إلى خرمشهر, خوزستان
  . شملت آل اسماء المدن و القرى العربيةهويزة حتى الحويزة الى

اتهم و  يذآرونها في آتبهم و مذآرذلك آماب ترفونا التاريخ و األسماء العربية و هم يعو الفرس زورإذن
 تسمية األسماء آما يريدها  علىإصرارهم و هم في وقع  ما  يصدقواإندوه يلكن بعض األحوازيين ال ير

  .سية تفريس المدن من حيث ال يعرفونيا في تكريس سهيساعدون باعتقادي العدو 
 و فريسسياسة ت منبعد هذه الشهادة الواضحة نريد نحكم العقل و المنطق  بما جرى و يجري في االحواز 

 لماذا السلطات أنفسنا نسألو نفكر و  األحواز بالعرب في ما يتعلقطمس آل ما هو عربي و لمحاولة 
  ؟؟؟ أو غير مزورا مسبقااالسم عربيا آان إن اسم فارسيا إلى األهواز لم تزور اسم اإليرانية

 العربية ومعنى و الداللة  األحواز االسم ذات ال على إن اصل األهواز هوالحقائق التاريخية و العقل يشير
 آثيرا لما تسمع إن األحوازيين يرددون األسماء العربية و ضبتغو من هنا السلطات اإليرانية التاريخية 

و الدليل الواضح على . ...  و المحمرة و الفالحية و الحويزة و األحوازاألصيلة لوطنهم و خاصة اسم
ينة الحويزة من نفس المصدر و المعنى السم األحواز و تفريس الحويزة إلى صحة األحواز هو وجود مد

  .هويزة و األحواز إلى األهواز هو خير دليل على هذا األمر
  

ستعمال اسم  استدالالت البعض في تبريرهم الالموجز و التطرق الى بعض االمور اذآر بعد االيضاح 
  :االهواز بدل االحواز و الرد عليها

  
  :هوازكتب التاريخية و الرحالة السم األاقل آثير من التن: اوال

  : هذا االستدالل مردود عليه بالنقاط التالية
 علينا  قبل الحكم على شئ و بشكل نهائياذا نريد ان نكون امناء في البحث و االستنتاج العلمي الدقيق -1 

  اصحابالسياسية و آذلكه انتماءات  ورحلة السياسية الذي عاصرهامان نعرف صاحب الكتاب و ال
  .المطبعة و مكان تواجدها و احتمال تأثيرها  من قبل جهة ما

 او مراجعة اآثرها و ليس االستناد باالطبعة  مراجعة آل الطبعات اذا توفرت لدينا االمكانيةضرورة -2 
تزوير  الن احتمال  و مراجعة المخطوطات و االسناد القديمة,خيرة دون مراجعة الطبعات االخرىاال

اينما   و االسناد ايران في الكتب في الطبعات المتأخرة وارد جدا و هذا ما فعلته و تفعله و االسماءالكلمات
  .وصلت يدها
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 عامة الناس و الناس تجيبهم  يسئلون غرباء و الرحالة ال يعرفون الحقائق التاريخية مثل ما هي النهم-3
و ربما البعض من الرحالة زار المنطقة في فترة . لتحديدمثل ما هو رائج في تلك المرحلة او اللحظة با

و ال ننسى مراحل . ؟  آتبهم و مذآراتهم في آان حقا ذاآرين اسم االهوازان. احتاللها من قبل الفرس
و مرورا  عيالم ل همالمختلفة و الطويلة للسيطرة الفارسية على وطننا بدءا من عهد االخمنيين بعد احتالل

 لالحواز و وصوال الحتاللهم في عهد البهلويين في القرن الماضي و في آل فترة بالغزو الساساني
 يقومون الغزو  و في آل مرحلة من  و متفاوتة قبل طردهم احتاللية يمكثون في األحواز لفترات طويلة

  .و نهب الثروات األسماء تزوير ومنها  مشاريع  بعدة
  

   في بداية االسمالتعريف" الـ“لوجود , هو عربي" األهواز "اسم:ثانيا
 من اسم األحواز و  مأخوذفي بداية اسم األهواز هو التعريفالـ  -1:هذا االستدالل مردود عليه ألن

  . األهواز هو ليس أآثر من استنساخ من اسم األحواز بتغيير حرف الحاء المهملة إلى هاء
( لکنگو ا, للنپاا, األرجنتين: إذااالسم  هي دليل على عروبة "الـ" إذا آان و حسب ما يدعي البعض -2
 هذا االستدالل على أصحاب هذا الرأي المطالبة حسب عربية و آلها ... .و لپراگوای و المكزيك ا,)لزئيرا

  !!!بتلك الدول
  

  : يلفظون األهواز بدل األحوازأبناء شعبناإن أآثر : ثالثا
  شائعا على األلسن من جهة و بسبباستعماله فظل سهولة تعود أبناء شعبنا بتلفظ األهواز هو بسبب

 حيث , قبل الفرس من جهة أخرىعدة مناالحتالل و السيطرة على األحواز من زمن بعيد و لمرات 
 من ظهور و مجيء قبل قرونألول مرة ) و إن آان في أآثر األحيان اسميا( سيطروا الفرس على األحواز

 قاموا الفرس بمحاوالت للسيطرة و إخضاع اإلسالم و آذلك في مراحل أخرى من تاريخ األحواز قد
   . السياسي و الثقافي,العسكرياألحواز إلى نفوذهم 

 هناك أغالط آثيرة و ضارة شائعة بين أوساط  هو شائع يكون صحيحا و ما آلو علم المنطق يقول ليس
ال يمكن  الماضي و المحرمات شائع في بعض المجتمعات في المثال الزواج من على سبيل المجتمعات و

و في عصرا الحديث و في مجتمعنا األحوازي . النا إن نستنتج ذلك األمر بأنه عمل صحيحا ألنه آان شائع
 التدخين شائعا و المخدر أوبالتحديد آما هو في آثير من البلدان المتطورة و المتحضرة استخدام المواد 

 بأنهاألطباء هم يدخنون رغم معرفتهم و آثير من ( رائجا بشكل رهيب رغم التحذير المستمر من األطباء
 بأنه مضر بالصحة و قاتال و هذا ال ) و يسبب آثير من اإلمراض و اإلخطار الصحيةمضر بالصحة

  . يمكننا إن نقبله عمال صالحا أو صحيحا بحجة إشاعته و رواجه في المجتمع
 محاسبة آل من ينطق حقيقية والو أسماء مدنه بتاريخه  األسماء و محاولة تجهيل الشعب تزويرعن ناهيك 

و ال ننسى تمسك . باألحواز بأنه خارج عن القانون و انفصالي على حسب ادعاءات السلطات اإليرانية
 على نضوج الشارع األحوازي هي دليلجيل الشباب الواعي و الشجاع بكلمة األحواز و رفضه لألهواز 

   . بحق التاريخ و اإلنسان في األحوازو تحديه لسياسة النظام اإليراني و مخططاته اإلجرامية
  

 العربي حزب البعثيدعون إن اسم األحواز ليس اسم تاريخي للمنطقة و يحددون والدته في عهد : رابعا
   !!! العراق هو من جاء بهذا االسمالبعث فين إن حزب  في العراق حيث يقولواالشتراآي

 و يعتبر ساذجا استدالًال  التفكير في الرد عليه ألنهال يستحق البحث أو,  و هذا االستدالل إن صح التعبير
و من هنا يطرح السؤال ,  التاريخيةمعرفة بالحقائق ناشئ عن عدم  وعقل اإلنسان األحوازيال بااستهزاء

 األمين العام التحاد المحامين العرب حين هل االستاذ شفيق الرشيدات ,على من يدعي بهذا االدعاء
للتوضيح سنة طباعة الكتاب (هو بعثيا؟ " تصبالجزء العربي المغ, عربستان" بهاز في آتاويستخدم األح

) هجريالقرن السابع (الميالدي في القرن الثالث عشر الذي عاش الحموي ياقوت آان و هل). 1967
 حول  يذآر ياقوت الحموي في معجم البلدان!!  آان يعيش في زمن حكومة البعث في العراق؟؟أو  ؟بعثيا

  :  و األهوازاألحواز
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فلما آثر استعمال الفرس لهذه الكلمة غيرتها , جمع آلمة هوز و أصله حوزهواز أصلها األحواز و إن األ"
ألنه ليس في آالم الفرس حاء مهملة و إذا تكلموا بكلمة فيها حاء  تفصيال جملة وحتى أذهبت أصلها 

  .)مهمد, د محمهسن و ,حسن هويزة و ,الحويزة(مثال يلفظون . "قلبوها هاء
  

إن آان حقا آما تدعي أصحاب هذا الرأي بان األهواز هو اسم عربي و اسم الحقيقي للمنطقة فلماذا 
 المواني و الحارات من العربية السلطات اإليرانية حين غيرت آل أسماء المدن و القرى و الشوارع و

هو العاصمة و اآبر مدينة حواز  المعروف إن األو من لم تغير اسم األهواز إلى الفارسية إلى الفارسية
ه من  أو لم تغير,فهل تناست السلطات اإليرانية هذا االسم و هل خافت من جهة ما, في األحواز الوطن

 هل يطرح نفسه حول لماذا لم تغير سلطات االحتالل هذا االسم آما  ألفهل واجل سواد عيون البعض؟؟ 
  !!!!فعلت باألسماء األخرى ؟؟؟؟

ات اإليرانية حين تسمع أحدا يقول األحواز تغضب منه و تعتبره خائنا و انفصاليا و ما  و لماذا السلط
 أليس ألنه يفصلنه عن الفرس و ما يدعون و ما ينطقون به أليس ألنه اسم حقيقي و تأريخي ؟شابه ؟؟  

الشئ الذي  آان هذا الشئ في النطق فقط ؟؟ فكيف إذا آان هذا إنألنهم ال يريدون شيئا يفصلنا عنهم و 
   .و اإلنسان على أرضهيميزنا عنهم هو اسم تاريخي و عريق و متجذر بعمق الزمن 

  
قوموا بتزوير اسم أليس الفرس و حكامهم و نخبهم الحاقدة على آل ما هو عربي في األحواز لم ي

ور يخدع  مزورا و المزور ال يحتاج إلى تزوير مجددا و خاصة إن آان هذا االسم المزأصالاألهواز ألنه 
  !!!!.و يوهم البعض بأنه اسم حقيقي للمنطقة

  
  

  2005،  األول تشرين  09 ، األحد


