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 األهواز أم األحواز أم األخواز؟
 

 * محيي هادي : بقلم
 

اما االن فانني اكتب        ). االهواز ام االحواز    (كنت قد كتبت مقالة بعنوان        
ضيف كلمـة االخـواز                      هنا موسعا مجال المقالة المذكورة ســابقا فا

 .لتصبح لدينا ثالث كلمات لها عالقة بالموضوع ) بالخاء المعجمة(
معجــم البلـدان الـذي        -وسأذكر فقرات اقتبستها من كتاب الحموي         

اال انـه وقبــل    . يعتمد عليه من يدافع عن تسمية االهواز بــاالحواز          
 .الدخول في موضوعي هذا فانني اقول

كما قال الحموي في كتابه معجم البلدان ان االهواز اسم عربي سـمي              
كذلك ساذكر بعض الفقرات التي اقتبستها من مصادر           . به في االسالم    

 .اخرى
 :من خالل مراجعاتي للمصادر المتوفرة لدي وجدت

 .كتاباً 174صفحة في  1915مرة في  2821ان كلمة االهواز تتكرر 
وال . كتـب  9صفحات فــي    10مرات في     10ان كلمة االحواز تتكرر        

 .االهواز, بالضرورة, تعني كلمة االحواز في هذه المراجعة
 .كتب 3مرات في  8اما كلمة االخواز فانها تتكرر 

ولم ابحث جديا عن كلمتــي        . كتب 6مرات في    9تكررت كلمة اهواز    
 .اال انني اذكر شيئا عنهما, احواز واخواز

 .كتب 107مرة في  1916وتتكرر كلمة االهوازي 
 .لم اجد اي ذكر لكلمة االحوازي

 .ولم اجد كلمة االخوازي
 .كتب 6مرة في  81اما كلمة الحويزة فانها تتكرر 
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اما عــن كلمـة االهــواز      , سأكتب شيئا عن كلمتي االحواز واالخواز           
فعلــى ) االهواز ام االحواز  (فارجو للقارئ ان يراجع مقالتي السابقة             

اذ انـني ذكــرت     , الرغم من قصرها فانها تفيد لتكملة هذا الموضوع            
 .-االهواز  -من المصادر التي تبحث عن , ولو قليال, قسما

 :في معجم البلدان يذكر ياقوت الحموي
 :قال كثير

 ترامي بنا مبركين المناقل.... اليَك ابن ليلى تمتطي العيُس صحبتي 
 .قطا قارب اعداد حلوان ناهل............ تخلل احواز الخبيب كانها 
 الخبيب بالخاء المعجمة
 :عندما يتحدث عن مرج عبد الواحد, ويذكر الحموي ايضا

: ابو ايوب الرقي  : قال احمد بن جابر قال    . بالجزيرة: مرج عبد الواحد  
سمعت ان عبد الواحد الذي نسب المرج اليه عبد الواحد بن الحــارث                    
بن الحكم بن العاصي وهو ابن عم عبد الملك بن مروان كــان علــى                  

 :المرج فجعله حمى للمسلمين وهو الذي مدحه القطامي فقال
 .اذا تخطاك عبد الواحد االجل....... اهل المدينة ال يحزنك شانهم 

يا                       وقيل كان حمى للمسلمين قبل ان يبني الحدث وزبطـرة فلمــا ُبن
ثب                    استغنى عنه فضمه الحسين الخادم الى االحواز ايام الرشيد ثم و
الناس عليه فغلبوا على مزارعه حتى قدم عبد اهللا بن طاهر الى الشام                 

 .فرده الى الضياع
بقي علينا ان نكتشف هل االحواز هنا تعني االهواز ومرج عبد الواحد                      

 !واقع بالجزيرة
 :للبالذري) فتوح البلدان(وفي 

كان مرج عبد الواحد حمى المسلمين قبل ان تبنى الحدث وزبطرة فلما            
بنيا استغنى بهما فضمه الحسين الخادم الــى االحـواز فـي خالفـة                  

 . الرشيد
عنـدما يتحــدث عــن    , وفي االحاطة في اخبار غرناطة البن الخطيب       

 :منديل بن يعقوب بن عبد الحق يقول
كان فاضال عاقال جوادا عيَّنه ابوه امير المسلمين ابو يوسف بن عبد                      
الحق للضرب على احواز مالقة عند الفتنة فاضطربت المحلـة تجـاه                     

 سهيل وضيق على تلك االحواز وبرز اليه الجيش
 :يذكر, وعندما يكتب ابن الخطيب عن الحاجب المعظم

و بنى االبراج المنيعة في مثالم الثغور وروابي مطالعها المنذرة مـا                     
ينيف على اربعين برجا فهي ماثلة كالنجوم ما بين البحر الشرقي من                      

Page 2 of 5 أحمد الجار اهللا/ رئيس التحرير  -مستقلة  -سياسية  -السياسة يومية

4/24/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/Reports_4.asp



 ثغر بيرة الى االحواز الغربية
الروض المعطار في      -اما الحميري فعندما يكتب عن برونة في كتابه               

 :يذكر -خير االقطار
 .هي مدينة واسعة االحواز كثيرة الحصون سابغة النعم

ما قيل في حــب      -و في الرسائل للجاحظ وهو يتحدث عن البغال في              
 :البغال

 :ذكر ابو الشمقمق
 فاتنات ميٌل من االعجاِز....... واضحات الخدود ادٌم وبيٌض 

 .في بساتينها وفي االحواِز......... بين عوادة واخرى بصنٍج 
 ?ما تعني االحواز هنا 

 :للجاحظ ايضا) البغال(وفي 
 .ما اراني ساترك بغداد واهوى لكورة االهواز: وذكر ايضا البغال فقال

 .حيث ال تنكر المعازف واللهو وشرب الفتى من التقماز
 .وجواٍر كانهن نجوم الليل زهر الظباء الجوازي

 .واضحات الخدود فاتنات ميل من االعجاز
 .بين عوادة واخرى بصنٍج في بساتينها وفي االحواز

 . ذاك خير من التردد في بغداد
 :وفي تاريخ ابن خلدون وجدت

واستقبلنا الوادي يهول مدا ويروع سيفه الصقيل حدا فيسره اهللا مـن                   
بعد االعواز وانطلقت على الفرصة بتلك الفرضـة اليــدي االنتهــاز               
وسالنا من سائله اسد بن الفرات فافتى برجحان الجواز فعمَّ االكتساح                  
واالستباح جميع االحواز فاديل المصـون وانتهبــت القــرى وهـدت             

 الحصون
 :وفي تاج العروس للزبيدي

. و الجمع احـواز      ,الموضع يحوزه الرجل تتخذ حواليه مسناة         : الحوز
 النكاح : قال ابن سيدة الحوز.. الِملك : الحوز: قال ابو عمرو

 :وفي ربيع االبرار للزمخشري
وقـال   . االحواز مقلوبة عن اخواز جمع خوز النهـا كانــت بلــدهم                

و بخوز وهو      ¯ُسمُّ, الخوز الفَعلةٌ الذين بنوا الصرح لفرعون       : االصمعي
الخنزير بالفارسية ولما جاء االسالم واقامت العرب بها اتقوا من هذا                   

 .االسم فبذلوا الصحاب السلطان امواال حتى غيَّر االخواز باالهواز
ثة فـي الوقـت                     ويرى القارئ هنا ان الزمخشري يذكر الكلمات الثال

 .نفسه
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فنجده وقد ذكــر   , لنعود مرة اخرى الى معجم البلدان لياقوت الحموي          
وانه وبعــد ان يصــف اهــل     , مرَّة 84) بهاء الهدوء  (كلمة االهواز     

 :يقول,االهواز في زمانه بصفات مشينة وسيئة يصعب عليَّ ان اذكرها
اخره زاي وهي جمع هوز واصله حوز فلمَّا كـثر اسـتعمال                   : االهواز

النه ليس فـي كــالم       , الفرس لهذه اللفظة غيَّرتها حتى اذهبت جملة             
 .الفرس حاء مهملة واذا تكلموا فيها قلبوها هاء

ثم تلقفها منهم العرب فقلبت بحكم الكثرة في االستعمال وعلـى هـذا                       
وكان اسمها في ايام       . يكون االهواز اسما عربيا سمي به في االسالم            

الفرس خوزستان وفي خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها خــوز                 
وامــا البلـد     . كذا خوز بني سعد وغيرها فاالهواز اسم لكورة باسرها              

 .الذي يغلب عليه االسم عند العامة اليوم فانما هو سوق االهواز
واصل الحوز في كالم العرب مصدر حاز الرجل الشئ يحوزه حوزا اذا              

قال ابو منصور االزهري الحـوز فـي االرضـين ان             . حصله وملكه 
يتخذها رجل ويبني حدودها فيستحقها فال يكون الحد فيها حق فذلـك                    

 .الحوز هذا لفظه
حكاه ِشمر بن حمدويه وقرات بعد ما اثبته عن التوزي انـه قـال ان                   
االهواز تسمى بالفارسية هرمشير وانما كان اسمها االخواز فعرَّبهـا                 

 .الناس فقالوا االهواز
 -معجم البلــدان   -ويذكر الحموي في موضع اخر من كتابه المذكور                

 :ان
االهواز تسمى بالفارسية هرمشير واما كان اسمها االخــواز فعربهـا                  

 :وانشد ابن االعرابي. الناس فقالوا االهواز 
 وقيقعان الذي في جانب السوق..... ال ترجعن الى االخواز ثانية 

 فيه البعوض بلسب غير تشفيق..... ونهر بط الذي امسى يؤرقني 
سمتها العرب سوق االهواز يريدون هذه الكورة المحــوزة او ســوق              

 .االخواز بالخاء المعجمة الن اهل هذه البالد باسرها يقال لهم الخوز
 :فيذكر, ما كتبه ياقوت الحموي -ربيع االبرار -ويؤيد البالذري في 

 .االهواز : وانما سميت االخواز فغيرها الناس فقالوا:... قال الثوري
خوز هو جيل من النـاس          : ويذكر لسان العرب عن ابن االعرابي ان          

, الخوز جبل معـروف مــن العجـم         : وقال. اعجمي معرَّب  , معروف
وصوَّبه : قال ابن االثير  . وهو من ارض فارس      , ويروى ايضا بالراء    

 .الدار قطبي
 :اما القاموس المحيط فيذكر
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 .جيل من الناس واسم لجميع بالد خوزستان: الخوز
 .باصفهان منها احمد بن الحسن الخوزي) خوز(وسكة 
 .بمكة منه ابراهيم بن يزيد الخوزي) الخوز(وِشعب 

 81فاني قد وجدت      ) بالحاء المهملة  (وكما ذكرت مسبقا عن الحويزة           
وهنا ساذكر فقط ما كتبه القزويني في         , كتاب 15ذكرا لهذه الكلمة في        

 :اثار البالد واخبار العباد -
كورة بين واسط والبصرة وخوزستان فـي وسـط                 : اما عن الحويزة     

 .البطائح في غاية الرداءة
 

muhyee_960@hotmail.com  
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