
  

 عربيةاألحواز

 
 )من قبل الفتح اإلسالمي إىل العصرالعباسي(

 

 أ / أمل مطر العصيمي                                                                            

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب



 
 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 املقدمة  

إن احلمد هلل تعاىل، حنمده ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل تعاىل من شرور أنفسنا ومن          

هد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال شريك له    ,سيئات أعمالنا، من ي

 لم وأتباعه أمجعني.وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وس 

 أمابعد:           

ان العرب فى منطقة حوض هنر كارون يرجع مركزهم اىل زمن سحيق . وهم اىل يومنا هذا يكونون األغلبية  

الساحقة يف املنطقة . فاحلقيقة الكربى : هى ان عربستان ) األحواز ( وطن عربي ، وعروبتها مل تكن وليدة  

 يرجع فى اصوله اىل جذور املاضي واىل طبيعة هذا القطر العربي املغتصب  ظرف تارخيي معني ، بل هى أمر  

للسيطرة العثمانية منذ القرن السادس عشر ، وقد    –مبا فيه عربستان    – لقد تعرض جنوب غربي آسيا  ، و

عليها ،  نازعتها السيادة الدولة الفارسية ، كما أن الزحف األوربي بدأ يستهدف املنطقة فأثر ذلك تأثريا عاما  

األمر الذى عرضها للتدهور االجتماعي والسياسي فرتة ليست بالقصرية ، اال ان القرن التاسع عشر شهد  

 . بوادر هنضة يف املنطقة أدت اىل ظهور فكرة القومية العربية

لة  وقد عرف منذ القديم ان مدن االحواز جزء ال يتجزأ من الوطن العربي ، ومل ترد تبعيتها لفارس عند اى رحا 

جغرايف جاب منطقة حوض اخلليج العربي وكتب عنها ، فهي عندهم عربية الطبيعة متاما ، فأهنا تكون مع  
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القسم االسفل من بالد ما بني النهرين وحدة جغرافية اقتصادية شاركت سابقا فى االزدهار السومري والكلداني  

 . ين امتد نفوذهم عرب فارس وهي كانت فى ذلك العهد عيالمية احلضارة ، خضعت بعدئذ للعرب الذ 

لقد مرت عربستان )االحواز( بنفس االدوار التارخيية اليت مر الوطن العربي من غزو واحتالل اجنيب طامع  

استهدف استعمار االحواز والوطن العربي طمعا باخلريات الضخمة اليت تزخر هبا االمة العربية. هلذا يتضح لنا  

ط بوشائج متصلة تاريخ منطقة حوض اخلليج العربي والعامل العربي ، ويغاير  أن تاريخ االحواز تاريخ متميز يرتب 

بوضوح تاريخ فارس ) ايران ( . أما خضوعها فى فرتات متفرقة متباعدة لفارس ، فال ميكن اعتباره دليال  

فة  على تبعية االحواز ، فاملعروف ان البصرة واجلنوب العراقي والبحرين مها ايضا خضعيت فى أوقات خمتل 

للسيطرة الفارسية ، فهل يعطي ذلك احلق يف املطالبة هبما ؟ وهل خضوع منطقة لسيطرة اجنبية مهما طالت  

فرتة الغزو واالحتالل والسيطرة يدلل على تبعيتها للدولة الغازية ؟....انه جيب التمييز بني دولة مالكة شرعية  

بطش ، والذى حيدد هذا التمييز رغبة السكان  ، ودولة غازية مستعمرة متارس سلطتها بالقوة العسكرية وال 

 من ناحية ، والدوافع اليت حدت بالدولة املسيطرة للغزو ، ومدى املصاحل من ناحية أخرى .

لقد حكم العرب فارس قرونا عديدة ، فهل يشكل هذا حقا للعرب يف مطالبتهم بفارس ؟ يصور لنا هذا  

ا املتقلب ، استطاعت ان حتتفظ مبقدار كبري من االستقالل  االستعراض التارخيي ان عربستان ، خالل تارخيه 

 فتناول البحث موضوع " األحواز"(1)   الداخلي ، حتى عند وقوعها حتت السيطرة االجنبية .

 

االحواز مثانون عاما يف  االسر ،  مقال منشور يف جملة حقائق عن عروبة  االحواز ، (  1)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm 

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm
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 أمهية املوضوع: 

أمهية معرفة أصل تسمية األحواز اليت هي باألصل عربية وينطقها الفرس األهواز لعم مقدرهتم على   -

 اهلاء.نطق حرف  

لتابعة   إبراز  -  للبابلني ومحورابي   سيادة االحواز عرب التاريخ من حكم عيالم ا

 إلقاء الضوء على أهم األحداث التارخييةاليت مرت هبا األحواز  -

 معرفة تطور حضارة األحواز عربالعصور اإلسالمية. -

 أسباب اختيار املوضوع:  -

 عربية  وهي األحواز املشاركة يف كتابة جانب مهم من تاريخ  منطقة   -

   مادار من إفرتاءت حول أن األحواز ليست عربية وأمناهي فارسية  -

 توضيح أهم القبائل العربية اليت سكنت األحواز    -

 إظهار دور العرب يف األحواز عندما فتحها املسلمون.   -

 إبراز دور الدولةاألموية والعباسية باإلهتمام باجلوانب احلضارية لألهواز  -

 

 : مشكلة البحث 

اختلفت اآلراء من الباحثني حول تسمية األحواز فحينأ"األحواز اواألهواز اوعربستان اوخوزستان".  

لذك وجب علينا مهما اختلفت اآلراء، أالأنه هناك    ,فبسبب عذه اإلختالفات ينسبوهنا إىل الفرس 

املنطقة وعدم  داللةتدلل هباالباحثني بأصل التسمية على انه "اعرتاف من الفرس أنفسهم بعروبة هذه  
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تبعيتها لدولتهم إذ إن كلمة "عربستان" تعين "إقليم العرب"، فكلمة "إستان" تعين بالفارسية "القطر" أو  

 "اإلقليم".

 العصرالعباسي من قبل اإلسالم إىل    ,منطقة األحواز    احلدود املكانية والزمانية للبحث:  

 منهج الدراسة: 

املنهج اإلستقرائي والتحليلي التارخيي يف البحث جبمع املعلومات وحتليلها واجياد املالحظات    ا ببحثه   ة الباحث   ت أتبع 

سواء املقصودة اوغرياملقصودة  اليت حتصل عليها  الباحث فجأة  أثناء حبثه سواء عن املوضوع ذاته او غريه من  

 املواضيع من خالل قرأته.

 خطة البحث: 

األمساء اليت أطلقها املستعمرون على  ,عرضت فيه أصل تسمية األحوازقد قسم البحث إىل مقدمة ومتهيد   

واملوقع واحلدود .وحملة تارخيية عن األحواز.و ثالث فصول  وكل فصل من مباحث ثم  ,األحواز عربالتاريخ  

 اخلامتة وأهم املصادرواملراجع.

 ربية بهوأبرز القبائل الع ,وسادته    ,: تاريخ األحواز قبل اإلإسالم     الفصل األول 

 تاريخ األحواز قبل اإلسالم   : املبحث األول 

 التاريخ   سيادة األحواز عرب   املبحث الثاني: 

 القبائل العربية باألحواز.  املبحث الثالث: 
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 األحواز بالعصرالراشدي واألموي   الفصل الثاني: 

 األحواز يف عصراخللفاء الراشدون.  املبحث األول: 

 األحواز يف العصراألموي.  املبحث الثاني: 

 النواحي احلضارية لألحواز بالعصراألموي.  املبحث الثالث: 

 األحواز بالعصرالعباسي   الفصل الثالث:

 األحواز يف عصرالدولة العباسية   األول:   بحث امل

 النواحي احلضارية لألحواز بالعصرالعباسي.  الثاني:   بحث امل

التوصيات. ثم املصادر  م  من  خالل البحث وأه   ة هلا الباحث   ت وفيها إشارة ألهم النتائج اليت توصل   اخلامتة         

 واملراجع للبحث.

 "وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب"                                             
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تمهيد      ال

 : أصل التسمية

تسميات: "األحواز واألهواز وعربستان وخوزستان". األحواز هي مجع لكلمة  اطلق على إقليم عربستان عدة  

"حوز"، وهي مصدر للفعل "حاز"، مبعنى احليازة والتملك، وهي تستخدم للداللة على األرض اليت اختذها  

هذه  فرد وبني حدودها وامتلكها. و"احلوز" كلمة متداولة بني أبناء األحواز فمثال يقولون هذا حوز فالن، أي  

األرض معلومة احلدود وميتلكها فالن. وعند الفتح اإلسالمي لفارس أطلق العرب على اإلقليم كله لفظة  

"األحواز"، وأطلقوا على العاصمة سوق األحواز للتفريق بينهما. وكلمة األهواز هي نفسها األحواز، هكذا  

ء". على رغم هذا وذاك فإن أصل  ينطقها الفرس؛ ألن اللسان الفارسي عند نطق "احلاء" يقلبها إىل "ها 

تغيري هوية اإلقليم، إذ إن كلمة "عربستان" تعين "إقليم العرب"،   تسمية احلالية يفضح أي زيف أو حماولة ل ال

 .فكلمة "إستان" تعين بالفارسية "القطر" أو "اإلقليم 

 (1)األمساء اليت اطلقها املستعـمرون على األحـواز عرب التاريخ  

امسا اطلقه الفرس انفسهم على األحواز يف عهد الشاه امساعيل الصفوي اعرتافا منهم ويف عهد  عربستان :  

حكمهم الفارسي يف ايران بأن ارض األحـواز ارض عربية وان شعـبها شعـب عـربي ، وقد استعمل هذه  

ـثمانيون واالنكليز والربتغاليون واهلولنديون ودول غربية اخرى استعـم  تسمية ايضا الع ما قبل   يف وثائقهم  ارية ال

 

 و اجمللس الوطين األحوازي تاريخ األحواز ، موجز تارخيي ، سيد طاهر آل سيد نعمة   ، عض (   1)
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ـنى عربستان فهي تعـين بالد    لألحواز عام االحتالل الفارسي   يف تسمية هذا اجلزء العـربي السليب ، اما مع

 . العـرب بلغـة العجم 

( على األحـواز ، اي بعد االحتالل الفارسي العـسكري لألحـواز    1925خوزستان : امسا اطلقه الفرس عام )  

عـربية العطاءها طابعا فارسيا ، وهذا حال اي مستـعـمر حيتل ارضا حياول تغـيري  هبدف طمس هويتها ا ل

وقد استند   . معاملها االصلية وتغيري هويتها وسلخها عن حـقيقتها التارخيية هبدف االستيالء واالستـعـمار 

ض االستيطان يف ارض  الفرس يف اعتماد هذه التسمية على االقوام اخلوزية ، وهي اقوام جاءت اىل األحـواز بغر 

العرب ، وهم قوما جاءوا اىل ألحـواز بعد جميىء العرب اليها ، واالقوام اخلوزية اما احنلت وذابت باجملتمع  

عـربي األحوازي واما ذهبت اىل عمقها التارخيي واىل مواطنها االصلية ، ومل يعد هلا اآلثر يف األحـواز العـربية   ال

يالمية آرامية مباضيها ، وليس للبارسية او الفارسية اآلرية اي استناد تارخيي  ، فاألحـواز عربية حباضرها وع 

تكامل مع حضارات   يف ارض األحـواز العربية حباضرها وماضيها التارخيي ، واألحـواز حضارة عـيالمية ت

عـراق السومرية والبابلية واالشورية اليت مجيعها ترجع يف اصوهلا اىل اآلرامية واليت هي عرب  ية يف نقاءها التارخيي  ال

وجبذورها املتجذرة بأرض الوطن العربي قدميا ، تشكلت صورهتا احلالية بالعربية القرآنية بعـد جميىء املصطفى  

النيب الكريم حممد بن عبد اهلل اهلامشي القريشي ) ص ( بالقرآن الكريم ذلك القرآن العربي اللغة اسالمي العقيدة  

وحها األسالم ، واهنا بشرى للمؤمنني وهدى للبشرية ووحدة للعـرب وهي  ، فغدت العروبة هي وعاءه ور

اما الرد التارخيي على احلجة الفارسية هذه فأن كل االوطان والشعوب    . صراطا مستقيما للعرب واملسلمني 
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طي  ومنها فارس نفسها مرت مبراحل الغـزو واالحتالل واألجتياح االجنيب لكن هذا الوضع االستعـماري ال يع 

تبعـية شعـب وقع حتت سلطته الغـامشة يف فرتة من فرتات التاريخ   للمستعمر احلق بان يدعي مبلكية ارض او ب

على مدينة    1925األهـواز او أهـواز هي التسمية الفارسية اليت اطلقتها سلطات االحتالل الفارسي عام  و ،

وتعجـيمها واضفاء الصبغة الفارسية عليها لتبدي    األحـواز عاصمة القطر هبدف تغـيري اهلوية العـربية للمدينة

للسائح او الباحث اواملؤرخ او لالجيال العـربية ان هذه املدينة ايرانية ، وقد عـمد املستعـمر الفارسي على  

تغـيري كل االمساء العـربية ملدن وقرى األحـواز ومل يقـف عند هذا احلد بل اجرب العـرب األحـوازيني على اضافة  

اء فارسية اللقاهبم بعد الغاء القاهبم العربية من امساءهم ، كل ذلك ضمن سياسة التفريس الفارسي  امس

للمنطقة جغرافيا ولالنسان العـربي وتشوية احلـقائق التارخيية هلذا اجلزء العـربي املغـتصب هبدف سلب هـويته  

عـربية ، من هنا حيتم على مناضلي وأحرار وثوار ومثقفي وادباء و شعـراء األحـواز املسؤولية التارخيية يف  ال

الدفاع عن التسمية العـربية لألحـواز التى طاملا حارهبا املستعـمر الفارسي عرب سنيني االحتالل الطويلة ، وهي  

مهمة وطنية فاصلة بني املناضلني احلقيقيني الذي يدافعون عن األحـواز وحقيقتها التارخيية العربية وبني املتخاذلني  

ستسلمني الرادة املستعـمر الفارسي الذين يوظفهم العدو يف كل زمان من حياة الشعب ونضاله ليكونوا اداة  وامل 

تاريخ األحـواز وحمراثا لذر الرماد يف عيون اجيالنا األحـوازية القادمة هبدف هز معرفتهم   عرقلة وبوقا مشوها ل

ابية االنزالق باالنتماء اىل التزوير الفارسي ،  وتشكيكهم حبقيقة وطنهم ودفعهم لفقدان البصرية ووجرهم لضب 

وخلق حالة خطرية يف االنتماء العربي لألحـواز ، وهذا حبد ذاته هدف املستعمر الفارسي ، على األحوازيني  

تيقض والتصدى له وحماربته   . ال
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 املوقع واحلدود  

  ل يكون هناية الطرف الشرقي من اهلال يقع االحواز ) عربستان ( إىل اجلنوب الشرقي من العراق وهو بذلك  

والعراق وحيتل القسم الشمايل الشرقي من الوطن    اخلصيب الذي يبدا عند السهول الفلسطينية مارا ببالد الشام  

العربي ، وهو يشكل منطقة حاجزة بني الوطن العربي ) آسيا العربية ( والقسم غري العربي من قارة آسيا وقد  

ية اليت حتف بشبة اجلزيرة العربية ، فهو امتداد طبيعي لسهول وادي الرافدين متصال  كان أحد الوحدات السياس 

 به من الناحية اجلغرافية واالقتصادية والطبيعية والبشرية والتارخيية .

 

وحيده من الشمال سلسلة جبال كردستان ومن الشرق جبال لرستان وهذه اجلبال تعرف جببال زاجروس كما  

يف الشمال والشرق حدود طبيعية تفصل ارض العرب عن احلدود الفارسية وحيد القطر من    تكون هذه  اجلبال 

 (1)   الغرب اجلمهورية العراقية ) يلوائيها البصرة والعمارة ( ومن اجلنوب الساحل الشمايل للخليج العربي .

 

 4(   احلزب الوطين العربستاني ، عروبة االحواز وخرافات حكام ايران  ، موقع عربستان  ، ص1)
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 :حملة تارخيية  

سكن العرب الضفة الشرقية للخليج العربي منذ فجر التاريخ حيث ظل طابع اإلقاليم عربي على الرغم من تغري  

العصور واألزمان والظروف السياسية يف املنطقة قبل األلف الرابعة قبل ميالد السيد املسيح عليه السالم كانت  

خلليج ومياه األهنار الكثرية اليت تنقل مياه اجلبال  منطقة جنوب العراق ومنطقة االحواز الشمالية مغمورة مبياه ا

اجملاورة إىل اخلليج . عندما بدأ املياه يف األلف الثالثة قبل امليالد تنحسر روايدا رويدا عن تلك املناطق بفعل  

ترسب الرتبة والطمي من مياه األهنار الكثرية يف املنطقة ، سكنت تلك األرض جمموعات بشرية سامية قادمة  

 اجلزيرة العربية والعراق    من

لقد كانت اجملموعات البشرية القادمة من اجلزيرة العربية وأرض العراق أول من استوطن حبكم اجلوار اجلغرايف  

املناطق املنبسطة احملاذية لشواطئ وسواحل اخلليج العربي وعلى ضفاف االهنار والوديان يف تلك املناطق اليت  

 (1) عربستان  تعرف األن بإقليم االحواز أو  

 

 

 

 

 14، ص  2008أملانيا  –(  د. خالد املساملة ،  األحواز األرض العربية احملتلة ،  الطبعة الثانية ، بوخوم 1)
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 الفصل األول                                                

 وأبرز القبائل العربية به,وسادته    ,تاريخ األحواز قبل اإلسالم  

 تاريخ االحواز قبل امليالد األول :  بحث امل

استوطنت القبائل العيالمية األحواز اليت كانت خاضعة من الناحية السياسية إىل سلطة الدولة اآلكادية يف  

العراق وعاصمتها مدينة " أور " مكان مولد أبي االنبياء إبراهيم اخلليل عليه السالم ، الواقعة يف وسط العراق  

عراق والساحل الشرقي للخليج العربي ويف عهد  ق .م على ال 2320احلايل ، ومن ثم سيطر العيالميون يف عام  

ق . م أصبحت العراق و"عيالم " حتت السيطرة البابلية بعد ما كان نفوذ    2094امللك البابلي محورابي عام  

اململكة البابلية خمتصر على عراق ما بني النهرين قويت مملكة آشور وسيطرت على مملكة بابل وحواضرها من  

 (1) ق .م    646م ( وقضت بالتايل على اململكة العيالمية يف عام  عيالم ) االحواز اليو 

   

 

 15،  ص (  د. خالد املساملة ،   املرجع السابق 1)
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 سيادة االحواز عـرب التاريخ   الثاني: بحث  امل  

 دولة املشعشعني العربية 

وملا ضعف املغول ، حتررت األحواز واستقلت على يد حممد بن فالح ، وهو من ارومة عربية تعود اىل االمام  

علي بن ابي طالب عليه السالم الذي متكن مبساعدة بعض القبائل العربية من تأسيس امارة عربية يف األحواز  

ليت ما لبثت ان اتسعت حتى مشلت مناطق  وكانت عاصمتها مدينة احلويزة مسيت بامارة املشعشعني العربية ، ا 

واسعة من ارض العراق ، حتى بغداد . وكانت النقود تضرب باسم املشعشعني يف مدينة )) تسرت (( و ))  

م . استكملت دولة املشعشعني    1516هـ /    914قنطرة القلعة (( ومها مد ينتان احوازيتان عام    -دسبول  

طق اجملاورة هلا ، يف الوقت الذي مل يكن فيه للفرس اي وجود سياسي  سيادهتا على عربستان كلها وعلى املنا 

م أنشأ امساعيل الصفوي    1501، وبقيت فارس طيلة العصور الوسطى جمرد تعبري جغرايف . ولكن يف عام  

الدولة الصفوية ، وذلك أيام حكم املشعشعني يف عربستان ، فبدأت عندئذ مرحلة متميزة من مراحل تاريخ  

، اذ ظهر الصفويون كقوة جديدة مقابل قوة العثمانيني ، وبدأ بينهما صراع حاد أصبحت فيه عربستان  املنطقة  

احدى ساحاته . فقد تعرضت عربستان هلجوم فارسي صفوي ومت احتالل مدينيت دزفول وتسرت الشماليتني  

م    1588حكم من عام  لفرتة وجيزة ، وعندئذ ظهر مبارك بن عبد املطلب بن بدران األمري املشعشعي الذي  

م ويعترب حكمه عصرا ذهبيا إلمارته حيث استطاع فرض سيطرته على أحناء عربستان كلها    1616اىل عام  

 ، وطرد الفرس الغزاة واسرتد مدنه الشمالية منهم .
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األحواز  حكمت امارة املشعشعني األحواز زهاء مخسمائة عام . واستطاعت دولة املشعشعني األحوازية ابعاد  

عن النفوذ العثماني والفارسي . وهناك ادلة كثرية على ذلك فحينما حاول الصفويون احتالل بغداد طلبوا  

املعونة العسكرية من الدولة املشعشعية على اساس ان الدولة العثمانية عدوهتا املذهبية . لكن االمري  

فارس فأنا أيضا ملكا يف عربستان والقيمة    املشعشعي منصور أجاب الشاه الصفوي )) اذا كان الشاه ملكا على 

م بينهم وبني العثمانيني . واعرتفت هاتان    1639للشاه عندي (( . وبعد هزمية الصفويني وقعت معاهدة  

 (1)   .الدولتان يف هذه املعاهدة باستقالل الدولة املشعشعية فى األحواز

 

 امارة البوناصر العـربية الـكـعـبية 

كانت رئاسة القبائل العربية الكعبية املعروفة يف جنوب األحـواز اىل عائلة البوناصر وقد اختذوا مدينة القبان  

مقرا ومركزا إلمارهتم وكان أعظم رجل منهم توىل االمارة هو الشيخ سلمان بن سلطان الكعيب . ويف عام  

 

االحواز مثانون عاما يف  االسر ،  مقال منشور يف جملة حقائق عن عروبة  االحواز ، (  1)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm 

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm
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ان اىل مدينة الفالحية يف منطقة الدورق  م نقل الشيخ سلمان مركز أمارته من مدينة القب   1747هـ /    1160

، أسس امارة البوناصر الشيخ ناصر بن حممد الكعيب وهو أول رئيس معروف لبين كعب    إلمارته واختذها مقرا  

 يف امارة البوناصر حيث مسيت هذه االمارة ) بامسه امارة البو ناصر ( .

اهلل ورمحة وسرحان اوالد ناصر مؤسس االمارة  حكم امارة البوناصر من ابيهم كل من االخوة علي وحممد وعبد 

 م .  1722  -م    1690وكان ذلك من عام  

م وحصلت يف ايامه حروب دامية بينه  1722ومن بعدهم توىل االمارة الشيخ فرج اهلل بن عبداهلل الكعيب عام  

عجم واالكراد  وبني القاجاريني ) ملوك فارس ( وقد حاصرهم حممد حسني خان جبيش قوامه ثالثون الفا من ال 

 (1)   واستطاع رجال كعب ان يفكوا احلصار ويف النهاية انتصر كعب وخسر القاجار .

ويعترب سلمان بن سلطان بن ناصر من اقوى االمراء العرب الذين حكموا هذه االمارة حيث رأت االمارة يف  

 عهده االصالح والتقدم والعمران .

لزراعة . كما انشأ الشيخ سلمان الكعيب اسطوال حبريا جاب  فخفر االهنر وشق الرتع واقام السدود ونظم ا

 مياه شط العرب واخلليج العربي حيث ارهب اساطيل االنكليز والفرس والعثمانيني .

 

 

االحواز مثانون عاما يف  االسر ،  مقال منشور يف جملة حقائق عن عروبة  االحواز ، (  1)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm 

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm
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ـبية     كاسب العـربية   البو     امارة ـكـع  ال

بعد ان انتقل البوناصر من مدينة القبان اىل الفالحية يف الدورق ختلفت ثالث اسر  

مها النصار ، الدريس ، البوكاسب . وبقوا قاطنني على ضفاف هنر  كعبية  

كارون يف جزءه اجلنوبي وشط العرب فانقسمت بين كعب اىل قسمني قسم منهم  

 يف الفالحية واالخر يف جزيرة عبادان ومدينة احملمرة .

تائج هذا االنقسام تالشت قوة كعب اليت لعبت دورا اجيابيا يف حكم امارة   ومن ن

از ويف منطقة اخلليج العربي ، لكن حل حملها فخذ اخر منها هو قبيلة  االحو 

البوكاسب واليت أسست أمارة احملمرة العربية وكان قيامها هناك ضرورة اقتضتها السيطرة على مدخل هنر  

النفاذ  كارون الشريان الرئيسي حلياة االمارة االقتصادية . الذي بدأ الغرب حينئذ يوجه أنظاره اليه الستغالله و 

 (1)   منه اىل مشارف االحواز وما جاورها طمعا يف خرياهتا وثرواهتا الطبيعية .

فكان مرداو عميدا لألسرة الكاسبية اليت سكنت ضفاف كارون يف مدينة احملمرة واحلاج يوسف هو االبن  

م واليت شيدت    1812االكرب ملرداو والذي خلف اياه يف رئاسة القبيلة وعلى يده مت عمران مدينة احملمرة عام  

 

ن عروبة  االحواز ، االحواز مثانون عاما يف  االسر ،  مقال منشور يف جملة حقائق ع(  1)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm 

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm
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ازدهار احملمرة ظهور أمهيتها الدولية ، مما  على انقاض املدينة التارخيية )) بيان (( القدمية وقد كان السبب يف  

 (1)  جعل بريطانيا متمثلة بشركة اهلند الشرقية تفكر باءد خاهلا ضمن مناطق نفوذها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االحواز مثانون عاما يف  االسر ،  مقال منشور يف جملة حقائق عن عروبة  االحواز ، (  1)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm 

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.htm


 
 

18 

 (1)   :باألحواز   قبائل العرب الثالث:    بحث امل

شعب عـربي عـريق يف عروبته ، ينتمي اىل قبائل عربية جاءت يف موجات متتالية اىل     وشعـب األحـواز ،

املياه تنحسر  األحـواز من شبه اجلـزيرة العربية واستقرت فيه قبل االسالم وبعده ، جاءت اليه بعد أن أخذت  

عنه منذ األلف الثالث قبل امليالد ، وبدأت أرضه تتكون من رواسب الطمي اليت حتملها مياه كارون روافدها  

 . وشط العرب ودجلة والفرات . وهبذا فان أرض هذا القطر عربية وشعبه عربي 

 املشعشعني 

بطن من السادات اهلامشيني ويرجعون فى نسبهم اىل االمام موسى الكاظم عليه السالم ، اسسوا امارهتم سنة  

هجرية يف منطقة احلويزة احدى مد ن األحواز ، وكان مؤسس هذه االمارة    820هجرية وقيل سنة    827

م االخرى .سب بتسميتهم  السيد حممد بن فالح وكان عاملا بارعا فى اصول الدين والفقه واملنطق والعلو 

 .باملشعشعني يرجع اىل مجال وجه السيد حممد بن فالح ونورانيته  

وقد لقبوا بآل فالح واملوايل ايضا ، والسيد حممد امللقب باملهدي هو ابن فالح بن هبة اهلل بن احلسن بن علي  

معد بن امحد بن ابي القاسم بن  املرتضى بن النسابة عبد احلميد بن مشس الدين فخار النسابة احلائري بن  

حممد بن ابي الغنائم بن حممد بن ابي عبداهلل احلسني الشييت بن حممد احلائري بن ابراهيم اجملاب بن حممد الصاحل  

 العابد بن االمام موسى الكاظم عليه السالم ، وقد ولد يف واسط .

 

 املرجع السابق(  1)

http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/p_info.htm#%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/p_info.htm#%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 بين كعـب: 

القبائل العربية يف األحواز ، فقد انتشرت هذه القبيلة    ومتثل قبائل كعب اليت توطنت يف قبان ثم الفالحية أهم 

الضخمة يف االطراف السفلى من مصب هنر كارون واستقرت يف القسم اجلنوبي الغربي من األحـواز ، وقد  

متسك بعض فروع هذه القبيلة بطابعهم البدوي ، ومال آخرون منها اىل االستقرار ، وكان هلذه القبيلة أثر كبري  

حلياة السياسية لأل حـواز يف العصر احلديث . وتنتمي قبيلة كعب هذه اىل كعب بن عامر بن  فى تطور ا

 صعصعة من بطون هوازن  

 قبائل آل سيد نعـمة 

جتمع قبلي اختلطت فيه البطون واالفخاذ من شتى القبائل العربية الذين استوطنوا يف مدينة األحـواز وضواحيها  

ر كارون من مراكز جتمعهم منتشرين على ضفاف هنر هاشم وكارون يف االطراف  وتعد قرية ام متري املطلة على هن 

الشمالية والوسطى من النهر هلذا السبب مسيى هنر كارون أسم هنر هاشم وكارون لتواجد بيت سيد نعمة  

يف  اهلامشيني النسب عليه ، والسبب الداعي هلذا التجمع هو ان االفخاذ كانت قليلة العدة والعدد ولقد رأت  

 . بيت سيد نعمة املالذ فأنشأت فيما بينها مبا يشبه احللف حتت راية آل سيد نعمة 

 ومن أهم البطون املتحالفة حتت راية آل سيد نعمة مايأتي :

صور  بين من   - احلردان    - احلالف    - املراونة    - جريش   - الصرخة    -اجملادمة    -البو رواية    -الباجي    - القطارنة  

 (.)وهم هامشيني     عاج الب - مذ حج   –اخلضريات    -
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وهناك بطون صغرية فى عداد قبائل آل سيد نعمة منهم احلريشات وهم من ميسان ، من السواعد والبوصخر  

وهم من كعب امليناو واملنافلة والنوافل والشويكات والبو سويدان واحلوايزة ويقال اهنم من طي ، ومن زوبع  

االزد القحطانية واملشاهدة واهنم من العقيدات من قبائل املوصل والبو تاج ويقال اهنم  والويسات ويقال اهنم من  

 من السادة اهلامشيني .

 بين طرف 

 . هم طي نسبة اىل حامت الطائي غين عن التعـريف 

استقر بين طرف يف اخلفاجية واحلويزة ، وهم بطن من بطون طي ، وينقسم بين طرف اىل بيتني رئيسيني مها  

 عيد وبيت صياح .بيت س 

 الباوية 

وأصلهم من ربيعة ، وموطنهم شرق هنر كارون ، وتنقسم هذه القبيلة اىل عشرة أقسام رئيسية ، هي : احلرب  

البو    -آل يعون    -سال مات    -آل عمر    -آل جول    -العمور    -صياح    -البوحسني    -آل محيد    -زركان    -

  - آل زهراو   - بيت صنهري    -بيت رمخة    -يارات  البو ج  -بيت خزعل    - بنو خالد    - البوبالد    -عطوي  

 برجيه ، وغريها .  -مقاطيف    -معاوية    -اجلامع    -بيت سرواح    -ونواصر  
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 الزرقان 

يرجع نسبها اىل عشائر الباوية ، وتنقسم اىل مخسة أقسام رئيسية ، هي البو فاضل والبو حلية وبيت حمارب  

 والبو سبيت ومساق .

 بين الم 

لة طي ، واصلها من احلجاز، جاءت اىل العراق ثم انتقل قسم منها اىل عربستان واستقر  يرجع نسبها اىل قبي 

فى منطقة جتاور العراق . وتنقسم هذه العشرية اىل مخسة أقسام رئيسية ، هي : آل باجي ولوميي وعبد  

 اخلان وخزرج وصرخة والنصرى وكعب الربيس و الد حيمي .

عـنافجة  ال

  - بيت طرفة    - محيد    - د لفـية    -د يلم    - عة اقسام رئيسية ، هي : عبادات  تنقسم هذه العشرية اىل تس 

ـان    وهبية .  -نيس    -مهد ية    -اغـتف

 كثري

وبيت    -وهي أكرب العشائر عددا يف مشال عربستان ، وتنقسم اىل ثالثة أقسام رئيسية ، هي : كعب الدبيس  

 خلطق .النصار    -كريم  

 وكة .وتنقسم اىل قسمني : البوحية والبوش 
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 بين سالة 

من العشائر الكبرية فى جنوب عربستان ، يرجع نسبها اىل بين متيم ، وموطنها فى عربستان فى منطقة احلويزة  

تربة    -مناصري    -البو غنيمة    -براهنة    - . وتنقسم هذه العشرية اىل مثانية افخاذ رئيسية ، هي : البو عذار 

 مخوي .  -حالف    -البو صواط    -

 بيت سعـد 
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 الفصل الثاني                                                 

 األحواز بالعصرالراشدي واألموي 

 الحواز يف عصر اخللفاء الراشدون ااألول:    بحث امل   

قبل اإلسالم نزحت إىل االحواز  قبائل عربية أخرى من قبل شبة اجلزيرة العربية يف موجة زحف القبائل العربية  

إىل اطراف شبة اجلزية وأشهرها قبائل بنو العم ) مالك وكليب ( واستقرت هناك يف الفتح اإلسالمي حيث  

اتفقت القبلتان وبقية العرب مع    للهجرة عندما   17ساعدت جيوش العرب يف القضاء على اهلرمزان  سنة  

جيش البصرة الذي كان يرأسه سلمي بن القني وجيش الكوفة والذي كان يراسه نعيم بن مقرن يف عهد اخلليفة  

عمر بن اخلطاب واهلرمزان هذا مل يكن مستقرا يف قطر االحواز  إمنا انسحب اليه بعد معركة القادسية حني  

تصر العرب ، بين مواضع حربية كل   موضع ميسى    ان

وكان من الطبيعي يف  ،  ) خوز( بالفارسية ولذلك مسيت بأرض املواضع وترمجتها بالفارسية ) خوزستان (  

تجهوا بعد أن حرر اإلسالم جزيرهتم وحدها إىل اطراف هذه اجلزيرة   صدر اإلسالم أن يتجه العرب أول ما ي

    (1) الفارسي اليت يقطنها عرب مثلهم وال تزال ختضع للنفوذ  

تيجة قرب األهواز من البصرة، بدأت حترشات الفرس باملسلمني هناك، فلنرجع قليال إىل الوراء لتبني ظروف   ون

عمر رضي اهلل عنه املغرية بن شعبة، الذي كان قد    فأوالها البصرة وعالقتها باألهواز. وكان عتبة قد مات  
 

 4(   احلزب الوطين العربستاني ، عروبة االحواز وخرافات حكام ايران  ، موقع عربستان  ، ص1)
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اهلل عنه املغرية على اثر شغب بعض  متكن من قهر سكان األهواز وصاحلهم على اجلزية، ثم عزل عمر رضي  

تببت التهمة، لكن عمر عيًن أبا موسى األشعري على البصرة، ويف   أهل البصرة عليه واهتامهم له بالزنا، ومل ت

طريق أبىِ موسى إىل البصرة ثار الفرس باألهواز ورفضوا دفع اجلزية، وزاد يف طمع الفرس فشل املغامرة اليت  

اصطرخ    مي حيث تقدم باملسلمني من البحرين بالسفن إىل اقليم فارس متجهاً إىلقام هبا العالء بن احلضر 

والكوفة العالء بن احلضرمي وعزل     عاصمة االقليم فقطع عليه الفرس طريق الرجعة، وأنقذت حاميات البصرة 

 عن البحرين.

 فتح األحواز: 

و لقد ظهرت الرقابة على الوالة و القادة جلية يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،        

لطول مدة خالفته ، و اتساع دولة اإلسالم يف عصره ، حيث مشلت العراق و الشام و مصر مع اجلزيرة العربية  

تنظيم سائر شؤون الدولة .، و دعت احلاجة إىل بقاء اخلليفة يف املدينة عاصمة اخلالفة    اإلسالمية ل

تابع قادته ، و يأمرهم أن يكتبوا له بكل ما له شأن من أمورهم         ، فيمد من    1فكان عمر رضي اهلل عنه ي

وم من أعوج ، و يعزل من غيّر أو بدل .  احتاج منهم ، و يعاتب من قصر ، و يقَ

 

 .2/513: الطربي  انظر 1  
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ــالم : ) كان عمر يف حياته رقيب        ـ ــــيخ اإلسـ وابه ، متعقباً ألفعاهلم ، يأمرهم باحلج كل عام  قال شـ اً على ن

 .1ليحكم بينهم و بني الرعية ، فيأمرهم و ينهاهم ، و مينعهم مما يكرهه (  

   - و من متابعاته رضي اهلل عنه لعماله :    

ــحبة    –أمّر حرقوص بن زهري الســعدي   - على القتال ، و على ما غلب عليه ، ففتح    –و كانت له ص

ــوق األ  ــق األهنار ، و أحيا  سـ هواز ، و نزل هبا ، و اتســعت له بالدها إىل تســرت ، فعمّر البالد و شـ

ك عمر ،   ـــــق على النـاس االختالف إليه ، فبل  ذـل املوات. و نزل حرقوص جبـل األهواز و كـان يشـ

 .2فكتب إليه يأمره بنزول السهل ، و أال يشق على مسلم و ال معاهد  

ــى و هو بالبصــرة : ) بلغين أنك تأذن للناس مجاً غفرياً ،  إىل   –رضــي اهلل عنه    –و كتب   -  أبي موس

ــهم   ـ ــرف و أهل القرآن و التقوى و الدين ، فإذا أخذوا جمالسـ ـ فإذا جاءك كتابي هذا فأذن ألهل الشـ

 .3فأذن للعامة ..( 

ــي اهلل عنه على هنج عمر يف الرقابة على عماله و متابعتهم ، حتى كتب إىل   ــار عثمان رضـ و قد سـ

هل األمصار : ) إني آخذ عمايل مبوافاتي كل موسم ، و قد رفع إيل أهل املدينة إن أقواماً يشتمون و  أ

  4يضـربون ، فمن ادعى شـيئاً من ذلك فليواف املوسـم يأخذ حقه حيث كان مين أو من عمايل .. (

. 

 

 . 6/158السنة النبوية  منهاج 1  

 . 2/497 امللوكتاريخ األمم و  – الطربي 2  

 . 130ص  اخلطابسرية عمر بن  –اجلوزي  ابن 3  

 . 3/47 التاريخالكامل يف  –األثري  ابن 4  
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د بن أبي وقاص  و لعل من أجل املتابعات ما جرى بني عمر بن اخلطاب ، و قائده يف العراق سـع       

قبل معركة القادسـية ، خلطورة األمر ، إذ املواجهة مع دولة من أقوى الدول و    –رضــي اهلل عنهما    –

أشدها خطراً ، حتى جاء يف بعض كتب عمر إىل سعد قوله : ) اكتب إىل أين بلغك مجعكم ، و من  

ـــادمتكم ، فانه قد منعين من بعض ما أردت الكتابة به   ـــهم الذي يلي مصـ قلة علمي مبا هجمتهم  رأسـ

ــلمني ، و البلد الذي بينكم و بني   ــف لنا منازل املسـ ــتقر عليه أمر عدوكم ، فصـ عليه ، و الذي اسـ

 .1املدائن صفة كأني انظر إليها ، و اجعلين من أمركم على جلية ...( 

وملا اطلع أبو موسى على حترشات الفرس وطمعهم دفع قواته إىل مدينة األهواز ففتحها بعد أن كانت قد فحث  

مناذر وهنر تريي، وقد فر اهلرمزان من األهواز إىل رامهرمز، وبدأت احلشود تتجمع من فارس حوله بتحريض  

عمان بن مقرن من الكوفة إىل  من يزدجرد فطلب عمر رضي اهلل عنه من سعد بن أبىِ وقاص أن يوجه الن 

    (2)رامهرمز  

 

 

 

 

 .2/387 امللوكتاريخ األمم و  – الطربي  1 
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 األموية   الدولة االحواز عصر    الثاني :بحث  امل

عندما قامت الدولة األموية يف الشام واختذت ) دمشق ( عاصمة هلا ضمت  إىل نفوذها مجيع االصقاع العربية  

 واإلسالمية اليت كانت أيام دولة الراشدين  

وقد قسمت الدولة األموية إىل واليات عني فيها والة أو عمال وقضاة من قبل اخللفاء ومع أهنا كانت أكثر  

تبع والية البصرة تارة وفارس أخرى إال أهنا عني عليها عمال وقد شهدت أرض االحواز حركات   األوقات ت

 (1)موية .  اخلوارج فعانت الكثري من أذاهم وأدناه التقسيمات اإلدارية للدولة األ 

 األحداث التارخيية باألحواز بالعصر االموي 

هـ خرج اخلطيم الباهلي وسهم بن غالب إىل االحواز وقد جتمع حوهلا من يرى رأيهما    41يف سنة   .1

 ويؤمن بدعوهتما ثم أن مجاعتهما تفرقت بعد أن زحفوا حنو البصرة  

 طريق غزوة السند  هـ حارب املهلب بن أبي صفرة أعداءه يف االحواز يف    44سنة     .2

هـ  وفيها خرج سهم بن غالب إىل االحواز فحكم هبا ثم رجع فاختفي يف البصرة وطلب    46سنة   .3

يف زمان    54األمان فلم يؤمنه زياد بن أبيه حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه مدة وذلك سنة  

 معاوية بن أبي سفيان  

 

 63،ص  1، ط 2(   علي نعمة احللو ،  االحواز " عربستان " يف أدورها التارخيية ، ج 1)
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اخلوارج وقد قتل منهم الكثري وسجن وكان من بني  هـ اشتد عبيد اهلل بن زياد على    60- 58سنة    .4

الذين سجنوا أبو بالد مرداس وكان عابدا جمتهدا ، عظيم القدر يف اخلوارج وعندما أراد ابن زياد  

قتله تشفع له السجان فخلى ابن زياد سبيله . ثم أن ) أبو بالل ( خرج بأربعني رجال إىل االحواز  

ل أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ويرد الباقي ، فلما مسع ابن  فكان إذا اجتاز به مال لبيت املا 

هـ على رأس جيش من الفي رجل وعندما    60زياد خربهم بعث أسلم بن زرعة الكالبي سنة  

وصلوا إىل أبي بالل ناشدهم اهلل أن ال يقتلوه فلم يفعلوا ثم شد  اخلوارج عليهم شدة رجل واحد  

 فهزموهم .

د اهلل بن زياد هزمية عساكره يف معركتهم مع اخلوارج باسك أرسل  هـ وعندما بل  عبي   61سنة   .5

ثالثة آالف فارس عليهم عباد بن األخضر ودارت معارك عنيفة وشديدة بني عساكر ابن زياد  

 واخلوارج وهبا قتل ابو بالل وأخذ رأسه ورجع عباد بن األخضر إىل البصرة .

صرة إىل االحواز يف شهر شوال وقد تبعه بعض  هـ  وفيها سار نافع بن االزرق من الب   65- 64سنة   .6

خوارج البصرة إال القليل أمثال عبد اهلل بن الصفار وعبد اهلل بن أباض وقد راسلهما نافع ثم اشتدت  

تقوى به ثم اقبل حنو البصرة فخرج   شوكة ابن االزرق وكثرت مجوعه وأقام باألحواز جيي اخلراج وي

ة فدفعه عن البصرة حتى بل  دوالب وهي قرية يف االحواز  اليه مسلم بن عبيس بن كريز ابن ربيع 

 هـ .    65فاقتتلوا هناك قتاال عنيفا وقد قتل نافع بن االزرق يف مجادى االخر من سنة  

دناه بإجياز :    65سنة   .7  هـ وقعت عدة أحداث يف هذه السنة نذكرها أ
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ابن زياد جبيش كثيف  سار سليمان بن صرد اخلزاعي من الشام بعد أن بلغه اقبال عبيد اهلل   •

سار عشية اجلمعة خلمس مضني  فوصل دار االحواز وقد ختلف عن ) سليمان ( ناس كثرية .  

 من ربيع اآلخر من هذه السنة   

على اجليش املغرية بن   • ويف هذه السنة أيضا قاتل اخلوارج مقدمة املهلب بن أبي صفرة وكان  

تمكنوا منه ترك  اخلوارج االحواز إىل مناذر  املهلب بن أبي صفرة ومت ذلك مبدينة االحواز ومل   ا مل ي

 نزل االحواز حارثة بن زيد بعد أن قتل اخلوارج أمري البصرة ) ربيعة ( أيام ابن الزبري   •

أبي صفرة  نزل اخلوارج هنر تريي ونزهلا املهلب أيضا فتنحى اخلوارج إىل االحواز وبقى املعارك بن     •

هـ وملا عرف املهلب بذلك أرسل ابنه املغرية فانزل عمه    65ك  تريي قتل املعارعلى هنر تريي ويف  

 ودفنه .

وعند حرب اخلوارج مع أهل  البصرة كان حارثة بن زيد يف سفينة يف هنر دجيل يريد البصرة فأتاه   •

رجل من متيم عليه سالحه تطارده اخلوارج  فصاح التميمي حبارثة يستغيث به ليحمله معه فلما  

 قربت السفينة إىل الشاطئ وثب اليها فغاصت السفينة جبميع من فيها فغرقوا  

ىل سوالف وقد نازل هبا اخلوارج الذين صمدوا له واقتتلوا قتاال شديدا صرب فيه  نزل املهلب إ   •

الفريقان وقد أهنزم أصحاب املهلب إال أنه وقف وقد أبلى ابنه املغرية بالء حسنا ثم نادى املهلب  

أصحاب فعاد مجيع كثري اليه بل  أربعة آالف فارس وبعد هذه املعركة عرب املهلب هنر دجيل إىل  
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ة العاقول فنزهلا وهي بالقرب من دجيل وأقام هبا ثالثة أيام ثم اترحل منها وسار حنو اخلوارج  قري

 هـ    65وهم بلي فنزل قريبا منهم سنة   

هـ اخلوارج إىل االحواز وبقوا هبا حتى هزموا يف هذه    65هـ كان املهلب قد دفع سنة    66سنة     •

رناه بعد هذا املوجز التارخيي إلكمال الفائدة  السنة وقد أوردنا حبثا موجزا مجع هذه احلوادث ذك 

. 

هـ كان املهلب ينازل األزارقة بسوالف فبل  مقتل مصعب بن الزبري إىل اخلوارج قبل أن    71سنة   •

 يعرف املهلب ذلك  

هـ ، جعل عبد امللك بن مروان املهلب أمريا على االحواز وعلى خراجها ومعونتها    72سنة   •

   االزارقة مل حيقق فيها النصر الكامل واحلرب مع  

 هـ مازال قتال املهلب مع األزارقة اخلوارج يف االحواز مستمر    74سنة   •

هـ عندما أمر احلجاج املهلب وابن خمنف مبناهضة اخلوارج الذين كانوا يف مدينة رامز    75سنة   •

ون ) وخندق املهلب  زحفوا اليهم وقاتلوهم فاهنزمت اخلوارج ثم سار اخلوارج حتى نزلوا ) كازر 

أما ابن مهلب فلم خيندق فقالته اخلوارج فاهنزم عنه اصحابه فنزل وقاتل يف بعض اصحابه فقتل  

 وقتلوا  

هـ يف هذه السنة هلك شبيب اخلارجي وكان سبب ذلك هو أن احلجاج ابن يوسف    77سنة   •

البصرة ملقاتل    حلكم بن أيوب أن يرسل أربعة آالف فارس من أهل أمر عامله على البصرة وهو ا
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شبيب وعندما التقي العسكران جبسر دجيل االحواز عرب )شبيب ( اجلسر وقد قاتل مع مجاعته  

 .قتاال عنيفا  

هـ عندما خلع يزيد بن املهلب يزيد بن عبد امللك بعث عامال له على االحواز وذلك    101سنة   •

    (1) عندما استوىل على البصرة  
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    (1) النواحي احلضارية باألحواز بالعصر االموي   الثالث:   بحث امل

واقع أن إقليم األحواز بقي تابعاً للبصرة من الناحية اإلدارية خالل العصر األموي، وعندما سيطر اخلوارج   وال

بقيادة نافع بن األزرق، على األحواز، شكل خطراً كبرياً على أهل البصرة، بدليل ما قاله األحنف بن قيس:  

عدو )األزارقة( قد غلبنا على سوادنا وفيئنا، فلم يبق إال أن حيصرنا يف بلدنا حتى منوت هزالً«.  »إن هذا ال 

 .ونصح األحنف أهل البصرة باجلهاد، ودارت بني الطرفني معارك طاحنة، استمرت زمناً طويالً 

تمكن القوات النظامية من قهر األزارقة الذين جلؤوا إىل حرق الدور يف األحواز وذ  بح الرجال والنساء  ومل ت

واألطفال، إىل أن توىل املهلب بن أبي صفرة اجليش املكلف مبقارعتهم، وانتصر عليهم يف عدة معارك، وأعيدت  

العصر العباسي    ل األحواز إىل سلطة الدولة األموية. وظل إقليم األحواز يشارك يف احلياة السياسية اهلامة خال 

األول، ونظراً ألمهيته االقتصادية والعسكرية فقد فصل عن والية البصرة، وارتبط مباشرة باخلالفة العباسية  

 .ببغداد، وأصبح اخلليفة هو من يعني والة األحواز ويعزهلم 

باسية املتأخرة  وكان إقليم األحواز مسرحاً واسعاً لثورة الزنج اليت استمرت مخس عشرة سنة. ويف العهود الع  

أصبحت األحواز ملجأ للطامعني، ومثاهلن الربيديون، ومأوى للمتمردين على اخلالفة، وباألخص بعد مقتل  

 .املقتدر باهلل، وأخرياً استقر األمر فيها ألبي عبد اهلل الربيدي الذي عقد صلحاً مع البويهيني 

 

الناشر: دار ،  تأليف: أمحد املظفر،  فكرياً )منذ ظهور اإلسالم إىل نهاية القرن اخلامس اهلجري -اقتصاديًا -األحواز سياسيًا(   1)

 2010،  دمشق -  احلصاد
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  334و    326ولكن أمحد بن بويه سيطر على إقليم األحواز، ورزح اإلقليم حتت سيطرة البويهيني بني عامي  

  - هجرية دخل إقليم األحواز   446هجرية، وجعلوا منها قاعدة عسكرية لالنطالق حنو احتالل العراق. ويف سنة  

دما انتقل إىل مرحلة التسلط السلجوقي،  يف مرحلة جديدة من حياته السياسية عن   - الذي مل يعرف االستقرار قط 

 .حيث استطاع السالجقة بقيادة سابور خواست، أحد قوادهم، أن يسيطر على األحواز
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 الفصل الثالث 

 العباسي عصر  بال حواز  األ

 األول: االحواز يف عصر الدولة العباسية   بحث امل

ال يعين قيام الدولة العباسية انتهاء احلكم  العربي اإلسالمي ، بل أن ذلك التبديل ما هو إال اختفاء عائلة عن  

مسرح احلوادث السياسية وظهور غريها ، فبقيت األمة العبية هي مل ينفصل عنها أي أقاليم مع أن بغداد  

 المرباطورية العظمية بدال من دمشق العاصمة السابقة.أصبحت عاصمة هلذه ا

تقسيمات اإلدارية والواليات وذلك شيء حتمي تقضيه ظروف   ولقد أجرى العباسيون بعض التغيريات يف ال

احلكم والتوسعات العربية فقد كانت الدولة العربية أيام بين العباس مقسمة إىل واليات ، وقد ويل هذه الواليات  

أمثال سليمان بن علي وداود بن علي وامساعيل بن علي وعبد اهلل     (1) من أفراد البيت العباسي    والة معظمهم 

 بن علي وأبو جعفر وابو عون وأبو مسلم اخلراساني .

تقسيم اإلداري املتقدم نالحظ أن االحواز أصبحت والية قائمة بذاهتا بعد أن كانت تابعة إىل والية   ومن ال

موية وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على ازدياد أمهية االحواز وحساسية موقعها  البصرة أيام الدولة األ 

 .  االسرتاتيجي بالنسبة جلناح الوطن العربي الشرقي  

 

 63(    الدكتور الدوري ، العصر العباسي األول ، ص1)
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تعرضت األحواز أيام الدولة العباسية إىل أحداث مهمة شغلت فرتات طويلة من التاريخ وكانت أرض األحواز  

مسرحا لتلك احلوادث وعلى هذه الصفحات نسجل أهم احلوادث اليت عاشتها االحواز مبدهنا وقراها وشهدت  

 (1)املعارك الطاحنة الشديدة كل ذلك بأسلوب موجز ومنها :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (     الطربي ، ابن  االثري ، ابن كثري ، االصفهاني ، ابن اجلوزي ، النجوم الزاهرة اليعقوبي 1)
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 "خارطة عثمانية تظهر إقليم األحواز حتت اسم "عربستان أو خوزستان 
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هـ   عني امساعيل بن علي واليا لألحواز ، أما يف األغاني  فان سليمان بن حبيب أول وال    133سنة   •

االحواز كما ورد يف أخبار السيد ) احلمريي ( حيث ذكر أن األمر ملا استقام لبين العباس قام السيد  

 احلمريي إىل أبي العباس السفاح حني نزل عن املنرب فقال :  

 دونكموها يا بين هاشم                فجددوا من عهدها الدراسا  

 دونكموها ال على كعب من            كان عليكم ملكها تنفسا 

 دونكموها فالبسوا تاجها              ال تعدموا منكم له البسا  

 نوات   هـ : ويل علي بن محزة على دجلة واالحواز وفارس وقد استمرت واليته أربع س  156سنة     •

هـ  ويل على كور دجلة والبحرين وعمان وكور االحواز وفارس حممد بن سليمان ملدة أربع    160سنة    •

 سنوات  

هـ عني صاحل بن داود بن علي واليا علي كور االحواز وفارس والفرض وعمان والبحرين    164سنة   •

 وكور دجلة وحكم ملدة سنة واحدة 

( موىل املهدي على كور دجلة والبحرين  وعمان وكسكر  هـ يف هذه السنة عني ) املعلي    165سنة   •

 وكور االحواز وفارس وكرمان وقد دام حكمه مخس سنوات .

هـ عني يف هذه السنة حممد بن لسلمان بن علي واليا على البصرة والبحرين والفرض وعمان    170سنة   •

 واليمامة وكور االحواز وفارس ودام حكمه عدة سنوات  



 
 

39 

هذه السنة عني اخلليفة األمني حممد بن يزيد املهليب عامال على االحواز  وقد قتله  هـ يف    196سنة   •

 طاهر بن احلسني فيما بعد .

ومن أخبار هذه السنة أيضا أن طاهر بن احلسني ملا نزل بشالشان وجه احلسني بن عمر الرستمي إىل االحواز    

زيد قد توجه يف مجع عظيم يريد مجديسابور ليحمي  وأمره باحلذر ، ثم أتت طاهرا عيونه فاخربوه أن حممد بن ي

أصحاب الرستمي ، فساروا  االحواز فدعا ) طاهر ( مجاعته وأمرهم أن جيدوا السري حتى يتصل أوهلم بآخر  

حتى شارفوا االحواز وعندما بل  خربهم حممد بن يزيد نزل عسكر مكرم وجعل املدينة وراء ظهره ثم سارت  

ت على جيش ) حممد ( بعسكر مكرم فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالرجوع  عساكر ) طاهر ( حتى أشرف 

 إىل االحواز والتحصن هبا وأن يستدعي جيشا من البصرة  

هـ ويل املأمون احلسن بن سهل على كل ما افتتحه طاهر من كور اجلبال والعراق وفارس    198سنة   •

 بتسليم ذلك اليه .واالحواز واحلجاز واليمني أي املشرق كله وكتب إىل طاهر  

عندما درات احلرب بني أبي السرايا وعبدوس بن حممد بن أبي خالد وقتل عبدوسا  هـ    199سنة   •

تشر الطالبيون يف البالد وسري أبو السرايا جيوشه إىل البصرة وواسط   وعني عمال االمصار    وتواجديهما ان

عليها واخراج عنها العباس بن  إىل البصرة فوايل االحواز يزيد بن موسي بن جعفر الذي سار    فكان 

 حممد اجلعفري ووليها مع االحواز  
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هـ وفيها هرب أبو السريا يف السادس عشر من احملرم فسار إىل مدينة السوس فلقى ماال    200سنة   •

محل من االحواز فأخذه وقسمه بني اصحابه فأتاه احلسن بن علي  املأموني فأمره باخلروج من عمله  

تاله فأبي ابو   السرايا فقاتله املأموني حتى هزمه وجرحه وتفرق اصحابه ثم القى القبض على  وكره ق

 ابي السرايا يف جاواله فقتل وكان وايل االحواز يف هذا العام احلسن بن سهل  

 هـ  ويف هذه السنة انتشر يف العراق واالحواز وباء أمات الكثري    258يف سنة   •

 هـ دخل الزنج االحواز يف هذه السنة    259سنة   •

 هـ :  261سنة   •

 ويل االحواز موسى بن بغا من قبل اخلليفة املعتمد العباسي وأمره حبرب الزنج  .1

تقى حممد بن واصل وعبد الرمحان بن مفلح يف مدينة رامز وقد اهنزم ابن مفلح واخذ اسريا يف   .2 ال

 دوالب  من قبل علي بن ابان قائد الزنج    هذه السنة قتل عبد الرمحان بن مفلح يف قرية

 ويل ابو الساج االحواز بعد مقتل بن مفلح   .3

ويل املوفق االحواز مع ما ويل من املشرق وقد عني املوفق مسرور البلخي على االحواز من قبله   .4

 اضافة إىل كور دجلة واليمامة والبحرين وكان ذلك يف شهر شعبان  

 بن أيوب قاضي جنديسابور  تويف يف هذه السنة القاضي شعيب   .5

 هـ     262سنة     •

 سار يعقوب بن الليث الصفار إىل االحواز وقد أختذ مدينة عسكر  مكرم مقرا له   .1
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 نزل يعقوب بن الليث مدينة جندبسابور منهزما   .2

نزل أمحد بن ليثويه  السوس بعد أن وجهه مسرور البلخي إىل االحواز بعد أن كان ابن الصفار قد   .3

 قلد حممد بن عبيد اهلل بن هزار مرد الكردي كور االحواز  

 حل أمحد بن ليثوية مبدينة جنديسابور   .4

انتصر هبا  دخل حممد بن عبيد اهلل مدينة تسرت وقد وقعت فيها معركة بينه وبني أمحد بن ليثوية   .5

 أمحد  

 ومن أخبار هذه السنة أيضا أن أصحاب علي بن ابان هنبوا مدينة عسكر مكرم   .6

 هـ    263سنة   •

 بن الليث الصفار وأسر األمري حممد بن واصل أمري  االحواز واستويل عليها  سار يعقوب   .1

 وفيها انكسر جيش الزنج بعسكر مكرم بعد معركة مع أمحد بن ليثوبه   .2

 ه من مدينة تسرت ، وهبا نزل يعقوب بن الصفار جنديسابور  خرج أمحد بن ليثوي  .3

 دخل اخلضر بن العنرب وهو من أصحاب ابن الصفار مع مجاعته االحواز وخرج منها علي بن ابان   .4

 دخل اخلضر بن العنرب عسكر مكرم منهزما امام علي بن أبان الذي  استوىل على مدينة االحواز   .5

ة فأوقعوا مبن كان فيها من مجاعة يعقوب بن الصفار واستوىل  سري علي بن أبان إىل الدورق مجاع  .6

 عليها  

 هـ    265سنة   •
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 استعمل املوفق مسرور البلخي على االحواز ، فوىل مسرور تكني البخاري ذلك   .1

حاصر علي بن ابان مدينة تسرت وكاد أهلها أن يسلموا لوال وصول تكني البخاري الذي هزم جيش   .2

   ابن ابان ونزل ) تكني ( تسرت 

 رجع على بن أبان إىل مدينة االحواز بعد اهنزامه أمام تكني البخاري   .3

تويف يف تاسع شوال يعقوب بن الليث الصفار ومحل تابوته إىل جنديسابور وخلف يف بيت ماله     .4

 مخسني الف ألف درهم  والف الف دينا وكتب على قربه هذا قرب يعقوب املسكني  

 هـ ومن أحداثها    266 •

توالء تكني البخاري من أعمال االحواز ودخل مدينة تسرت يف رمضان   .1  ويل أغرمتش ما كان ي

 قتل مطر بن جامع ) جعفر وبه (  غالم على بن ابان الذي اسروه يف تسرت   .2

 سار اغر متش إىل عسكر مكرم  .3

 أقام اخلليل بن أبان بنهر املسرقان وقد عرب ) اغرمتش ( قنطرة اربك ملالقاته    .4

 عاد إىل عسكر مكرم ) اغرمتش ( استعدادا ملالقاة الزنج   .5

 هـ ومن أحداثها    267سنة   •

ارحتل املوفق إىل االحواز إلصالحها وإجالء الزنج عنها وكتب كتابا ايل صاحب الزنج يدعوه فيه إىل   .1

توبة ويف م  ستهل مجادى اآلخر سار املوفق إىل مدينة السوس ال
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آمن املوفق الفا من أصحاب على بن أبان الذين خلفهم يف االحواز عند سريه عنها ، ومنها رحل عن   .2

    (1)   .السوس إىل جنديسابور وتسرت وجي األموال 

إمارة بين أسد وقبيلة    وكان يف أواخر زمن الدولة العباسية نشأت عدة امارات عربية يف األحواز كانت أقوها 

بين أسد العربية كانت يف املنطقة منذ القدم)والزالت( تستوطن احلويزة اليت حازها  دبيس بن عفيف االسدي  

وكانت اإلمارة    ,أيام الطالع باهلل العباسي وقد أسس بن وأسد إمارة مستقـلـة اختذت مدينة االحواز عاصمة هلا 

لواسع كان قد حدث اختالف بني البويهيني واإلمارة االسدية تطور اخلالف  ذات نفوذ واسع ونتيجة هلذا النفوذ ا

هـ( أدت إىل ضعف قبضة اإلمارة االسدية على املنطقة مما هيأ الساحة  405  -م    1012إىل حروب دامية )

قة  و خفاجـة’ بعد ذلك دانت املنط   ,وآل كثري   ,إىل قيام إمارات عربية أخرى يف املنطقة منها إمارة بين عامر 

 .هـ حيث قيام الدولة املشعشعية 844حلكم املغول لغاية عام  

 

 

 

 

 

 85،ص  1، ط 2(   علي نعمة احللو ،  االحواز " عربستان " يف أدورها التارخيية ، ج 1)
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 النواحي احلضارية باألحواز بالعصر العباسي الثاني:    بحث امل

تاريخ بوضوح أمهية االحواز بالنسبة للدولة العباسية وذلك من ذلك خالل ما كانت تدفعه   لقد ابرزت كتب ال

 .( رطل من السكر   30.000( درهم و)25.000.000االحواز أيام املأمون )إىل خزينة بغداد فقد كانت جباية  

 ( درهم .23.000.000أما أيام املعتصم فقد قدرت اجلباية من احلنطة والشعري حوايل )

( درهم .    30.000.000ويف أواسط القرن الثالث اهلجري سددت االحواز جبايتها إىل بغداد ما قدر ب، )

( درهم ومن هذه األرقام الضخمة جلباية االحواز تظهر    1.260.922هـ مببل  )  306كما وقد ضمنت سنة  

 أمهيتها لدولة بين العباس .

    (1)    قضاة االحواز 

باإلضافة إىل تعيني العمال والوالة على االحواز وبعض مدهنا كعلي بن أمحد الراسيب الذي تقلد حكم جنديسابور  

هـ وقد ذكر الطربي     وابن وكيع  أمساء قضاة االحواز يف العصر    301والسوس وتويف يف مجادى اآلخرة سنة  

 العباسي وكذلك القضاة الذين عينوا على بعض املدن وأدناه أمساء هؤالء القضاة :

 هدية  بن املنهال بن عمرو األسدي .   .1

 عمرو بن الوليد االعصف، والة حممد بن سليمان بن علي     .2

 

 111،ص  1، ط 2(   علي نعمة احللو ،  االحواز " عربستان " يف أدورها التارخيية ، ج 1)
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 أبو مصلح .     .3

 هـ وقد عزله املأمون    196بزار ، واله طاهر بن احلسني سنة  عمرو بن النضر ال  .4

 علي بن روح والة املأمون    .5

 اسرائيل بن حممد أبو متام   .6

 حييى بن عبد الرمحن األرجي   .7

 حممد بن عمر بن صياج   .8

 حممد بن محاد اخلراساني ويل بضع عشرة سنة   .9
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 اخلامتة   

تم الصاحلات، حنمده سبحانه أن وفقنا إلهناء هذا البحث وإمتامه، ونستخلص أن   احلمد هلل الذي بنعمته ت

وجود العربي باألهواز قديم جدا، إذ تُشري مصادر كثرية إىل أن عشائر عربية سكنت شرق اخلليج منذ القدم،  

اريس وبيئة شبيهة ببيئة اجلزيرة  وكانت أهم مضارهبا يف جنوب األهواز اليت كانت منطقة قاحلة وذات تض 

 العربية.

وقد أشار مؤرخون غربيون عدة إىل الوجود العربي يف األهواز، بل واعتربَ بعضهم اإلقليم جزءا من جزيرة العرب  

 رغم أن البحر يفصلهما.

كة  ورغم قدمه، فإن الوجود العربي ظل حمدودا ومل يعد ذا بال إال مع الفتوحات اإلسالمية سيما بعد معر 

القادسية اليت مهدت لفتح بالد فارس واألهواز، واستمر على نفس الوترية إىل حني سقوط الدولة العباسية  

 ميالدية.  1258وسيطرة املغول على املنطقة عام  

ومع سقوط اخلالفة وانفراط عقد الدولة العباسية، قامت دولة بين أسد يف مشال األهواز واختذت من مدينة  

.  احلالية عاصمة هلا، كما تأسست إمارات أخرى على يد عشائر عربية منها بنو الم وبنو كعب بالشمال األهواز  

 الباحث: إليها اليت توصل  أهم النتائج  ومن  

شهدت املنطقة ميالد إحدى أقدم احلضارات البشرية، وهي احلضارة   - ق.م  4000 •

 .العيالمية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_%D9%82.%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_%D9%82.%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_%D9%82.%D9%85&action=edit&redlink=1
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 .أبي موسى األشعري  خضوع املنطقة للمسلمني العرب، بقيادة  -م   637 •

مت  -م   1258 • أن  بعد  املنطقة،  املغول  الغزاة  اإلطاحة  احتل  من  كنوا 

 .، ومن ثم خضعت املنطقة لدولة اخلروف األسود بغداد  يف العباسية باخلالفة 

اليت حاولت احتالل املنطقة، بعد متكنه   العثمانية هزم اجليش املشعشعي القوات   -م   1541 •

 .من احتالل بغداد والبصرة 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/637
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1258
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1541
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 املراجع  املصادر   

 م.    1969  - 1960تأريخ األمم وامللوك، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة   •

،  الناشر دار البصري ،    1، ط  2علي نعمة احللو ،  االحواز " عربستان " يف أدورها التارخيية ، ج   •

 بغداد 

 هـ .  1407سنه    1بريوت ، ط  –الكامل يف التاريخ ،البن األثري ، دار الكتب العلمية   •

فكرياً )منذ ظهور اإلسالم إىل هناية القرن اخلامس اهلجري ، تأليف:    - اقتصادياً   - األحواز سياسياً  •

 2010،  دمشق   -   أمحد املظفر ، الناشر: دار احلصاد 

 تاريخ األحواز ، موجز تارخيي ، سيد طاهر آل سيد نعمة   ، عضو اجمللس الوطين األحوازي       •

االسر  • يف   عاما  مثانون  االحواز ،  االحواز  عروبة   عن  جملة حقائق  يف  منشور  مقال    ،  
http://www.grenc.com/sfiles/alahwaz/about_it.ht

m 
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