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The role of Iranian Mawali in the emergence of cultural ideas in Basra 

(first two centuries A.H.) 

 

Abstract  

Basra was chosen and established by the Euphrates in southern Iraq, After the 

Arab conquest in the east and the need to establish a permanent garrison. But 

Basra was founded in a place where Iranian garrisons were located in the centers 

and surrounding areas since the ancient times, And many Iranians lived in those 

areas, and it had somehow become Iranian. Many Iranians, including horsemen 

and peasants, also lived there after the establishment of Basra; In other words, 

Basra is the meeting place of Iranians and Arabs and as a result the interaction of 

Iranian and Islamic ideas. The purpose of this article is to know and study the role 

of Iranian Mawali in the emergence of Basra's cultural ideas in the first two 

centuries of Islam. The research question is what role did Iranian Mawali play in 

the emergence of cultural issues in the first two centuries of Islam? The research 

method is descriptive-analytical and documentary in a library style. After 

analyzing the material, the result was: The reasons for the fruitfulness of Basra in 

Quranic sciences, literature, theology and jurisprudence can be seen in the 

geography of Basra, the presence of many Iranians and Iranian Mawali in there, 

and as a result of the cultural interaction between Islam and Iranian culture. The 

captured Iranians and the free Iranians gradually became Muslims and with the 

rich past of Iranian culture, they became one of the greatest Muslim scholars and 

writers and the founders of important schools of literary, jurisprudence, theology 

and commentary in Basra and Islamic civilization; and in this way, they played a 

great role in the advancement of Islamic civilization.  

Keywords: Iranian Mawali, Basra, Islamic civilization, the first two Islamic 

centuries.    
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 (.ق.هموالی ایرانی در ظهور اندیشه های فرهنگی در بصره )دو سده اول  نقش

 1يواقع هيمرض

 2یبهروز مهرناز

 3یسپهر محمد

 چکیده

اما بصره در جایی  عرب در شرق و نیاز به تاسیس پادگانی دائمی، بصره انتخاب و تاسیس شد.  پس از فتوح  

قرار داشت و ایرانیان بسیاری  بنیان نهاده شد که از دوره باستان در مراکز و نواحی اطراف آن پادگان های ایرانی  

پس از تاسیس بصره نیز ایرانیان بسیاری ازجمله اسواران و دهقانان در آنجا   .در آن نواحی زندگی می کردند

اندیشه های ایرانی و   ایرانیان و اعراب و در نتیجه تعامل  زندگی می کردند به عبارت دیگر بصره محل تالقی

موالی  شناخت و تبیین نقشلمان شدند و از علمای بزرگ اسالمی شدند. اسالمی است. ایرانیان به تدریج مس

این پژوهش ی، هدف این پژوهش است.  اسالم  نیدو سده نخستبصره در    یفرهنگ   ظهور اندیشه هایدر    ایرانی

این سوال   به  پاسخگویی  ایرانیکه  در جهت  نقشی  موالی   ن یدو سده نخست  یفرهنگ   ظهور مباحث در    چه 

. انجام شدتحلیلی بهره برد که به شیوه کتابخانه ای و اسنادی    -توصیفیی داشتند؟ از روش پژوهش  اسالم

دالیل پرباری بصره در علوم قرآنی، ادبیات، کالم و   پس از تجزیه و تحلیل اطالعات این نتیجه به دست آمد:

و در نتیجه تعامل فرهنگی   ،ر آنجابسیار دایرانی  حضور ایرانیان و موالی  جغرافیای بصره،    فقه را می توان به

ایرانیان اسیر و ایرانیان آزاد به تدریج مسلمان شدند و با داشتن صبغه غنی دانست.  بین اسالم و فرهنگ ایرانی  

فرهنگ ایرانی از بزرگترین عالمان و ادیبان مسلمان و پایه گذاران مکاتب مهم مباحث ادبی، فقهی، کالمی و 

       سالمی شدند و بدینگونه نقش بزرگی را در تعالی تمدن اسالمی ایفا نمودند. تفسیری در بصره و تمدن ا

 بصره، تمدن اسالمی، دو سده نخست اسالمی.  موالی ایرانی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه   -1

و تحت تاثیر نظام ایران    قلمرو شاهنشاهیجزئی از    -از زمان هخامنشیان  -میان رودان از گذشته های دور

.  قرار داشت ،  ران از زمان اشکانیان در مداینپایتخت های ای  .بود  ن سرزمینفرهنگی ای  وسیاسی، اجتماعی  

و در دوران اسالمی بخشی از دل ایران شهر در زمان فتوح  ایران زمین  مرزهای    نزدیک ترین مکان به  بصره،

 می زیستند.   این منطقهدر نواحی و اطراف  ا به نام موالیخواه آزاد و ی ایرانیان زیادی عهد باستان،و از بود 

، دسته هایی از اسواران ایرانی به مسلمانان پیوستند  شاهنشاهیتقریبا از زمان شکست سپاه ساسانی در غرب  

البته ایرانیان  بود.    نشینایرانی  یکپارچه  بصره  اطراف  هایدهکدهسعد قرار گرفتند.  ی  بن  پرچم قبیلهو تحت  

کار  همچنان که  .  آنان بود  در دست عراق و بصره    اداری  بیشتر کارهایمسلمانی نیز بودند که موالی نبودند و  

به عنوان دانشمندان و خردمندان   دهقانان از قرن اول هجری،این  ایرانی انجام می دادند.    دهقانان  را  گیریخراج

 . راه یافتند نوینمراکز حکومتی به   از تاریخ و فرهنگ ایران قدیم،

های    باورها و شیوهظهور می یابد و بصره مکان تعامل بین    ،نو   آراءاست که    گوناگوندر برخورد اندیشه های  

نوظهور سیاسی و فرهنگی است که به قطع و یقین به دلیل   تفکراتشکوفایی  در نتیجه  و    متفاوتاندیشگی  

مکاتب  ن  آاثیرگذار بوده است بلکه بسیاری از بنیان گذاران  ایرانی در آن ت  خرد افزونی ایرانیان در آن، نه تنها  

به ویژه این که از نظر ظهور عقاید گوناگون، سرزمین های شاهنشاهی   نیز ایرانیان و موالی بوده اند. و مباحث 

ی همچون برخورد با ادیان زردشتی و  ایرانی، پیشینه ای طوالنی داشت و همین عامل در کنار عوامل دیگر

موجب گسترش مباحث نظری     و جنگ های داخلی بین مسلمانان  فرقه های  مختلف آن ادیان  مسیحی و

    . شده است  مختلف

با تعامل با فرهنگ های دیگر به ویژه فرهنگ ایرانی، بود که آرا و نظریات مختلف کالمی جدیدی همچون 

و آنان به دین   تی  بودندزرتش  انپدرانش  گذاشتند،آن کسانی که دین باطنیه را پایه  »  اعتزال پا به عرصه گذارد.

کردند؛ شماری از    این گرایش خود را آشکار نمی   پدرانشان تمایل داشتند؛ ولی از ترس شمشیر مسلمانان

اگر کسی آنها را بپذیرد، در باطن، دین   دانستند که  کردن قواعدی می عکار را در وض  انی چاره ریا  دانشوران

« کنند  آن قواعد تأویل می  هپای  های پیامبر)ص( را بر  گارد. آنان آیات قرآن و روایت ان  می  زرتشتی را برتر

فقه و ادبیات یا از موالی مانند   ،به عالوه این که بسیاری از بزرگان علوم مختلف قرآنی  (. 210)بغدادی، بی تا:  

ت کرده بودند مانند ابن حسن بصری و یا از مهاجرانی بودند که از مناطق دیگر مانند مدینه به بصره مهاجر

سیرین که پدرش بنده آزاد شده انس بن مالک بود. در ادبیات یکی از بزرگترین ادیبان و مترجمان این دوره 

از   نفر  دو  ابن سیرین،  و  بصری  بود. حسن  موالی  از  مقفع  ابن  بصره  که   بزرگتریندر  بودند  بصره  علمای 

رح ترین آن ها نیز از موالی بودند. این خود ناشی از محیط شاگردان بسیاری را در دامان خود پروردند که مط
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اجتماعی بصره  بود که متشکل از عرب و خیل عظیم موالیان ایرانی بود. اگرچه عالمان عرب به ویژه در ابتدای 

 ایرانیموالی و مهاجران    کثرتتاسیس بصره حضور داشتند اما به تدریج نقش عالمان عرب بصری در برابر  

 کمرنگ می شود.   

نگارندگان بر این باورند که این جنبه از تاریخ مغفول واقع شده و کمتر مورد بررسی پژوهشگران و فرهیختگان 

قرار گرفته است. اگرچه در بحث ها و سخنرانی ها و کتب مختلف اشاره به نقش ایرانیان در گسترش فرهنگ  

ره مورد بررسی قرار نگرفته است. و تمدن اسالمی شده است اما به صورت جزیی و منطقه ای و دوره به دو

مهم سده های نخست اسالمی بوده  و فرهنگی این پژوهش باتوجه به این که بصره یکی از پایگاه های نظامی 

و همچنین به دلیل بروز و ظهور اندیشه های کالمی و سیاسی مختلف از این شهر، دو سده نخست اسالمی 

در   چه نقشی  موالی ایرانیاین سوال اساسی را مطرح می کنند:  بنابراین نگارندگان  را انتخاب نموده است.  

  ی داشتند؟ اسالم نیدو سده نخست یفرهنگ ظهور مباحث 

 

 پیشینه پژوهش  -2

درباره موالی ایرانی بصره و جداسازی عالمان ایرانی و نقش آنان در تمدن اسالمی، پژوهشی انجام نشده است  

افراد به صورت تکی مورد اشاره و تدقیق قرار گرفته اند که در این اگرچه در بعضی کتاب ها و مقاالت، آن  

مفصل  بسیار  که  ( در مقاله »سنبویه اسواری پیشرو قدریه«  1355جا به برخی از آن ها اشاره می شود. رامیار )

به برخی از  1396گذشته و دماوندی )  ،است  ( در مقاله »تبارشناسی انگاره های اعتزالی در متون زردشتی« 

دایره المعارف   4»ابن مقفع، ابوحامد« در جلد  ( در  1399. آذرنوش و زریاب خویی )پرداخته اندیرانیان اعتزالی  ا

ولدبیگی و سعدون زاده  ( در »ابن مقفع و مکتب اخالقی وی« و   1392فالح و فرامرز قالملکی )  ،اسالمی

( در کتاب  1386ثبوت )   ،دانشمند نثر عربی و فارسی«( در »ابن مقفع شهید قربانی تفکر شعوبیه ادیب و  1396)

دانشنامه   13( در مقاله »حسن بصری« در جلد  1393»حسن بصری: گنجینه دار علم و عرفان«، همین مولف )

( در کتاب »حسن بصری، پیر طریقت و راهنمای جوانمردان«، حاج منوچهری  1379جهان اسالم، نوربخش )

»ابن سیرین« ( در  1400گذشته )  ،صری« در دایره المعارف بزرگ اسالمی( در مقاله »حسن ب1398و شمس )

ومکانته    یرتهس  یرینابن س ( در »2013دایره المعارف بزرگ اسالمی، ماهود، رافد و داخل البهادلی ) 3در جلد 

نواس، شاعر  ( در »ابو 1387هادی پور نهزمی )  «،افکارهم، دراستهم  یخهم،االوائل، تار  هالروا  یخ؛قسم التار  هیالعلم

دایره المعارف بزرگ اسالمی،   6در »ابونواس« در جلد  (1399، آذرنوش )ایرانی در بوته نقد و داوری تاریخ«

( در »تحلیلی نو بر گرایش مذهبی و سیاسی حسن  1393( در »ابونواس« و غالمعلی و حسینی )ق1386الخال )

هانی)ابونواس(« )  ،بن  فان  الجهنی«، و  ق(1398یوسف  »معبد  )  در  فرید  بن  1393کیانی  معبد  در »جهنی،   )

این افراد به صورت   .برخی از علمای ایرانی بصره پرداخته انددانشنامه جهان اسالم به    11عبداهلل« در جلد  

مستقل به زندگینامه و آثار آن ها پرداخته اند اما آنچه مدنظر این پژوهش است جداسازی این عالمان ایرانی و 
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در دو سده اول است. همچنین الزم به ذکر است برخی از عالمان ایرانی دیگر که در    محیط جغرافیایی بصره

          این پژوهش به آنها اشاره شده کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. 

 

 رودان سابقه حضور ایرانیان در میان -3

 در امتداد  -ایرانیان در میان رودان  بسیاری از  به دلیل الزامات سیاسی، اقتصادی و ادارای  در دوره ساسانی  

  های مرزی دائمی، در شهرهای بزرگ عراق توسط خانواده   به عنوان پادگان  خارجی جنوب و غرب عراق  کرانه

 حضور داشتند.   - 1( 114: 1395مورونی، )سواد در ایرانی و در روستاها، های اشراف

واحه موسوم    قادسیه،  التمر،  مرزهای عین  در  ایرانی   های   یک کمربند دفاعی از سکونتگاه  پایان دوره ساسانی،  در

همچنین شمار مهمی از ایرانیان در  .جود داشت و  سنجار  و  انبار  شهرهای حیره،  و در پادگان  الطاف  به عین

و ناگفته نماند که شهرهایی    اشتندحضور د  و کسکر  وه اردشیر  تکریت، تیسفون،  نصیبین،  شهرهایی از قبیل

 . (116-115: 1395)مورونی، قرار گرفته بودند نواحی تراکم جمعیت ایرانیان کرکوك در چون اربیل و

منابع مختلفی همچون طبری نیز به وجود ایرانیان در مناطق مختلف میان رودان را تایید می کنند. چنان که  

  فرودآمدند و کسان   فرات  و نزدیک فرمانرواى...رسیدند    برفتند تا بمربد)بیش از سیصد نفر(    تبه و همراهانع»

فرات    فرمانرواى.  آمده اند که پرچمى دارند و آهنگ تو دارند  این جا قومى :  گفتند  فرات   برفتند به فرمانرواى

.  آرید  پیش من  اندازید و  طناب به گردنشان  خواستم  همینها را مى:  بیامد و گفت   سوار  چابک  هزار  با چهار

: 1375)طبری،    «چون غروب شد، دو گروه حمله بردند و عرب ها، آن اسواران را به جز فرمانده شان را کشتند

5 /71  .) 

شیبانى به   حارثه  مثنى بن  که  چنان  برد  هجوم مى  بصره  خریبه  سدوسى به ناحیه  قتاده  بن  هقطب  بود که  چنان

  داشته  کمى  عده  اگر  و گفت که  داد  خویش را خبر  نوشت و وضع  نامه  قطبه به عمر  برد،  هجوم مى  حیره  ناحیه

خالد در رود  پس از جنگ  بود که  بیرون مى کند و چنان یابد و آنها از دیارشان آنجا ظفر مى باشد بر عجمان

اسوار از    500عربها،    هحمل  هنگامو یا  (.  72/  5:  1375)طبری،  بودند  بیمناك   ناحیه از قطبه  این  عجمان  ،زن

. در جنگی که درگرفت عرب ها  کردندمی  پاسداری  - که بندرگاه کشتی های چینی و جاهای دیگر بود  -اُبلّه

  بازگشت فیلکان   بصره  ظفر یافت و سوى  فرات   مجاشع بر مردمهنگامی که    . (73/  5:  1375)طبری،  فاتح شدند

  سوى او رفت و در مرغاب  شعبه  بن   هآورد و مغیر  فراهم  مسلمانان   جمعى را بر ضد  قباد   ابن  یکى از بزرگان 

 (.  74/ 5: 1375ت)طبری، نوش  عمر  مغیره ظفر یافت و خبرفتح را براى تالقى شد که

 
اهل  )  بلندپايه ايراني  خانواده دوازده هزار    و به دنبال آن،  آغاز شد  اين حرکت با اسکان يک پادگان دائمي در انبار  1

.  يافتنداستقرار    از روميان باز پس گرفته شد،  ميالدی  363از استخر و اصفهان در نصيبين، زماني که شهر در(  بيوتات 

مردمي که از جاهای ديگر آورده بود را در  (  488-496،  499-531)  يکم  قباد  گفته شده که در اوايل قرن ششم، 

 .و سفلي اسکان داد روستاهايي در عراق عليا
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حجاز و یا به صورت انتقال   به   عراق یا به صورت به اسیری بردن زنان و کودکان  معیت ایرانیانجپس از فتوح  

: 1395مورونی،  )  دوباره توضیع شد  کوفه   بصره و  نظامی جدید اسالمیهای    شهرك   عنوان موالی به   آنان به

بدینگونه، این منطقه که با کشتار و یا فرار بسیاری از ایرانیان در زمان فتوح کاهش یافته بود، با مهاجرت  (.  137

 اجباری تازه ایرانیان به عراق سفلی خنثی شد.  

بخشی قبل از نبرد قادسیه و بخشی   –راء اشاره شود که  همچنین باید به شمار سپاهیان ایرانی تحت نام حم

به طرف پیروز پیوستند و اسالم آوردند. آنان تحت متحدان قبیله تمیم در سپاه مسلمانان حاضر    -پس از آن

به فرماندهی سیاه اسواری نیز به سپاهیان اسالم پیوستند و  اصفهانی شده و با ایرانیان دیگر جنگیدند. اسواران 

 ساکن شدند.  در بصره

با سپاه عرب در شوش روبرو شد نام سیاه  به  یزدگرد ساسانی  داران سپاه  از طالیه  که یکی   کار»  هنگامی 

«، بنابراین رو به یاران و همراهانش نموده و گفت »رای من این است بود  شده  بزرگ  وى  دیده  در  مسلمانان

وی پیام داد: همی خواهیم که به  (.  1477/ 4: 1370، اثیرابن؛ 159/ 5: 1375طبری،  که به دین آن ها درآییم« )

دین شما درآئیم بر این قرار که همراهتان با عجمانی که خصم شمایند بجنگیم، لکن اگر بین خودتان خالف 

افتد با یک سو به خاطر سوی دیگر نبرد نکنیم و اگر تازیان با ما به نبرد برخیزند، ما را در برابر آنان حمایت  

نید و بر ضد ایشان یاری دهید و ما در هر بلدی که مایل باشیم منزل گزینیم و میان هر گروهی از شما که  ک 

خواهیم زیست کنیم و عطایی فزون تر برای ما معین شود و امیری که شما را گسیل داشته خود بر این جمله  

؛ 521:  1367)بالذری،  واستند بپذیر  پیمان بندد. ابوموسی در این باب به عمر بنوشت و عمر پاسخ داد هرچه خ

    (.1477/ 4: 1370، اثیرابن؛ 159/ 5: 1375همچنین طبری، 

در این زمان این دسته از اسواران ایرانی به مسلمانان پیوستند. همراه ابوموسی در محاصره تستر شرکت جستند  

دوست، تو و یارانت چنان نیستید که ما گمان  و زیانی از ناحیه ایشان مشاهده نشد. ابوموسی به سیاه گفت: ای  

ما را اندیشه ای سوای آن است که شما در سر دارید و از اهل و حرم ما  همی بردیم. وی گفت به تو بگویم ک 

کسی نیست تا به خاطر آن در بیم باشیم و بجنگیم. ما در آغاز کار با توکل و به امید آن که خداوند خیر فراوان  

؛ 522:  1367)بالذری،  رد به این دین گرویدیم. پس برای ایشان عطایی فزون تر منظور شد  بر ما ارزانی دا

و چون به بصره رفتند پرسیدند: نسب کدام یک از قبایل به رسول اهلل )ص( نزدیک تر  (159/  5:  1375طبری،  

ه به بنوتمیم پیوستند.  است؟ گفتند: بنوتمیم و ایشان بر سر آن بودند که با ازد حلیف شوند. پس ازد را رها کرد

بزرگ بنوتیمی در آن زمان احنف بن قیس بود. آنگاه ناحیه هایی را برای ایشان معین کردند که در آن منزل 

 .  (522: 1367)بالذری، گزیدند و نهر خود را که به نهر اساوره معروف است بکندند

افزایش    دیدند  را  اسواران  تطبیق موفقیت آمیز  با پیوستن دیگر عناصر ارتش ایران که  ایرانیان شمار  بدینگونه،  

کرد »پیدا  نوشت:  کوفه  بنیان  از  پیش  خود  عامالن  به  نیز  خطاب  بن  عمر  که  این  ویژه  به   از   که  کسانى. 

طبری، « )کردند  چنان  و  بردارند  آنها  از  جزیه  و  گیرند  بکمک  هست   حاجت   بکارشان  که  را  پارسى   چابکسواران

این گروه از اسواران که اسالم نیاوردند و همچنان به دین خود باقی ماندند به نظر می رسد (.  126/  5:  1375
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سربازان    همچنین(.  237:  1981،  2تا دو نسل بعد همچنان نام های ایرانی بر فرزندان خود می نهادند )کرون 

آن ها تقریبا نیم قرن دست نخورده باقی ماندند.    .شدند  ساکن  بصره  و در  بدون زمین که اسالم آورده  ایرانی

گویند که جمعی از جنگجویان پارسی بی زمین پس از خاتمه جنگ در آن نواحی به اساوره پیوستند و با  

 بن عبیداهلل  نیز در زمان  ایرانی  از اسیران  دسته دیگری  (.523:  1367ایشان همراه شدند و اسالم آوردند)بالذری،  

 بصره   بخاراییان  در کوی  بودند که«  تیرانداز  بخارا، همه  از مردم  دوهزار تن»  شدند. ایشان  منتقل  بصره  بهزیاد  

یوسف واسط را بنا    بن  حجاج  که  ( و هنگامی520/ 1ق:  1399  ،حموی  یاقوت)یافتند    ( مسکن)سکّه البخاریه

 (.  526: 1367بالذری، شهر برد ) آن از ایشان را به نهاد، گروهی

ایرانیان در روستاهای کوچک در حومه  تنها گسترش  تداوم یافت،  اطراف بصره  سکونت  آنان  جمعیت    اما 

جمعیت کشاورزی در آغاز را    اسالمی سیاست ساسانیان مبنی برانتقال  دولت   ایرانیان خوزستان بودند، زیرا

 .  (143: 1395مورونی، )ایرانی جدیدی در سواد ساکن نشد و هیچ رعیت  ادامه نداد

نهاد، ناچار  می از شهر بیرون پای که بصره از مردم بود. هرکس نشینایرانی یکپارچه بصره اطراف هایدهکده

  کند و دربارۀ اَسلُمان می امر تصریح این نیز به سراسر عجمند«. یاقوت کرد. »سواد بصرهبرخورد می با ایرانیان

  این  «، زیرا »بیشتر ساکناناست   فارسیان  در زبان  نسبت   عالمت   ، همانکلمه  آخر این  و نون  الف»  گوید که

 (.  465، 265/ 1ق: 1399یاقوت حموی، (، فارسیند« )ق7و  6 هایسده)امروز  ها، تا بهدهکده

سواد    بر دیگر مردم  کسری  که  بزرگی  خاندان  3  گوید: »آنکند و میمی  اشاره  همه سواد عراق  به  مسعودی

)نیم« میرجحان امروز  تا  دنبال  ( مشهورند. ویق 4  قرن  ه داد،  »بیشتر شاهزادگانگفتار می   این  هدر  و   افزاید 

 را پاس  خویش  نگارند و انسابخود را بر می  تبارهای  اکنون، تا همدر سواد عراق  چهارگانه  طبقات  بازماندگان

 (. 241-240 / 2: 1347کند« )و نزار می قحطان به ، نسبت عرب که ند، همچنان دارمی

پدید آوردند،    ساسانی  اداری  تقلید از سازمان  ، بهایرانی  و دهقانان  زادگاننجیب   که  ایاداره  ، آندر هر حال

بصره و آمیزش با مردم آنجا  با حاکمان و بسیار گسترده آنان شد. روابط دائم عراق های دیوان اصلی هایپایه

زودتر از   که  نهاد. موالی  برجای  ایگسترده  اجتماعی  تأثیرات  سرعت   ، ناچار بهایشان  تدریجی   آوردن   و اسالم

منشأ بخش   سده  بودند، یک   گرویده  اسالم   به  اشراف  این دینی  ادب  اعظم   بعد،  آثار  الطبقات   و  در   شدند. 

اول سابن طبقه  اگر  تمیمی  عرب  یکسره  عد،  طبقات)بیشتر  در  هستند،  نام   (  است   موالی  بعد،  )پال،   فراگیر 

 (. 37ق: 1406

 

 مباحث فرهنگی   گسترش عالم در بنیان گذاری و   یموالی ایران -4

 در این بخش به نقش موالی ایرانی در گسترش علوم و ظهور مکاتب فکری در بصره اشاره می شود.  

 
2 Crone  
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بودند اما در نسل دوم در  بصره  نسل اول قراء از عرب مهاجر به بصره و یا اخماس  اگرچه  در علوم قرآنی،  

آنها برخی از موالی در قرون اول دوم بصره  ند. مهمترین قراء  شتحضور داایرانی جزو بزرگترین قراء    کنار 

 بصری  حسنبودند.    ق(131)د.    دینار  بن  ، و مالک(93ریاحی )د.  ، ابوالعالیهق(110  -21)  بصری  حسنهجری،  

( از برجسته ترین مفسران، فقها و متصوفه در بصره و عراق بودند که از  ق110د  و ابن سیرین )  (ق110د  )

  عالمنیز  (  ق160)د    حجاج  شعبه بن  دوم  سده   همیان  در   بصره  همفسر برجست  همچنینمدینه به بصره رفتند.  

 بود.  بصره مقیم االصلواسطی

  . او از جمله تابعانی بود که تفسیر وی مشهور است   از خاندانی ایرانی  (93د.)  ابوالعالیه رفیع بن مهران ریاحی

کانون  تفسیری  سخنان  بعد   هایدر سده   که  است   بصری   تنها مفسر متقدم   چون   تفسیرنویسانی  توجه  او در 

از قول بزرگان و عالمان اسالمی درباره وی چنین می  حجرابن. در قرائت مقامش بدانجا رسید که  بود  طبری

(.  285/  3:  ق1325عسقالنی،  حجرابنر نیست« )»بعد از صحابه، در قرائت هیچ کس از ابوالعالیه داناتآورد:  

به   ویچون    به مدینه برده می شود.  در زمان فتح فارس، به همراه پدرش اسیر ووی فردی ایرانی است که  

،  عساکر ابن؛  112/  7ق:  1405،  سعدابنآزاد شد، به ابوالعالیه ریاحی معروف گشت)  ریاح  یبن  دست زنی از

دو یا سه سال بعد از فوت پیامبر  ایشان را ندید و    اما(. وی اگرچه در زمان پیامبر جوان بود،  164/  18:  ق1415

و     گزینش می نمود  و دقت   توجه  نهایت   ( را بهاز پیامبر)ص  وی راویان حدیث   در زمان خلفا، مسلمان شد.

عالم دینی بود بلکه در فتوح نیز او نه تنها  (.  284/  3:  ق1325،  ابن حجر)بود  ثقه  در میان رجالیون از افراد  

در فتح شوشتر، اصفهان و همچنین در عبور از رود جیحون همراه سعیدبن عثمان بن عفان  شرکت نمود. وی

: ق1415،  عساکرابن ؛  507/  3:  بی تا  ؛ بالذری،48/  2ق:  1425،  کثیرابن)اذان گفت    جاو در آن  حضور داشت 

 (. 164/ 18: ق1415، عساکرابنهمچنین قابل ذکر است که به زبان فارسی سخن می گفت) (.165/ 18

 ی واست.    ق(110  -21)حسن بصری  .ق  2نخست و اوایل سدۀ    هسدیکی از برجسته ترین عالمان دینی بصره  

جامعیت    .ی است های بعدنخست به مسلمانان سده  هارتباط و انتقال علوم و معارف دینی از سد  هترین حلقمهم

حدیث، تفسیر، اصول عقاید )کالم(، فقه و عرفان، او را درمیان تابعان،   همچوناو در معارف دینی گوناگون،  

   .وی در صدر بزرگان بصره قرار گیرد تاشخصیت ممتاز و پرماجرایی ساخت و موجب شد 

و مسیحی   (441-440  :1960  قتیبه،االصل و اهل میسان یا از اهالی »نهرالمراه« )ابنحسن بصری، ایرانی  ه خانواد

. در ارت به مدینه برده شدسپس از ا . پدرش یسار، و به قولی پیروز(114/ 9، طبقات الکبری: سعدابن) بودند

ایرانی توسط مسلمانان و پخش غنیمت   از کشتن سی هزار  »زنان و فرزندان  جنگ مذار پس  فراوان،  های 

  را به اسیری گرفتند... در میان اسیران ابوالحسن بصری بود که بر آیین ترسایی می زیست« [ ایرانی]  رزمندگان

اش  خانواده  ه همراهب  سپس  .زیست   مدینهسالگی در    16ق، یعنی تا حدود    37وی تا    .(1274/  3:  1370،  اثیرابن)

  خلکان، بن)ا  شد  فرزند  3االصل ازدواج کرد و صاحب  بصره با دختری ایرانیحسن در  کرد.  به بصره مهاجرت  

 (. 132/ 7: ق1405، سعدابنق درگذشت )110 سال در او(. 70/ 2 :1364
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  .ن داشت آ  مهم در  یحسن بصری نقش  کهشکل گرفت    بصرههای مختلف دینی در  های مهمی در حوزه  مکتب 

هشام همچون  عصرانش  ، برخی از شاگردان و همق  2  هسداز  .  ه درآمدآور و کثیرالروایدر شمار محدثان نام   وی

هایی از روایات او گرد مجموعهق(    176ابوعوانه وضاح جرجانی )د  و  ق(    148بن حسان قردوسی بصری )د  

حطّان بن عبداهلل رقّاشی بصری و ابوالعالیه   مانندنزد نسل اول تابعان بصره،    که خود  آوردند. حسن بصری  

چنان  در این علم    ه بود، خودق( و برخی از تابعان مکه و مدینه علم قرائت آموخت  93رفیع بن مهران )د ح  

عنایت به عقل، توجه به ابعاد قرآن ».  گانه درآمدخود یافت و در شمار قرّاء چهارده هقرائتی ویژ  یافت کهتبحر  

  :1393« )ثبوت،  نی آن و اهتمام به تأویل، در مکتب قرآن شناسی حسن جایگاهی درخور داردهای باطو الیه

 (. 165-162/ 7ق: 1405، سعدابن) و مفتیان بزرگ نیز بود فقیهان از ویگذشته از مقام حدیثی، (. 75/ 13

بود    زاهدانه ویترویج تصوف در اسالم بود. کردار و گفتار    همچنین باید اضافه نمود که حسن بصری آغازگر 

و حبیب عجمی شد.صوفیانی  موجب جذب    که رابعه عدویه  آشنایی  همچون  که  این    با پدرش    به عالوه 

زیستن،   هنحو  (.1373)نوربخش،    حکمت و ادب ایرانی در روحیه او از زمان کودکی و جوانی تأثیرگذار بود

گرفته و    پیش در  هندی و بودایی   که عارفان مسیحی، است اصولی یادآور حسن بصری  بیان و گوشه گیری 

  (.219: 1389اکری، ذبدان اصول پایبند بودند)سیدترابی محمودآباد و 

  پدر محمد بن سیرین ابوبکر ابی عمر االنصارینام مفسر و فقیه برجسته دیگر در این عصر ابن سیرین است. 

در نبرد   او را  خالد بن ولید  ،(85/  7ق:  1405،  سعدابن)  بود  وعمرهاش ابکنیهو  سیرین    ،ق(110/  33یا    31)

به  - پادگانی ایرانی نبرد عین التمر ازدر سال دوازده قمری . (627/ 9ق: 1425، کثیرابن) اسیر نمود عین التمر

سوی عمروبن زیاد از سپاهیان لشکر خالد   تیری به  ،بود  که در آنجا مستقر  - رهبری مهران بن بهرام چوبین

بن ابی عقه  به نام عقهسردار ایرانی در حالی که فرمانده عرب (. 144: 1346پرتاب و وی کشته شد)دینوری، 

خالد مردم عین التمر را محاصره  آماده نبرد می شد، خالد بر وی تاخت و او را اسیر ساخت.    3با سربازان عرب 

در    .کردرا گردن زد و زنان و کودکان را اسیر    و همه  د  نمو امان مجبور به تسلیم    دنداکرد و آنان را بدون  

یکی   نمودتقسیم    بین سپاهیان خویشبودند آنان را اسیر و   انجیل  چهل پسر دید که سرگرم آموختن  آنجامعبد  

(. 194- 193/  4:  1375؛ طبری،  1284  -1283  /3:  1370،  اثیرابن)   بود  4از آنان سیرین پدر محمد بن سیرین

دوم فقها و    ی از طبقهو و بعدها ابن سیرین را آزاد نمود. (85/  7ق:  1405،  سعدابن)او را خرید  بن مالک  انس

می   نشینیزاویهاو    .(143/  7ق:  1405،  سعدابن)کرده استصحابه، روایت    بود و از  تابعین بصره  محدثین و

  نویسندگان  اجتناب می نمود.  و اجتماعی  در امور سیاسی  از درگیر شدن  و  پرداخت می    فردی  سلوك به    ونمود  

 مطلبی  حدیث و هرگونه  از نوشتن  شدت  بهوی  .  نگریستندمی  برجسته  فقیهی  عنوان  به  سیرین  ابن  به  صحاح

همه   دلیل  همینبه    در حفظ و نقل حدیث بسیار محتاط بود و  (.  143/  7ق:  1405،  سعدابن)  کردپرهیز می

 
 (194- 193/ 4: 1375؛ طبری، 1284 -1283/ 3: 1370؛ ابن اثير، 144: 1346از قبايل بني نمر و تغلب )دينوری،   3

 (. 253/ 6ق: 1399البته ياقوت مي آورد که مادر ابن سيرين از اسيران اين جنگ بوده است )ياقوت حموی،  4
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 به  هر کاری  دادن  او با نسبت   گرچه  .دانندمی  استناد    را قابل  هایشو روایت   ثقه  برجسته او را  شناسانرجال

،  سعدابن) بود گریزان بحثها سخت  در اینگونه جستن اما از شرکت  پذیرفت قدر را مى  اراده خداوند، اعتقاد به 

 (.  145 -143/ 7ق: 1405

:  1422ابوبسطام و مشهور به ازدی و عَتَکی )خطیب بغدادی،    با کنیه  (ق160  - 82)  بن ورد  حجاج  شعبه بن

روستای    در  85یا     82سال    است. وی در  دیگر این عصر  ( از راویان، مفسران و محدثان برجسته353/  10

از موالی اشاقِر    او.  (281/  7:  ق1405،  سعدابن؛  367/  10:  1422)خطیب بغدادی،    به دنیا آمد  5واسط نهریان  

/  12: 1422( یا عبده بن أغر از موالی یزیدبن مهلب بن ابی صفره بود)مزی، 280/ 7: ق1405، سعدابن)عِتاقه 

این که یاقوت  به ویژه    ؛(. باتوجه به محل تولد وی در واسط به احتمال زیاد وی تباری ایرانی داشت 480

« )یاقوت  باشندآن مردمى مخلوط از عجم و عرب مىدرباره واسط در قرن سوم می نویسد: »همچنان ساکنان 

 به فارسی زبان بودن شعبه نیز اشاره شده است )ابونُعَیم اصفهانی،  به عالوه اینکه(.  347/  5ق:  1399حموی،  

از کوفه و بصره روایت کرده است)خطیب بغدادی، او از راویان و تابعان بسیاری  (.  149و    145  / 7  :ق1387

  از محدثان برجسته عراق بود و نامش در منابع شش گانه حدیث اهل سنت آمده است  (.354-359/  10:  1422

)  (.489/  12:  1422)مزی،   ثقه می خوانند  را فردی  بغدادی،  280/  7ق:  1405،  سعدابنمنابع وی  ؛ خطیب 

)مزی،    بود که تدوین حدیث کرد و از احوال محدثان گزارش تهیه نمود  و نخستین فردی(  360/  10:  1422

)خطیب بغدادی،  عالوه بر نقل حدیث و روایت و تفسیر در شعر و ادبیات نیز توانمند بود(.  494/ 12: 1422

 .  (280/ 7ق: 1405، سعدابن؛ 357/ 10: 1422

وی  از موالی بنی سامه بن لوی حدیث بصره بود.  قرآن و  ( از دیگر راویان  ق  131)د.    دینار  بن  مالکبویحیی  ا

حسن بصری شد. وی عالمی زاهد و   فارسی زبان از اهالی کابل بود که مرید  بندگان  پدرش ازقریشی بود.  

. مالک بن دینار سرانجام به سال  ی کردمخورد و استنساخ قرآن  پرهیزگار بود که از دسترنج خویش روزی می

به نظر می رسد به  (.  140  -139/ 4:  1994)ابن خلکان، در بصره درگذشت از همه گیری طاعون    پیشق    131

وی با اصطالح »همانطور که با دشمنان خود  .  قرائت های مختلف کتاب مقدس عالقه مند بود  و  ات موضوع

قابل تأثیر  بجنگید«  امیال خود  با  اسالمی دوره قرون وسطی  می جنگید  بر عرفای  نظر گذاشت توجهی  به   .

که درکی از دین مسیحیت داشته است، و حتی ممکن است بخش هایی از عهد جدید را برای رسد مالک  می

   .(2007، 6پالت)باشدالهام معنوی در تقلید از عیسی خوانده 

بن   موسی .بود از موالی حسن گو، جعفربنقصه  نخسین اشاره کرد. ( ق69)د  مفرغ ابن در ادبیات می توان به 

بودند.  اسواری   ابوعلی  و ق(  155)د.    اسواری  سیار ایرانی  به   همچنین  هر دو  ایرانی  باید  نژاد یزید   خاندان 

 
شهر بصره، کوفه، اهواز و بغداد پنجاه فرسخ بود، واسط خوانده مي شد )ياقوت    4به دليل اين که فاصله اين شهر با    5

 (.347/ 5ق: 1399حموی، 

6 Pellat 
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از همه مهمتر    گویانقصه  اشاره نمود که  رقاشی  نمای   تمام  آینه  (ق142  -106)  مقفع  ابنتوانمندی بودند. 

  .بسیاری از رسایل و کتب را به عربی برگرداند  که بود ایرانی فرهنگ

متولد شد.    فارس فیروزآباد  / ورجدر  و    روزبه فرزند داذویه  ، در اصل(ق142  -106)بن مقفعابومحمد عبداهلل  

، اما  در ابتدا زردشتی بود نیز  اوخود  وی و    پدر.  از موالی آل اهتم بود  یو  . سپس به همراه پدر به بصره رفت 

  142عباسی اسالم آورد و در سال   عموی منصور خلیفه  ،به دست عیسی بن علی بن عبداهلل بن عباس  هابعد

/  2:  1364)ابن خلکان،  را بریدند و در تنور انداختند دستور منصور عباسی اعضایشبه اتهام زندقه به    165یا  

عربی بود   بود و کاتب و شاعری توانا و از مترجمان زبان فارسی به سرآمد در فصاحت و بالغت»وی . (124

از  .  (118:  1381،  ندیمابن)  «که دامنه اطالعاتش در هر دو زبان گسترده بود پهلوی به عربی چندین کتاب 

کلیله و دمنه، ادب الکبیر و    ،التاج )در سیرت انوشیروان( ، مزدك،نامهنامه، خداینییآ ترجمه کرده از جمله

ابن مقفع بزرگترین و بهترین شخصی بود که در ادب عرب تأثیر ». (118: 1381، ندیمابن) ادب الصغیر وغیره

 (.   206/  1:  1351...«) امین،  نجابت و گذشت و کرم و بزرگواریاو عبارت بود از شرف و   مهمی داشت. اخالق

ادیبان بصره   از  مثنّی یکی دیگر  از یهودیان  است. جد    (ق114یا    110ت.)  ابوعبیده معمّر بن  ایرانی و  وی 

به دست عبیداهلل بن معمر تیمی، از ( که  189/  18)ابوالفرج اصفهانی، بی تا:    باجروان )در بین النهرین( بود

ق 110ق. یا  114به نظر می رسد وی در سال    (.  77/  20مسلمان شد )ابوالفرج اصفهانی، بی تا:    نوادگان ابوبکر

 ان سرسخت از معتقد  او(.  160/  19:  ق1357؛ یاقوت حموی،  59/  1:  1381،  ندیم ابن)  در بصره متولد شده است 

شعوبیه   رفت و از مشاهیر شناسی و فقه اللغه به شمار می»که اعلم علمای زبان  . ابوعبیده اندیشه شعوبی بود

خود و از ابتکارات   بود همیشه به تذکر این معنی شوق و رغبت داشت که حتی آنچه را عرب مخصوص قوم

سایر ملل بوده است. برای مثال   مدیون و مرهونشمرد،  دانست و بدون جهت عزیر وگرامی میخاص خود می

حد به تقلید از فارسی است و معلوم کرده کدام  این شخص نشان داده شعر عرب و علم معانی و بیان تا چه

 (. 389 / 1 :1335براون، )« ...و داستان عربی از منابع فارسی گرفته شده

فات او کتاب فضائل یلتااز  عرب است در عین حال  وی نه تنها از نخستین افراد در گردآوری اشعار و اخبار  

که در تمجید ایرانیان و برتری بر عرب   الموالی است ، لصوص العرب، ادعیاء العرب و7الفرس و اخبار الفرس

، انساب، امثال و اخبار و نوادر  تاریخ، لغت   های مختلفدر زمینهیکصد و چهار کتاب گاه تا  او را  آثار . است 

وی مجالس درس  ست.  ا  باقی مانده  معدودی  آثارآنها  متاسفانه از   ( ولی59و    54  :1381،  ندیمابن)  اند  نوشته

کرد و شاگردان بسیاری همچون جاحظ، ابونواس، خلیفه بن خیاط، ابن هشام، این می  خود را در بصره به پا  

؛ یاقوت  209/  1؛ بالذری، انساب االشراف:  69/  2ق:  1343پرورد)ابن قتیبه،    سعد، اثرم؛ ابوحاتم سجستانی و ... 

 (. 113/ 18و  74/ 16: ق1357حموی، 

 
به اش  7 همين  کي از مآخذ عمده مسعودی در نقل و شرح اخبار پادشاهان ايران قبل از اسالم  اره است که يالزم 

 (.  318/ 17)ابوالفرج اصفهاني، بي تا:  بوده است کتاب 
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 «از عجایب جهان»معروف بصره و به قول جاحظ  داستان گویاناز جمله  ق(155)د. موسی بن سیار اسواری 

در مجلس معروف خود می نشست،  هنگامی که  فصاحت او در فارسی با فصاحت او در عربی برابر بود و    .بود

خواند می  کتاب خدا را  ای از  اعراب در سمت راست وی و پارسیان در سمت چپ او می نشستند. پس آیه  

آن را به فارسی    گرداند و می  کرد، سپس روی خود را به سوی ایرانیان برمی  و برای اعراب به عربی تأویل  

(.  293/  1:  2002است)جاحظ،    بوده   کسی نمی داند در کدام یک زبان فصیح تر  وکرد.  می  برای آنها تفسیر  

 هموست که قرآن را به فارسی ترجمه کرد.  

است، که سی و    ق(200اسواری )د. احتماال    ایدق معروف دیگر ابوعلی اسواری یا عمرو بن    قصه گویاناز  

که موفق به    داردتفسیری    وی  . و مفسر قرآن بود  ششم  هاز طبق  و  معتزلیوی  کرد.    در مسجد وعظشش سال  

 سخن  هفته  چندین  آیه  تفسیر یک  برای  گاه.  های کالمی وی در دست نیست اتمامش نشد و اثری از اندیشه

وی آخرین (.  294/  1:  2002)جاحظ،  نیز می آوردقرآن را    داستان هایی از    . داستان خوب می گفت، وگفت می

)ابن  داشت   نیز رواج  از بصره  بیرون  بعد در محافل  نودر تفسیر تا قر   شکتابگام را در تفسیر معتزلی برداشت و  

منسوب به گروهی از همانطور که در بخش قبل اشاره شد موسی بن سیار و ابوعلی  .  (91/  1:  1981جعفر،  

/ 1ق:  1399  ،حموی  بودند که در بصره ساکن شدند و در آن دیار به اَساوِره شهرت یافتند )یاقوت  ایرانیان

268) . 

أبان  یزیدخاندان رقاشی:   ابان    ،از راویان و زاهدان بصری(  131رقاشی )د.    بن  عموی فضل بن عیسی بن 

وی زاهد، عابد،   .بود و در مجالس حسن سخنرانی می کرد  بصری  و حسنبن مالک  شی از اصحاب انس  ارق

گوی   قصه  و  واعظ  فاضل،  رق(.  187و    253/  1:  2002بود)جاحظ،    بزرگیعالم  عیسی  بن  از  افضل  شی 

سخنوران، و محدثی بزرگ بود و عمرو بن عبید، هشام بن حسن، ابان بن ابی عیاش و بسیاری از فقها با او  

جاحظ از ابوجعفر صوفی   از پدرش پرکارتر و تأثیرگذارتر و فصیح تر بود.  عبدالصمد بن فضلمی نشستند.  

راوی می آورد: »عبدالصمد از خلقت پشه سخن گفت و در همه آن سه اجتماع کامل وجود دارد« )جاحظ، 

جاحظ همچنین از زبان ابوعبیده چنین می آورد: پدرشان خطیب بود و اجدادشان نیز  (. 253 -252/ 1: 2002

زمانی که اسیر شدند و در کشورهای اسالمی و جزیره العرب فرزندانی به  ن بارگاه خسروان بودند.سخنورا

اعتبار یافتند همان گونه که در   [ عربی] دنیا آوردند، آن عرق کهن در آنها بیدار شد، پس در میان اهل این زبان 

خطبه است. تا زمانی که با غریبه ها درآمیختند و از جمله آنها شعر و   اعتبار داشتند.  [ فارسی] میان اهل آن زبان  

جالب توجه است این خانواده تنها به زبان عربی خدمت    .(253/  1:  2002)جاحظ،  «و آن عرق سست شد

  بسیاری آن ها    بین مخاطبان و شنوندگان خود ترویج می کردند.در    نیز  را  ایرانی  هصوفیان  ننمودند بلکه افکار

این کار را  کردند و چونارایه می  به صورت وعظ و داستان بود،  نیاکانشان دینی میراث را که هاییاز اندیشه

 . (114ق: 1406)پال، انگیخت را بر نمی کسی  ، حساسیت انجام می دادند و پارسایی رفتاری نیکبا 

  دنیا آمد و در بصره زیستبه    در اهواز  ق( از بزرگترین شاعران عرب زبان198  -140ابونواس حسن بن هانی )

نیای وی صباح/ رباح از موالی جراح بن عبداهلل حکمی )خطیب بغدادی،  .  و پس از شهرت به بغداد رفت
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  (.193:  ق1375،  معتزابن)اهوازی و به روایتی از نهر تیری بود  8گلبان یا گلنار   ویمادر    و   (436/  7ق:  1422

به روایت برخی منابع، اهل شام و از لشکریان مروان آخرین ایرانی و    ،اصمعی  ه پدرش هانی یا هنّی به گفت

: 1994)ابن خلکان،  خلیفۀ اموی بوده که برای شحنگی به اهواز آمده و گلبان را به همسری گرفته بوده است

؛ خطیب  201ق:  1375،  معتزابن)اند که پرورش وی در بصره انجام گرفته است منابع کهن تأکید کرده  9(. 95/  2

ادب، بلکه در علوم قرآنی و حدیث، صرف و نحو و    نه تنها در شعر واو در آنجا  .  (436/  7ق:  1422بغدادی،  

، و  ها شعر سرودهدر همه زمینه  ابونواس.  ترین دانشمندان را به استادی برگزیداخبار و ایام عرب نیز برجسته

ترین شاعر عرب به شمار آورد.  توان بزرگی میتبونواس را از جهاقرار دارد. »شاعران عرب    اول   در صف

معارضان شعر کهن عرب است. او از مادر و شاید هم از پدر،   ه وی پیشوای شعر نوخاستۀ عرب و نمایند

این    ههای فرهنگی ایرانی آشنا شد. از آنجا که خود شیفتپدیده  ه ایرانی بود و در محیط اهواز و بصره با هم

ای از فرهنگ ایرانی آن روزگار است وگاه به همین جهت او را شعوبی  صارهفرهنگ بود، ناچار شعرش بیشتر ع 

  (.1399« )آذرنوش، اندو زندیق نیز خوانده

  باستانی دارد و از آنها بسیار   های زرتشتی و ایران  انگاره  ها و باورهای اعتزالی تا حد زیادی ریشه در  اندیشه

  اَسواری   ابویونس  می توان به،  در بصره   اعتزال  همسألاز بزرگان    (.76:  1396)گذشته و دماوندی،    متأثر است 

،  کثیرابن)  عبیشتر مناب  اشاره نمود که هردو ایرانی و از موالی هستند.  ق(   80)د.    و مَعبَد جُهَنی  (سویه/ سنبویه)سن

 ارایه دهنده ( نخستین فرد  40:  1413رستانی،  ؛ شه290:  1381،  ندیمابن؛  40: / 1375؛ طبری،  151/ 6:  1425

و غیالن دمشقی   دادج  صحبت کرد و آن را تروی در بصره  قدر    ه دربار  اعتزال اولیه را معبد جهنی می دانند که

مردی صادق و در حدیث ثقه  ،وی در بصره به دنیا آمد .(34/ 9ق: 1405، کثیرابناین سخن را از او آموخت ) 

اعتقاد به آزادی انسان در اعمال و افعال خود مورد    معبد به سبب (.  225/  10ق:  1325عسقالنی،  حجرابنبود)

بن مروان  دستور عبدالملک  بن یوسف در بصره و یا به قولی بهطعن و لعن مسلمانان واقع شد و به امر حجاج

د. به )  ابویونس اسواری  ،استاد وی را نیز  نام   .(225/  10ق:  1325عسقالنی،  حجرابن)رسید  در دمشق به قتل

نخستین ابویونس اسواری را    ندیمابنالبته  .  ند، آورده اسنبویه/ سنسویه  ، معروف به(ق  80احتمال پیش از سال  

 
نام مادرش بنا به سروده خودش گلنار است. وی در غزل »کوچه های کسری نشين« چنين مي آورد: پسر گلنار با   8

 (. 23: 1383اد/  روبه کوچه های کسری نشين مي شکند)صالحي، گريه های بلندش در ب
نگارندگان بر اين باورند باتوجه به اين که خود شاعر در اشعارش بارها به ايراني بودن خود همچنين به نام مادرش     9

»پارسيان . وی در غزل های  ندگلنار و سرزمين خسروان اشاره نموده است، وی يا حداقل اجدادش از موالي ايراني ا 

( و »ما ايرانيان« )همان:  33(، »شفا« )همان:  23(، »کوچه های کسری نشين« )همان:  13:  1383را مثلي است« )صالحي،  

( به ايراني بودن خود اشاره نموده است. در بخشي از غزل آخر چنين مي سرايد: ما ايرانيان آزاده/ آوازها از  38-39

ن ای عجم زاده بي قرار/ فروتني آخرين ترانه توست/ چرا که اين چکامه  اين جهان خسته خوانده ايم.../ مدارا ک 

بي تا/ چراغي است بازمانده از مردمي/ که او را نه کسرايي بازمانده و نه باربدی! و يا در غزل »شفا« چنين مي سرايد:  

 ترانه های من از اعراب اند/ اما من از مادر ديگری شير نوشيده ام.  
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  می داند   یکی از اساوره و معرروف به سنسویهو وی را    ،گفته است که در قدر و اعتزال سخن  می داند  کسی  

معبد جهنی   (. شهرستانی نیز در ذیل قدریان نخستین، در کنار435/ 4: 1424مقریزی، ؛ 290: 1381 ،ندیمابن)

 ابن  دیگر بزرگان اعتزال نیز مانند  (.40:  1413شهرستانی،  کند )   می  و غیالن دمشقی به یونس اسواری اشاره

از حسن بن بصرى،  و  (  ق2  قرن  نیمۀ اول)  ( و ابوشاکر دیصانیق155العوجاء )د    ابی  (، ابنق142)د    مقفع

 هستند.  ایرانی موالی

. جدش توسط  در بصره می زیست از دیگر معتزلیان است که  ق(  146  -80ابوعثمان عمربن عبید بصری )

فردی آزاد شده بنی عدویه بود.  . وی از موالی  (294:  1381،  ندیمابن)  اسیر شددر بلخ  عبدالرحمن بن سمره  

وی نیز از شاگردان حسن بصری بود که پس از اعتزال به همراه واصل بن   . دث و زاهد بودمتکلم، مفسر، مح

  .(295)بغدادی، بی تا:  است بغدادی وی از بدعتگزاران در دین اسالم  به نظر  استاد طرد شدند.    به وسیلهعطا  

)بغدادی، بی   می دانداز موالی و ایرانیان  را  اسالم،    های  ها و کژفهمی  ها، گمراهی  بدعت   وی تمامی  اگرچه

پس از واصل بن عطا، رهبری معتزلیان را به عهده گرفت و کتبی در ارتباط با اصول پنج گانه مشترك    .(210تا:  

 (. 84/ 10ق: 1425، کثیرابن) سالگی درگذشت  64و در  (295: 1381، ندیمابن) معتزله نگاشت 

که هردو  اشاره نمود( ق110)د  سیرین ابنکه و ( ق93 )د ح والعالیه ریاحیباز بزرگان اهل رجاء نیز باید به ا

   .از موالی ایرانی هستند

گرا در  ترین چهره حدیث برجستهبودند و پس از آن ها    بصری  حسنو    سیرین  ابنبصره    محدثانبزرگترین  

داوود بن ابی عذافر قشیری سرخسی، اصالتاً  یا  (  ق140  .هند )د  ابی  داوود بن  .هند است   ابی  ، داوود بنبصره

داند و چون داوود مدتی در بصره اقامت داشته به بصری نیز خراسانی است. ذهبی زادگاه وی را شهر مرو می

شهرت یافته است. نام پدرش دینار بن عذافر، معروف به ابی هند است. داوود چون پدرش موالی زنی از 

ر علم تفسیر از علمای  د  (. 240:  1390)موسوی مقدم،  این جهت به قشیری نیز شهرت داردها بود، به  قشیری

،  ندیمابن)  تفسیری داشت معروف به تفسیر ابن ابی هند که اثری از آن نمانده استوی  مشهور عصر بود.  

و علمای    ادد. عالوه بر آن، او فقیهی کامل بود که از دوران جوانی در زمان حسن بصری فتوا می(36:  1381

 (. 240: 1390اهل سنت وی را از راویان ثقه می شمارند)موسوی مقدم، 

 و مولی بنی عدی بن یشکر   مهراننامش  (،  ق156  -73)  عروبه عدوی  ابی  درخور دیگر، سعید بن  شخصیت 

  بسیار زیادی   احادیثسعید بن ابی عروبه کتابی نداشت ولی  .  بود  بصره  در  نبوی  بود. او نخستین تدوینگر سنن

   .(63/ 4ق: 1325عسقالنی، حجرابنم ثقه بود)الو در نزد علمای اس داشت حفظ  از

از موالی خانواده جریر بن حازم   و( جد بزرگش از اسیران سیستان  ق179  -  98حَمّاد بن زید بن درهم اَزْدی )

/  7ق:  1405،  سعدابنبه دنیا آمد)ق    101یا    99یا    98. به نظر می رسد در سال  آمد  بصره  جَهضَمی بود که به

و  (. وی فقیه، عالم و محدث بصری بود و وی را پس از شعبه بن حجاج بزرگترین عالم بصره می دانند  286

 (.  286/ 7ق: 1405، سعدابنبر وثاقت وی دلیل می آورند)
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د به نظر می رسد بزرگترین قراء،  نقرار می گیرمورد دقت  هنگامی که عالمان دو قرن نخست هجری بصره  

زاده  ایرانی  و  ایرانی  موالی  اعصار  این  زاهدان  و عارفان و  گویان  داستان  ادیبان،  مفسران،  فقیهان، محدثان، 

ب و  مفسران  فقیهان و محدثان و  بزرگترین  ابن سیرین  فقهی  هستند. حسن بصری و  گذاران مکاتب  و  نیان 

تفسیری متفاوت بصره، ابوالعالیه از بزرگترین قراء بصره و حسن بصری که قرائت مخصوص خود داشت،  

تدوینگر حدیث، نخستین  بن حجاج  بن  و  شعبه  برجسته  ابی  داوود  مقفع    ،گراترین چهره حدیث هند  ابن 

علمای   و فارسی به عربی، ابوعبیده معمربن مثنی از بزرگترین مترجم توانا در برگردان بسیاری از کتب پهلوی

پیشوای   وترین شاعر عرب  بزرگاشعار و اخبار عرب، ابونواس  هو نخستین گردآورند شناس و فقه اللغهزبان

اولین مروجان اعتزال، ، معبد جهنی و ابویونس اسواری از  گو قصه   نخسین  حسن  جعفربن،  عرب  هشعر نوخاست

بیشتر افراد ساکن در بصره و  باید به محیط بصره توجه شود.    از سوی دیگر، همه از موالی ایرانی هستند.  

نواحی اطراف آن تا قرن چهارم ترکیبی از ایرانی و عرب هستند به قول یعقوبی حتی تعداد ایرانیان بیشتر از 

نشین و دارای پادگان های ایرانی بود و بدین گونه    یایران  عرب است. این نواحی حتی در دوره باستان نیز

افکار و اندیشه های ایرانی زردشتی، مانوی و مزدکی در آن پراکنده بود و در دوره اسالمی آرا مانوی و مزدکی 

  همچنان به حضور خود در تقابل با ادیان دیگر ادامه دادند. بسیاری از ایرانیان به تدریج مسلمان شدند و جزو 

آنها به تمدن اسالمی منتقل   و بدینگونهبزرگان و علمای اسالمی قرار گرفتند   پیشینه غنی فرهنگ ایرانی با 

  و  بنیان گذاردند را زال و رجاءو مکاتب کالمی همچون اعتو قواعد ادبی آنها بسیاری از مباحث ادبی  . گشت 

تزریق اندیشه های ایرانی و یونانی و    با گفتن داستان ها و ترجمه بسیاری از کتب به عربی موجب ترویج و

و موجب تعالی تمدن    هندی به تمدن اسالمی و تبادل و تعامل آرا و برپایی مباحث فرهنگی و مذهبی شدند

 .   اسالمی گشتند

 

 فهرست منابع و ماخذ 

 سالمی. (. ابونواس. در دایره المعارف بزرگ اسالمی. تهران: دایره المعارف بزرگ ا 1399آذرنوش، آذرتاش. )
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 . تهران: دایره المعارف بزرگ اسالمی. 13(. حسن بصری. در دانشنامه جهان اسالم. ج1393ثبوت، اکبر. )

 . الهالل هدار ومکتب. تحقیق علی بوحلم. بیروت: 1(. البیان و التبیین. ج2002جاحظ، عمروبن بحر. )

 عواد معروف.   . بیروت: بشار10(. تاریخ مدینه السالم، ج 1422خطیب بغدادی، احمدبن علی. )

 (. اخبارالطوال. ترجمه صادق نشأت. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 1346دینوری، ابوحنیفه احمدبن داوود. )

(. زمینه های زهد و تصوف در اندیشه حسن بصری. 1389سیدترابی محمودآباد، سیدحسن؛ ذاکری، احمد. )

 . 232 -207: 25، پاییز، شماره 7سال فصلنامه تخصصی ادیان و عرفان،  

  :بیروت  .النحل، تحقیق امیرعلی مهنا، علی حسرن فاعور  و  الملل(.  1413. )قشهرستانی، محمدبن عبدالکریم

 ه.   الثانی عه، الطبهدار المعرف

 (. عاشقانه های ابونواس اهوازی: بازسرایی غزل های حسن بن هانی. تهران: سالی.  1383صالحی، سیدعلی. )

 . اساطیر :تهران .6، 5، 4، 3. جترجمه ابوالقاسم پاینده .تاریخ طبری .(1375). جریر طبری، محمدبن

( رمضان.  علی  دماوندی،  ناصر؛  الهیات  1396گذشته،  زرتشتی.  متون  در  اعتزالی  های  انگاره  تبارشناسی   .)

 .  76 -63: 17تطبیقی، بهار و تابستان، شماره 

 . بیروت: بشار عواد معروف. 12فی اسماء الرجال، ج  (. تهذیب الکمال1422مزّی، یوسف بن عبدالرحمان. )
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