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  مطالعات تاريخ اسالم

  1390 پاييز  /10ي    شماره/سال سوم

  

 سيستان هايزنبيل قلمرو در اسالم گسترش

  

محسن رحمتي
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ي حكومت ي اعراب مسلمان بر ايران، بخش شرقي سيستان، در سايههمزمان با غلبه  :چكيده
.  سپاهيان مسلمان مقاومت كردندي بعد، در برابر حمالتها فتح نشد و اهالي آن جا تا دو سدهزنبيل

ي سوم هجري به صورت ي دوم سده و در نيمهم در اين منطقه نفوذ پيدا كرداما به تدريج، تعاليم اسال
  . دين غالب آن درآمد

هاي  تحليلي و از طريق به پرسش كشيدن داده- اين مقاله در صدد است با روش توصيفي  
  . تري ببخشدها وضوح بيشگسترش اسالم در قلمرو زنبيلي روند موجود، تا حد امكان به مسئله

ها به لحاظ نظامي در مقابل سپاهيان اسالم مقاومت دهد كه، اگر چه زنبيلاين مطالعه نشان مي  
كردند، اما به تدريج از طرق مختلف، همچون تبليغات ديني بازرگانان، غازيان، مراودات سياسي، و 

در آن ناحيه، تحت تأثير فرهنگ اسالمي قرار گرفتند و آخرين باالتر از همه، فعاليت خوارج 
  .  ها را نيز صفاريان در هم شكستندمقاومت نظامي آن

  زنبيل، سيستان، خوارج، گسترش اسالم، صفاريان  :كليدي هايواژه

_____________________________________________________________________ 

  mohsenrahmati45@gmail.comاستاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان      1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390،  پاييز 10ي  ارهسال سوم، شم، مطالعات تاريخ اسالم  58

Islam Expansion in Zumbils’ Kingdom 

Mohsen Rahmati1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The eastern part of Sistan was not been conquered simultaneous the Arab 

dominance on Iran‚ under patronage of Zumbils‚ and the natives resisted against Muslims’s 

armies attaks. But‚ by the mid of 3th century‚ Islamic teachings were penetrated in this area‚ 

as a preraililng religion.  

By historical descriptive – analytic method and asking about the little existing data‚ this 

article seeks to make much clear‚ if possible‚ the process problem of Islam expansion in 

Zunbil’s dominion. This study shows that‚ although‚ the Zunbils resisted against the Islamic 

armies‚ but gradually that area was affected by Islamic Culture and teachings in different 

ways‚ as religious propaganda of Muslim merechants‚ holy Warriors (ghazis) ‚ political 

socialization‚ above all‚ efforts of the Khawarij there‚ and their final military vim was crushed 

by Saffarids. 

Keywords: Zunbil‚ Sistān‚ Khawarij‚ Islam Expansion‚ Saffārids 

_____________________________________________________________________ 

1  Assistant professor of History‚ Lorestan University   mohsenrahmati45@gmail.com 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 59  هاي سيستان گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

  مقدمه 

اين امر، فارغ از ماهيت . گسترش دين اسالم در هر منطقه، متأثر از عوامل متفاوتي بوده است
هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم آن اسالم، به عوامل چندي، از جمله ويژگي

هاي لذا، در نواحي مختلف، اسالم به شيوه. جديد بستگي داردناحيه و حامالن عناصر فرهنگي 
  .  مختلف گسترش يافت

اي بود كه گسترش ها، در شرق ايالت وسيع نيمروز، نيز از آن گونه نواحيقلمرو زنبيل
 بيش از دو 1ها،اين منطقه به زعامت زنبيل. اسالم در آن با ديگر نواحي ايران تفاوت داشت

هاي نظامي اعراب مسلمان مقاومت كرده و در طول آن مدت به كشيقرن در مقابل لشكر
_____________________________________________________________________ 

در حالي كه مورخان قديم، همچون محمد بن جرير طبري . در خصوص ضبط و قرائت اين عنوان هنوز اطمينان نيست   1
، 401، 400ات، صصاالعلمي للمطبوع مؤسسة: ، چاپ عبداهللا علي مهنا، بيروت5، جتاريخ الرسل و الملوك) 1418/1998(

- 194، 190، صصالعلمیةدارالكتب  :، بيروت2، تاريخ يعقوبي، تحقيق خليل منصور، ج)1419(، يعقوبي)442- 440، 406، 404

؛ ابوالحسين علي 389- 385دار و مكتبه الهالل صص: ، بيروتفتوح البلدان، )1421/2000(؛ احمد بن يحيي بالذري195،279
دارالفكر، : ، بيروت3، چاپ محمد محيي الدين عبدالحميد، جلذهب و معادن الجوهرمروج ا، )1409(بن حسين مسعودي

، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون 288- 287الهالل، صص مکتبةدار و : ، بيروتالتنبيه و االشراف، )1421(؛ هم او 138ص
، 3 و تحشيه خليل شحاده و سهيل زكار، ج، تحقيق... تاريخ  المسمي ديوان المبتدا و الخبر في التاريخ العرب و، )2000و1421(

المعرّب ) ق1389(اند، و جواليقي موهوب بن احمد ، اين عنوان را به صورت رتبيل نوشته100، 60، 53دارالفكر، صص: بيروت

 نيز به صراحت رتبيل ثبت كرده است، اما محققان 211ص: ، چاپ احمد شاكر، قاهرهمن الكالم االعجمي علي الحروف المعجم
 تاريخ سيستان(دانسته ) زنده پيل -مشتق از زنت پيل(ملك الشعراي بهار آن را زنبيل. مروزي در صحت آن ترديد دارندا
همچنين ماركوارت و گروهي ). (2، تعليقات مصحح، يادداشت91ي خاور ، ص كالله: ، تصحيح محمد تقي بهار، تهران)1314(

اي مرتبط با عقايد مذهبي تصور كرده و آن آن را واژه) زن داذور( ي زن داتبرواژهديگر از محققان با مشتق دانستن اين عنوان از 
محققان بسياري اين نظر را . )Zum”, EI1 ,vol.11.p.323 .Minorsky“ 1936 :نك(خوانده اند ) با ضم اول( را زنبيل يا ژنبيل

طهوري، : مريم مير احمدي، تهراني ، ترجمه بطلميوسايرانشهر در جغرافياي، )1383(ماركوارت . اندپذيرفته و به كار برده
؛ برتولد )82- 45،79، 15امير كبير، صص: ي حسن انوشه، تهرانترجمه(، تاريخ سيستان، )1370( به بعد؛ باسورث 157ص

، 25، صصعلمي و فرهنگي: ، تهران1ي عبدالجواد فالطوري، جترجمه(، تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، )1369(اشپولر 
ي پروين ترجمه(، فراهم آمدن زمينه هاي سياسي و اجتماعي نهضت عباسيان در خراسان، )1386(شعبان . ا.؛ م)123، 85، 35

  .85- 82، 57، 45 - 44پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: تركمني آذر، تهران

C.E Bosworth (1975), ‘‘The Tahirids and Saffarids ,’’ in Cambridge History of Iran, IV, ed.R.N. Frye, Cambridge. 

pp. 98-99. 

. داند صورت صحيح آن را رتبيل مي76، ص24، سال4و3، شآريانا( ، »رتبيالن زابل و پيل«در مقابل عبدالحي حبيبي در، 
 استناد به برخي شواهد آن نيز با) 466- 465، صص 209، پياپي 9، ش18، سال يغما(، »رتبيل و پيل«، )1344(باستاني پاريزي

اند گران نيز اين ضبط را پذيرفته و پيروي كردهاي از پژوهشدانسته و عده) ي پيلي گردونهبه معني دارنده(را رتبيل 
؛ محمد بن محمد بن عبيداهللا 527، 517، تهران، اميركبير، صصتاريخ ايران بعد از اسالم، )1371(كوبعبدالحسين زرين(

براي اطالع ) (1545، ص5سروش، تعليقات مصحح، ج: ج، تصحيح محمد روشن، تهران5، ي طبريتاريخنامه ،)1389(بلعمي 
: ، تهران2، چاپ عبدالحي حبيبي، جطبقات ناصري، )1363(منهاج سراج جوزجاني : هاي ديگر از اين اسم نكي قرائتدرباره

ميت آنان بر زابل و زابلستان و احتمال ربط ميان اين نام ؛ با توجه به حاك)427- 426، تعليقات مصحح، صص 2دنياي كتاب، ج
  .با عنوان سلسله، شايد بتوان صورت صحيح اين عنوان را همان زنبيل دانست
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ي اين خاندان اطالع ما درباره. ترين ثغور قلمرو اسالمي درآمده بودعنوان يكي از بزرگ
ِ ها نيز در خصوص حدود دقيق قلمروگر صرفاً منحصر به منابع اسالمي است كه آنحكومت

فقط در شرح چگونگي پيشروي اسالم . دهنددست نميها و مسائل داخلي آن اطالعي به زنبيل
ها را با سپاه هاي آنها اشاره كرده و شرح منازعات و درگيريدر شرق سيستان به حضور زنبيل

در طول دو قرن، به تدريج دين اسالم در بين ساكنان قلمرو و حتي . انداسالم به اختصار آورده
ي قرن سوم در اندك زماني ا ظهور صفاريان در نيمهخاندان حاكم رواج يافت و به دنبال آن، ب

. ها برچيده شد، و آن منطقه جزئي از قلمرو اسالمي گرديدبساط حكومت و مقاومت زنبيل
ي بين ها شد؟ رابطهاسالم چگونه وارد قلمرو زنبيل: ي حاضر اين استپرسش اصلي مقاله

د؟ چگونه، بالفاصله پس از ظهور ها و اعراب مسلمان در طول دو قرن اول چگونه بوزنبيل
  ها منقرض شدند؟  يعقوب ليث، زنبيل

1هاي جغرافيايي قلمرو زنبيلمحدوده

  

ران ها را حكمخردادبه آنابن. ها روشن نيست تحت فرمان زنبيلِي دقيق قلمرومحدوده
مان ي سيستان را در تحت فرو يعقوبي و جواليقي همه2داند،سيستان ورخج و زمين داور مي

ملك  ( گاهي اوقات در برخي منابع در كنار نام زنبيل از نام شاه كابل3.آوردها به شمار ميآن
_____________________________________________________________________ 

ها را ترك دانسته زنبيل) 41ص(گيب. هاستي آن بحث شود، خاستگاه نژادي و قومي زنبيلجا دربارهي ديگر كه الزم است در اينمسئله   1
 از روايات برخي مورخان در باب زنبيل و ).New York: AMSpress.p.41 , Gibb,(1970),The Arab Conquest Of Central Asia(است

؛ 401،ص5طبري، همان، ج(اند ها ترك بودهرسد آنها، نيز به نظر ميي ايالت خلج در قلمرو زنبيلسپاهيان وي و همچنين حضور گسترده
: ، تصحيح ايرج افشار، تهران)ي فارسي قديمترجمه (مسالك و ممالك، )1368(اهيم بن محمد استخري ؛ ابر403،ص6خلكان، همان،جابن

اما با توجه به هپتالي بودن طوايف خلج ). 419ص: ، چاپ دوخويه، ليدن االرضصورة، )1967(حوقل ؛ ابوالقاسم ابن196علمي و فرهنگي، ص
كه هپتاليان، نژاد و هم اين) 4، پاورقي 215، همان، صتاريخ سيستان؛ 119ص: ، قاهرهممفاتيح العلو، )ق.ه1342(محمد بن احمد خوارزمي (

دانست كه با داوري بر روايت ) و بنا براين ايراني نژاد(ها را نيز از بقاياي هپتاليان بايست زنبيل، مي)25- 24شعبان، همان، (اند ايراني داشته
- از نيمه) 436دارصادر، ص: ، بيروت1، تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، جالكامل في التاريخ، )ق. ه1386((اثيرو ابن) 56،ص2همان، ج(طبري 

هاي هپتالي را نابود جا كه انوشيروان طوايف و گروهاز آن. اندبوده)  م579- 531: حك(ي دوم قرن ششم ميالدي، مطيع انوشيروان ساساني
ي اعراب، مرزبان اين نواحي از مرزبان كه در هنگام حملهار خود ساخت، و هم اينگزها را زير فرمان گرفت و مطيع و خراجنكرد بلكه آن

- رسد كه مي، به نظر مي)321ص: ي ميرحسين شاه، كابل، ترجمهتعليقات بر حدودالعالم، )1342(والديمير مينورسكي (سيستان جدا بود 

ها را از بقاياي هپتاليان دانست كه تحت نظارت ، زنبيل)Bosworth,(1975),p.97(و باسورث ) 25،30همان، صص(توان به پيروي از شعبان 
توان بنابراين، مي. كردندترين قسمت قلمرو هپتالي، يعني در مرزهاي بين ايران و هند، حكومت ميي حكومت ساساني، در جنوبيعاليه

اما در طول نيم قرن بعد، به قدري .  در نظر گرفترا به عنوان آغاز پيدايش اين سلسله،) 579- 570از (ي حكومت انوشيروان آخرين دهه
طبري، (ها نيز ياري خواست اقتدار يافته بودند كه يزدگرد سوم در حال فرار به شرق، وقتي از ملوك شرق درخواست كمك نموده بود، از آن

  ).121، ص3اثير، همان، ج؛ ابن40، ص4همان، ج

  .40حوقل، همان، صابن   2

  .211؛ جواليقي، همان، ص104- 102دارالكتب العلميه، صص: ، چاپ محمد امين ضنّاوي، بيروتلدانالب، )1422(يعقوبي   3
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شود  چنين به ذهن متبادر مي1.يا ملك سند به صورت مستقل ذكري به ميان آمده است) كابل
گويند اند و در شرح حوادث چنان سخن ميها جدا بودهكه ملوك سند و شاهان كابل از زنبيل

 يآيد كه همههاي ديگر مورخان بر ميدر حالي كه از گفته. اندها بودهها غير از اينكه گويا زنبيل
ها را در رخّج و  در حالي كه  بالذري قشالق زنبيل2.اندها بودهاين ملوك، يكي و همان زنبيل
  بدين ترتيب،4.وشته استها را در نزديكي كابل ناثير ييالق آن ابن3محل ييالقشان را زابلستان نوشته،

- تحت فرمان اين حكم) ي آنبا اندكي تغيير در حدود و دامنه(پيداست كه نواحي شرق سيستان 

ي زابلستان و زمين داور قرار داشته، معلوم جا كه در شرق سيستان ناحيهاز آن.  بوده استرانان
هاي مختلف،  در طول زماناست كه بخش اعظم و ثابت قلمرو آنان همين ناحيه بوده و احتماالً

  . كرده استگاهي تا كابل در شرق، و يا تا سند و مكران در جنوب، امتداد پيدا مي

ِ  تغييرِها، از طرفي معلولي قلمرو زنبيلرسد، اين آشفتگي در تعيين محدودهبه نظر مي
ها ي قلمرو آنان در طول زمان، و از طرف ديگر از نوع و ماهيت حكومت زنبيلمحدوده

ها در حد فاصل ايران و هند قرار داشته و ي سرزمين آنجا كه محدوده از آن5.متأثر بوده باشد
 و 6اند،طبقه بندي كرده» ملوك هندي«ها را تحت عنوان برخي از مورخان به صراحت آن

ها، رانان آنها و نام برخي حكمهايي كه در مورد مذهب آنهمچنين با داوري بر روي داده
7.دانست)هندي و ايراني(رانان را تحت تأثير هر دو فرهنگ تي اين حكمبايس

  

_____________________________________________________________________ 

تاريخ ؛ 40، ص4؛ ج562، ص3؛ طبري، همان، ج385- 384، صص)1421(؛ بالذري279- 278، صص2، ج)1419(يعقوبي   1

   .332، ص6؛ ج121، ص3اثير، همان، ج؛ ابن88- 87، همان، صصسيستان

زين االخبار مشهور به تاريخ ، )1363(؛ عبدالحي بن ضحاك گرديزي549، ص3؛ بلعمي، همان، ج138، ص3،ج)1409(مسعودي   2

، تصحيح محمد تقي مجمل التواريخ و القصص، )1318(شادي؛ ابن246دنياي كتاب، ص: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانگرديزي
  .422، 279ي خاور، صصكالله: بهار، تهران

  .80، ص)1421(بالذري   3

  .606، ص5اثير، همان، جابن   4

ران ها يكي به عنوان حكماند، كه از ميان آنهاي فرعي بودههاي ايلياتي داراي شعبات و شاخهي حكومتها هم مانند همهزنبيل   5
ران كابل يا بدين معني كه در يك زمان ممكن بود حكم. اندرانان فرعي تابع وي بودهبرتر انتخاب شده و ديگران به عنوان حكم

زيرا در برخي روايات از برادر زنبيل با نام شاه . ران زابل، به مقام زنبيلي برسد و در زمان ديگر يكي ديگرران سند يا حكمحكم
جا كه شاه و از آن) 44،459، صص3اثير، همان، ج؛ ابن562، ص3طبري، همان، ج(ياد شده، كه با زنبيل نيز اختالف داشته 

شاه و او باشد، همچنين در شرح فتوحات اسالمي در شرق سيستان از نبرد با كابل) نه اسم شخصي(نوان ايراني تواند همان عمي
كه از حضور فعال و احترام برادر و پسر عموي زنبيل دهند و هم آنشاه عظمي خبر ميمطيع كردن وي و بالفاصله نبرد با كابل

  ).206، 88، صص تاريخ سيستان(رسد در آن قلمرو خبر مي

  .422؛ ابن شادي، همان، ص138، 3؛ ج211، ص1، ج)1409(مسعودي   6

، )1376(؛ باستاني پاريزي 257، 83- 80، صص)1370(؛ باسورث307؛ گرديزي، همان، ص200، ص4مسعودي، همان، ج   7
  .171- 170نگاه، صص: ، تهرانيعقوب ليث
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  هاي اعراب مسلمان به قلمرو زنبيل  لشكركشي

هاي گسترش اسالم، اعزام سپاهيان مسلمان و تصرف نواحي ترين راهجا كه يكي از شايعاز آن
لي به اسالم فراهم ي سياسي به تدريج مقدمات گرايش اهاي غلبهمورد نظر بود، تا در سايه

لذا، طبعاً . گردد، بخش اعظم ايران و حتي بخش غربي سيستان نيز از اين طريق مسلمان شدند
  .  ها، توسل به همين شيوه بوده استنخستين روش براي گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

 هجري است كه اعراب 23رسد، در سال ها در منابع خبر مينخستين باري كه از زنبيل
به فتح اول و سكون دوم و فتح (تغلبيعمروبنلمان، پس از فتح سيستان، به سركردگي حكممس

ي فتوحات در نواحي شرق سيستان به مكران حمله بردند، و مكرانيان از براي ادامه) سوم
ها در نتيجه، مسلمانان با هر دوگروه جنگيدند و با قتل زنبيل، برآن. زنبيل كمك خواستند

سمره در زمان عثمان بني مستقيم به قلمرو زنبيل را عبدالرحمن اما نخستين حمله1.غالب آمدند
ي سپاه زنبيل در كوه زون، ضمن او پس از حمله به زمين داور و رخَّج و محاصره. انجام داد

   2.عقد قرارداد صلح و كسب غنائمي هنگفت، زابلستان و بست را هم فتح كرد

، مردم زابلستان و رخَّج نقض )ع(ن و خالفت حضرت عليبا حوادث مربوط به قتل عثما
ي آن سمره مجدداً  آن منطقه را مورد حمله قرار داد و  ضمن فتح دوبارهعهد كردند و ابن

    3.ناحيه، تا كابل پيش رفت و آن را نيز فتح كرد

ه حكومت ق ربيع بن زياد را ب.  ه46ابيه سپرد و او  دربنمعاويه، حكومت بصره را به زياد
در اين فاصله، زنبيل نقض عهد كرده و مسلمانان را از قلمرو خود اخراج . سيستان تعيين كرد

 منهزم وي را تا ِق، پس از غلبه بر زنبيل، سپاه.  ه47ربيع در . نموده و تا بست پيش رفته بود
ق، عبيداهللا .  ه51 زياد در سالبن پس از عزل ربيع4.رخَّج تعقيب و رخَّج وزمين داور را فتح كرد

. بكره به حكومت سيستان تعيين و براي نبرد با زنبيل عازم بست و رخج و كابل شدبن ابي
_____________________________________________________________________ 

شادي و بلعمي، ي ابنجا كه مطابق گفتهبري ندارد؛ اما از آن؛ عنوان ملك سند آورده و از زنبيل خ562، ص3طبري، همان، ج   1
طبري از كشته شدن ملك سند . ملك سند همان زنبيل بوده، پس بايستي اين ماجرا را نخستين ذكر از زنبيل ها دانست

دهند، و با  ميدر اين نبرد خبر) يا همان ملك سند( گويد، اما ابن شادي و بلعمي، هر دو، از كشته شدن زنبيلسخني نمي
ها در تعيين هويت اين شخص، دليلي براي ترديد در اين امر وجود ندارد و اين زنبيل توجه به دقت اين دو مورخ و تفصيل آن

  ).  549، ص3؛ بلعمي، همان، ج422، 279ابن شادي، همان، ص(مقتول، نخستين زنبيل شناخته شده است

، )ه1409(حموي الدين ابوعبداهللا ياقوت ؛ شهاب115، ص2، ج)1419( يعقوبي؛85،صتاريخ سيستان؛ 382، ص)1421(بالذري   2
  .129- 128، صص3اثير، همان، ج؛ ابن125، ص3، ج434دارصادر، ص: ،  بيروت2، تصحيح فرديناند ووستنفلد، جالبلدان معجم

  .88- 85، همان، صصستانتاريخ سي؛ 8- 7، صص3خلدون، همان، ج؛ ابن151، ص2، ج)1419(؛ يعقوبي384بالذري، همان،ص   3

   .91 صتاريخ سيستان،؛ 385بالذري، همان، ص   4
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 63  هاي سيستان گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

ديد، با پذيرش پرداخت دو ميليون درهم به عنوان زنبيل كه خود را از مقاومت ناتوان مي
زار گبا اين پيمان، زنبيل خراج. خراج، در خواست صلح كرد و مورد موافقت قرار گرفت

   1.مسلمانان گرديد

ق، درگذشت، زنبيل ها سر به شورش برداشتند و عالوه بر .  ه60چون معاويه در سال
رانان مسلمان  تالش حكم2.تجديد استقالل خود، حتي زرنج را نيز مدتي در محاصره گرفتند

 از ي زياديق به شكست، قتل و اسارت عده.  ه62ي زنبيل، در سال براي مطيع ساختن دوباره
ق، سيستان نيز مانند هرجاي ديگر دچار .  ه64 با مرگ يزيد بن معاويه در 3.ها منجر شدآن

ي اعراب در سيستان  اين امر زنبيل را بار ديگر وسوسه كرد تا در امور آشفته4.آشوب گرديد
  .   از جزئيات اين قضيه اطالعي در دست نيست5.مداخله كند

در اين زمان . ادامه يافت) ق.  ه67(ان تا سه سال بعدظاهراً آشفتگي اوضاع سياسي سيست
ران سيستان تعيين شد و با سامان دادن به اوضاع بن عامر، به عنوان حكمعبدالعزيز بن عبداهللا 

داخلي سيستان به مقابله با زنبيل پرداخت و به رغم تلفات سنگين اوليه، مبارزه با زنبيل را 
 از جزئيات برخورد  او 6.نبيل، سپاهش را تار و مار ساختادامه داد و ضمن به قتل رساندن ز

  . با اهالي قلمرو زنبيل و يا جانشينان وي اطالعي در دست نيست

 او در آغاز كار، حمله به 7.ق، عبداهللا بن اميه  به حكومت سيستان تعيين شد. ه73سال 
اما عبداهللا .  نمودزنبيل، با پذيرش پرداخت خراج، تقاضاي صلح. قلمرو زنبيل را آغاز كرد

زنبيل نيز با عقب نشيني به نواحي . نپذيرفت و پيشروي به قلب قلمرو زنبيل را ادامه داد
در حالي كه سقوط سپاه اسالم . ي به محاصره درآورداكوهستاني صعب العبور، او را در دره

د و  درهم غرامت، توانست خو300000نمود، عبداهللا فقط با  پذيرش پرداخت حتمي مي
    8.سپاهش را نجات دهد

 بنق، حكومت سيستان را به عبيداهللا. ه78ران عراق و نواحي شرق، در يوسف، حكمبنحجاج
_____________________________________________________________________ 

  .94 صتاريخ سيستان،؛ 385بالذري، همان، ص   1

  .45- 44، صص3؛ ابن اثير، همان، ج562، ص3طبري، همان، ج   2

  .101 - 100، صصتاريخ سيستان؛ 385بالذري، همان، ص   3

  .104تاريخ سيستان، ص   4

  .385 ص   بالذري، همان،   5

  .106- 105، صصتاريخ سيستان؛ 386- 385بالذري، همان، صص   6

  .107، صتاريخ سيستان   7

  .53، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن369- 368، صص3اثير، همان، ج؛ ابن386؛ بالذري، همان، ص190، ص2، ج)1419(يعقوبي   8
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. هاي اوليه تا نزديك كابل پيش رفتاو به قلمرو زنبيل حمله برد و با پيروزي. بكره سپردابي
 دادن گروگان به زنبيل، ي جنگي زنبيل گرفتار آمد و  فقط با پرداخت غرامت واما در حيله

 شدت اين شكست چنان بود كه موضوع اشعار 1.توانست جان خود و سپاهش را نجات دهد
ي سربازان مسلمان و جسورتر  با توجه به ضعف روحيه2.برخي از شاعران عرب قرار گرفت

- محمدبنيوسف، عبدالرحمن لذا، حجاج بن3.كردشدن زنبيل، خطر جدي سيستان را تهديد مي

ق به حكومت سيستان گماشت و او را با سپاهي كامالً  مجهز به .  ه80اشعث را  در سال بن
اشعث در زمان اي كه ابن خطبه4.سيستان روانه ساخت كه به جيش الطواويس شهرت يافتند

هاي مأموريتي است كه حجاج به او ورود به سيستان ايراد كرد، گوياي اهداف و برنامه
    5.واگذار نموده بود

اشعث، برعكس با آغاز حمله، زنبيل به نواحي شرقي قلمرو خود عقب نشست و سپاه ابن
هاي  الحاقي پرداخت و با نصب هميشه، به جاي تاخت و تاز، به اشغال منظم سرزمين

 حجاج از كندي پيشرفت 6.ي نهايي در سال بعد آماده كرداستحكامات، زمينه را براي حمله
اشعث و اتحاد او را  كه اين امر شورش ابن7 آمد و او را نكوهش كرد،اشعث به خشمسپاه ابن

 شرط اتحاد اين بود كه اگر بر حجاج غالب آيد، از زنبيل 8.با زنبيل عليه حجاج در پي داشت
اشعث، پس از شكست از حجاج  ابن9.خراج نگيرد، و اگر مغلوب گردد، زنبيل او را پناه دهد

ي تهديد آميزي به زنبيل  حجاج نامه10.به قلمرو زنبيل پناه بردق، طبق قرار، .  ه83در سال 
_____________________________________________________________________ 

؛ 111، صتاريخ سيستان؛ 791- 790، صص4؛ بلعمي، همان، ج387- 386؛ بالذري، همان، صص401- 400، ص5طبري، همان، ج   1
ها را  درهم و گروگان000/700 يا 000/500مبلغ غرامت را . 60، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن451- 450، صص4اثير، همان، جابن

امه جمعي از سپاه او نيز با نافرماني نسبت به وي، مبارزه را اد. اندسه تن از فرزندان خودش به همراه جمعي از بزرگان عرب دانسته
اما شدت گرسنگي و فشار جنگ چنان بود كه بخش اعظم سپاه وي، بعد از مراجعت از قلمرو زنبيل . دادند و همگي به قتل رسيدند

  .  موسوم گرديد» جيش الفناء«كه اين سپاه به و در زمان ورود به بست و سيستان هالك شدند، چنان

  . 308- 307، بيروت، دارالفكر، صص 7 و قدم له سهيل زكار و رياض زركلي، ج، حققه كتاب جمل من انساب االشراف،)1424(بالذري   2

   .402، ص5طبري، ج   3

، 4اثير، همان، ج؛ ابن112،صتاريخ سيستان؛ 287، ص)1421(؛ مسعودي407، 405- 404، صص5طبري، همان، ج   4
  .456،454صص

  .311- 310، صص7، ج)1424(بالذري   5

؛ 455،461، صص4اثير، همان، ج؛ ابن794، ص4؛ بلعمي، همان، ج406، ص5، همان، ج؛ طبري194، ص2، ج)1419(يعقوبي   6
  .114- 113، صصتاريخ سيستان

  .411- 410، صص5؛ طبري، همان، ج312، ص7، ج)1424(بالذري   7

  .314- 313بالذري، همان، صص   8

  .463، ص4؛ ابن اثير، همان، ج412، ص5؛ طبري، همان، ج194، ص 2، ج)1419(يعقوبي   9

  .463، ص4؛ ابن اثير، همان، ج412، ص5؛ طبري، همان، ج194،ص 2، ج)1419(يعقوبي 10
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اشعث، از پرداخت هفت يا نه سال خراج معاف نوشت و او را به شرط تسليم و تحويل ابن
 سال به قلمرو زنبيل نتازند و او 10كرد و درصلحي كه برقرار گشت، مسلمانان متعهد شدند تا 

كه از اين پس  با توجه به آن 1. هزار درهم خراج بپردازدپس از پايان اين مدت، نيز سالي نهصد
 عمالً 2اشعث بود،هاي حجاج بن يوسف معطوف به رفع عوارض ناشي از شورش ابنتمام تالش

ها همچنان نامفتوح و نفوذناپذير باقي سپاه اسالم در مقابل زنبيل متوقف شد و قلمرو زنبيل
رانان مسلمان براي  اين زمان را پايان تالش حكمگران به خطاكه برخي پژوهش چنان3.ماند

_____________________________________________________________________ 

؛ 456- 455، صص5؛ طبري، همان، ج353، ص7، ج)1424(او؛ هم387، ص)1421(؛ بالذري195، ص2، ج)1419(يعقوبي   1
البدء و ، )1431/2010(ابي زيد احمد بن سهل بلخي، : ؛ قس502- 501، صص4اثير، همان، ج؛ ابن117، صتاريخ سيستان

  .454دارصادر، ص: ، چاپ سمير شمس، بيروتالتاريخ

ق به حكومت سيستان منصوب كرد، اما با اعتراض زنبيل ناچار اين انتصاب را ملغي .  ه85لخمي را در سال تميمبنةاو عمار   2
روايت مبين قدرت و اعتبار زنبيل و به درستي اشاره كرده، اين ) 145، ص1370(كه باسورث ، چنان)108، ص)1422(يعقوبي(ساخت

اما پس از سامان يافتن اوضاع . اهميت صلح با او براي حجاج است كه براي نگه داشتن رضايت خاطر وي به لغو اين برنامه پرداخت
ق، .  ه88 بنابراين، در. سيستان، حجاج تصميم به نقض عهد با زنبيل گرفت و با حمله به قلمروي وي قصد تصرف قلمروي او را داشت

اما وقتي كار  . بن بشر كلبي را به حكومت سيستان فرستاد و وي با نقض عهد به بست تاخت و با زنبيل نبرد آغاز كرد) يا اشعث(اشهب 
داشت، لذا، به زودي وي را خلع به دلخواه پيش نرفت ، او نيز  ناچار با زنبيل صلح كرد و اين قضيه، حجاج را همچنان ناخرسند مي

، 1421(با استناد به روايت بالذري) 147- 146، ص1370(باسورث ). 120، صتاريخ سيستان؛ 387، ص)1421(بالذري(ساخت 
زاده نشينان هپتالي در اين زمان، شورش شاه. معتقد است كه اين عزل، به دليل شكايت زنبيل به حجاج اتفاق افتاده است) 387ص

طبري، (يزك طرخان حادث شد كه مدتي توجه حجاج را به خود مشغول داشت ي تخارستان و نواحي مجاور به سركردگي نمنطقه
به هر حال، . توان گفت كه زنبيل نيز در اين شورش دست داشته استمي) 503، ص5ج(با استناد به طبري ). 504- 502، صص5ج

مرو بن مسلم باهلي را به حكومت سيستان ران خراسان و سيستان، بعد از غلبه بر اين ماجرا، برادر خود، ع بن مسلم باهلي، حكمقتیبة
 000/800فرستاد و او نيز با حمله به قلمرو زنبيل نبرد را آغاز كرد، اما از اين نبرد طرفي نبست و كار او پيش نرفت و با شرط دريافت  

به روايت . ستدر خصوص علت واقعي اين قضيه اطالعي در دست ني). 120، صتاريخ سيستان(درهم  خراج با زنبيل صلح كرد 
حجاج از اين صلح به خشم  آمد و . ي گرفتن خراج از زنبيل، مشكالتي پيش آمده بوددر اين زمان در نحوه) 387، ص1421(بالذري 

قتيبه نيز  ناچار خود به سيستان و زرنگ رفت و ). 120، صتاريخ سيستان(قتيبه را  مجبور ساخت تا شخصاً به نبرد با زنبيل برود 
ي قلمرو هاي مسلمان، همه يا بخشي از قلمرو زنبيل را ضميمهرد با زنبيل شد و گويا قصد داشت با ايجاد كوچ نشيني نبآماده

اما زنبيل كه به شدت از اين قضيه به هراس افتاده بود، ضمن اعزام سفير به چين و ابراز تابعيت نسبت به آن دولت،  . اسالمي نمايد
قتيبه نيز با در نظر گرفتن ). Gibb,(1970),p.42؛ 120، صتاريخ سيستان(يليون درهم را داد  م2پيشنهاد صلح در ازاي پرداخت 

، )1421(؛ بالذري 200، ص2، ج)1419(يعقوبي. (بكره، درخواست زنبيل را پذيرفت و بازگشتابيسرانجام عمليات جنگي ابن
  ).  121- 120، صصانتاريخ سيست؛ 569، ص4اثير، همان، ج؛ ابن520، ص5؛ طبري، همان، ج387ص

عبدالملك، و اندكي پس از آن مرگ قتيبه، خراسان و سيستان، در پس از حجاج نيز با مرگ همزمان حجاج بن يوسف و وليدبن   3
- بنيزيد، برادرش  مدرك. در اين زمان زنبيل پرداخت خراج مقرر را  متوقف ساخت). ق.  ه97(فرمان خاندان مهلب قرار گرفت 

؛ 109، ص)1422(يعقوبي(تان فرستاد و او را مأمور مبارزه با زنبيل ساخت، اما زنبيل به او خراجي نداد مهلب را به سيس
اما او نيز نتوانست توفيقي به . ؛ لذا، به زودي او را عزل نمود و فرزند خود معاويه بن يزيد را به جاي وي گماشت)بالذري، همانجا

با مرگ سليمان و ). 388،ص)1421(بالذري( زنبيل را نتوانست باز پس بگيرد دست آورد، زيرا جز بخش اندكي از خراج مقرر
عبدالعزيز، سياست تعرضي خالفت اموي در سيستان نسبت به قلمرو زنبيل تعديل شد و در نتيجه، زنبيل نيز جلوس عمربن

؛ 110يعقوبي، همان، ص(د ادامه داد عبدالملك هم به اين رونهمچنان از دادن خراج مقرر خودداري كرد و تا پايان زمان يزيدبن
ها پرداخت، عبدالملك تصميم به نابودي خاندان مهلب گرفت و به تعقيب آنبنحتي هنگامي كه سليمان). بالذري، همانجا

  ).100، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن86، ص5اثير، همان، ج؛ ابن632، ص5طبري، همان، ج(ها پناه داد زنبيل به بقاياي آن
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   1.دانندها در عهد اموي ميغلبه بر قلمرو زنبيل

در . عبدالملك، سياست تعرض نسبت به قلمرو زنبيل از سر گرفته شدبنبا جلوس هشام
- او سپاهي را به سركردگي بالل. ران سيستان شد همداني، حكمق، يزيد بن عريف . ه107سال 

 در اين زمان، 2.ي الزم و مطلوب بازگشتكبشه به نبرد زنبيل فرستاد، اما بدون اخذ نتيجهبيابن
ها فشار رانان سيستان، زنبيل نيز از بيرون به آنها بر حكمعالوه بر ناآرامي خوارج و فشار آن

تصاب آورد؛ لذا، اندكي بعد نيز ناتواني او در مبارزه با خوارج، موجب عزل وي و انوارد مي
 عبداهللا نيز در زمستانبن اصفح3.ق گرديد. ه108شيباني به حكومت سيستان در سال عبداهللابناصفح

العبور  قلمرو خود عقب نشست و سپس با زنبيل به نواحي صعب. به قلمرو زنبيل حمله كرد
ها ها، اصفح و سپاهيانش را در معابر تنگ به محاصره افكند و بخش اعظم آنفرو گرفتن راه

   4).ق. ه109(را نابود ساخت 

ي خالفت رانان سيستان در ادامهها با حكمي آناز اوضاع داخلي قلمرو زنبيل و رابطه
ها به هيچ يك از عمال دانيم كه بعد از حجاج، زنبيلفقط مي. هشام، اطالعي در دست نيست

ختالفات خانوادگي  پس از وي نيز، جنگ داخلي در قلمرو اموي، ا5.اموي خراج نپرداختند
ها با خوارج، و در ميان خاندان اموي، و جدال اعراب خراسان و سيستان و همدلي برخي از آن

ي غازيان مسلمان به  دست اندازي و حمله6نتيجه تشديد فعاليت خوارج به ويژه در سيستان،
ه حدود شرقي ها فروكش كرد و در نتيجقلمرو زنبيل را مانع شد؛ لذا، منازعات مرزي با زنبيل

  . قلمرو اسالم  از بست فراتر  نرفت

 138كه تا سال چنان. با انقراض امويان، اختالفات اعراب و شورش سيستان  ادامه يافت
كندي به عبداهللابن در اين سال، سليمان7.ق، هنوز سيستان فرمان از عباسيان در نيامده بود. ه

او براي نخستين بار توانست .  شدحكومت سيستان منصوب و مأمور سركوبي شورشيان
زنبيل از مقابل . سيستان را به اطاعت از عباسيان وادار كند و سپس به بست و رخَّج حمله نمايد

_____________________________________________________________________ 

  .85، همان، صشعبان   1

  .126، صتاريخ سيستان   2

  .126، صتاريخ سيستان؛ 223، ص2، ج)1419(، هم او 110، ص)1422(يعقوبي   3

  .  126، صتاريخ سيستان؛ 223، ص 2، ج)1419(يعقوبي   4

  .388، ص )1421(بالذري   5

  .134- 127همان، صص   6

  .139 - 134همان، صص   7
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 67  هاي سيستان گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

 1.وي عقب نشست، اما سليمان به غنايم حاصل اكتفاء ورزيد و از تعقيب وي خودداري نمود
شيباني را به يزائدهبنق، معن.  ه151اوضاع نا آرام سيستان، منصور را واداشت تا در سال 

ها و اخذ خراج معهودي كه از عهد  او با مطيع ساختن زنبيل2.حكومت سيستان تعيين كند
زنبيل با ارسال هداياي فاخر . حجاج عقب افتاده و پرداخت نشده بود، به سوي رخج پيش رفت

بل عقب نشست؛ اما سعي كرد معن را از پيشروي باز دارد و خود به مناطق ييالقي اطراف كا
معن پيشروي خود را ادامه داد و پس از شكست زنبيل و اسارت افراد فراوان از سپاه وي، از 

شاهان نسبت به مهدي ي يعقوبي، زنبيل و كابل اگرچه به گفته4. بازگشت3الرخجي،جمله فرج
د و تا دو  اما با درگذشت وي، مجدداً سر از طاعت پيچيدن5ي عباسي مطيع شده بودند،خليفه

   6.ي بعد همچنان ناآرام بودند و مطيع نشدنددهه

رانان مسلمانان توانستند نواحي پيرامون بلخ، باميان و هندوكوش را به دست سرانجام، حكم
گيرند و از طرف شمال نيز به كابل نزديك شوند و حمالت خود را بر آن متمركز نمايند و 

 بدين ترتيب، زنبيل 7.ل  نيز تحت فشار قرار دهندها را از طرف كابدر نتيجه قلمرو زنبيل
ناچار بود كه در زمان مهدي و اوايل عهد هارون، خراج معهود را به صورت منظم پرداخت 

ق، اوضاع سيستان به هم .  ه181خارجي در آذركبن� اما با اوج گرفتن شورش حمز8.نمايد
ز آن پس نيز با مشكالت سياسي  ا9.علي از وي شكست خورد و عقب نشستبنبرآمد و عيسي

برداري كه گويا زنبيل قصد بهرهها مقدور نبود؛ چنانعباسيان، عمالً امكان اعمال فشار بر زنبيل
_____________________________________________________________________ 

   .140همان، ص   1

  .143همان، ص   2

  .321- 320، صص 2، ج)1419(؛ يعقوبي38، ص3ياقوت حموي، همان، ج:  شرح حال وي و فرزندش، نكبراي   3

  .85، ص1؛ اشپولر، همان، ج606، ص5اثير، همان، ج؛ ابن144- 143، صصتاريخ سيستان؛ 389- 388، صص)1421(بالذري   4

   .279- 278، صص2، ج)1419(يعقوبي   5

ق، به قلمرو زنبيل در رخَّج حمله برد و با شكست سپاه .ه169ران سيستان، در سال دعرج، حكمبنابراين، تميم بن سعيدبن   6
ي عمارهچند سال بعد از اين نيز، عثمان بن). 151، صتاريخ سيستان. (زنبيل، برادرش را اسير كرد و به بغداد گسيل داشت

او در . ه به  قلمرو زنبيل گسيل داشتق به حكومت سيستان رسيد و سپاهي به سركردگي پسرش  صدق. ه172مزني، درسال 
درسال ). 153- 152همان، صص(ي اول زنبيل را در رخَّج شكست داد، اما ناآرامي سيستان او را ناچار به بازگشت كرد مرحله
ور شد و پس از شكست زنبيل در او به قلمرو زنبيل حمله. ق، ابراهيم بن جبريل به حكومت سيستان منصوب گرديد. ه179
- ق، به عنوان حكم. ه180علي بن عيسي بن ماهان در سال). 154همان، ص( داور و رخَّج، راه خود را به سوي كابل گشود زمين

ق، از بست تا كابل . ه182او تا سال . او پسرش عيسي را به حكومت سيستان گماشت. ران سيستان و خراسان منصوب شد
  ).168، ص6، جاثير، همان؛ ابن155همان، ص(كرد تاخت و تاز مي

  .114، ص6، ج608، ص5اثير، همان، جابن   7

  .389، ص )1421(بالذري   8

  .168، ص6اثير، همان، ج؛ ابن480بلخي، همان، ص؛ ابن156، صتاريخ سيستان   9

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390،  پاييز 10ي  ارهسال سوم، شم، مطالعات تاريخ اسالم  68

هاي مجاور خود داشت، ولي مأمون با از اختالف ميان امين و مأمون و حمله به سرزمين
 پس از وي نيز، تا 1. امر باز داشتمكاتبه با او  و ارسال هدايايي، با وي صلح كرد و او را از اين

ها، و رانان مسلمان براي ورود به قلمرو زنبيل و واكنش آنزمان يعقوب ليث، از تالش حكم
  .حتي از پرداخت خراج  به دربار خالفت، هيچ خبري، در دست نيست

  مبادالت فرهنگي و صدور اسالم در قلمرو زنبيل

يمان معروف است، سرشار از مراتع غني بود كه در هاي سلها،كه امروزه به كوهقلمرو زنبيل
) كه نام خود را به اين ايالت دادند(پرور و ايلياتي، نظير سكاها طول زمان، بسياري از اقوام دام

ي اين  حضور گسترده2.را به خود جلب كرده بود) ي آنان بودندها بازماندهكه زنبيل(و هپتاليان 
از ايالت حاضر فقط نام دو . ري، بافتي ايلي به منطقه داده بودايالت در منطقه و رونق دام پرو

دار، صاحبان گاو و گوسفند بسيار ها، كه عموماً به عنوان قومي دامخلج: ايل به ما رسيده است
 )ها روشن نيست قومي و نژادي آنكه هويت(ين از حضور قبايل بشلنگ  همچن3.اندمعرفي شده

4.رسددر زمين داور خبر مي
  

كه  ايالت به يكي اين: ين طرز زندگي ايلياتي از دو نظر با گسترش اسالم در تضاد بودا
هاي خود از تعرض ايالت ديگر و حيوانات وحشي، مجبور بودند در منظور حفظ ايل و دام

هاي فصلي و كه بر اثر نقل و انتقالهم اين. فنون رزمي، معموالً ورزيده و كارآزموده باشند
تري به زمين محل اتراق بار بودند و در نتيجه، دلبستگي كمتاني و زمستاني، سبكهاي تابسكوچ

نشيني  كه در روش عقب5شد،ها از  اين ايالت تأمين ميبخش اعظم نيروي زنيبل. خود داشتند
ها چند بار هوشمندانه و سياست زمين سوخته در برابر دشمن مهارت داشتند و با اين روش

  .   در هم شكستندسپاهيان مسلمان را

گرفتند، كه با توجه كه در زندگي ايلي معموالًٌ تصميم اصلي را رؤسا و خوانين ميدوم اين
اگرچه اين نيرو، راه پيشروي سپاه . به ساختار زندگي ايلي، نيازي به اطاعت از اعراب نداشتند

_____________________________________________________________________ 

   .232، ص6اثير، همان، جابن   1

امپراتوري ، )1368(رنه گروسه : وادث، نكدر اين زمينه اكثر منابع تا تاريخ باستان، مطلب دارند، اما براي شرحي مجمل از ح   2

  .146- 137، 79 - 73علمي و فرهنگي، صص: ي عبدالحسين ميكده، تهران، ترجمهصحرانوردان

، 4؛ ياقوت، همان، ج419حوقل، همان، ص؛ ابن104، صحدودالعالم؛ 164؛ جيهاني، همان، ص 196استخري، همان، ص   3
  .426ص

  .467، 461، صص 1ادريسي، همان، ج   4

  .215، صتاريخ سيستان   5
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هب و تفكر بدوي اما مذ. اسالم را سد كرده و فقط راه مبادالت فرهنگي را باقي گذاشته بود
تري قرار داشت و در مبادالت ها، در قياس با فرهنگ متعالي اسالم، در مراتب بسيار پايينآن

بنابراين، به صورت خودآگاه، يا ناخودآگاه . فرهنگي قطعاً توان برابري با اسالم را نداشتند
  .   اثرگذاري فرهنگي و تالش براي صدور اسالم از اين طريق آغاز شد

  مراودات سياسي . الف

ها، مراودات و مذاكرات سياسي بين ترين روش اثرگذاري فرهنگي در قلمرو زنبيلمعمول
هاي مختلف، همچون مسافرت به دربار يكديگر و رانان مسلمان بود كه از راهها و حكمزنبيل

جا به  و از آنبكره آمدابيبنق، زنبيل نزد عبيداهللا. ه51در سال . گرفتيا تردد سفيران، انجام مي
ابيه، در بصره گسيل شد؛ زياد نيز مدتي او را نگه داشت و سپس ران عراقين، زيادبندربار حكم

 درسال 1.با اعطاي خلعت و هدايا به وي، او را مجدداً به حكومت قلمرو خود باز پس فرستاد
ي شيباني زائدهبن معنبه گروگان، نزد) ماويد(ها به نام ماوند ق نيز، داماد يكي از زنبيل.  ه151
ي عباسي فرستاد و منصور نيز با اعطاي خلعت و معن او را به بغداد نزد منصور خليفه. آمد

 همچنين، 2.اش باز پس فرستاد و براي او مستمري تعيين كردهدايا وي را به حكومت موروثي
رب مسلمان رانان عها و حكممذاكرات صلح فراواني كه طي دو قرن اول هجري بين زنبيل

توانست باعث آشنايي افراد قلمرو زنبيل، به ويژه خاندان  در دراز مدت مي3سيستان پيش آمد،
  . حاكم، با تعاليم اسالمي شود

عامل ديگري كه در اين زمينه به انتشار تعاليم اسالمي كمك كرد، پناهنده شدن سران و 
لت مركزي و دستگاه خالفت سرداران عرب به قلمرو زنبيل بود كه در اثر اختالف با دو

 حضور دراز مدت اين افراد با داشتن اعتقاد اسالمي، نيز يكي 4.گرفتندتحت تعقيب قرار مي
_____________________________________________________________________ 

  .94، صتاريخ سيستان؛ 385بالذري، همان، ص   1

  .85، ص1؛ اشپولر، همان، ج606، ص5اثير، همان، ج؛ ابن144- 143، صصتاريخ سيستان؛ 389- 388، صص)1421(بالذري   2

حات براي آزادي اسيران الطل طلحةنظير مذاكرات عبدالرحمن بن اشعث با زنبيل براي اتحاد با وي عليه حجاج، مذاكرات    3
بن مسلم باهلي، مذاكرات با  قتیبةمسلمان از دست زنبيل، مذاكرات حجاج با وي براي تحويل ابن اشعث، مذاكرات زنبيل با 

  .آيدهاي بين دو طرف به شمار ميي تماسبكره، فرمانده جيش الفناء و موارد بسياري از اين دست، از جملهابيبنعبيداهللا

، )آمدكه از آن پس به عنوان مشاور در نزد زنبيل به حساب مي(تميم توان به حضور عبيد بن سبيع، يكي از بنيميان مياز اين    4
پناهنده شدن عبدالرحمن بن اشعث و جمعي از همراهان وي بعد از شكست ديرالجماجم، و همچنين پناهنده شدن برخي از 

، 7، ج)1424(بالذري، : نك(كه تحت تعقيب خليفه قرار گرفتند، اشاره كرد آنها بعد از اعضاي خاندان مهلب به قلمرو زنبيل
، )1421(؛ مسعودي632، 456، 440، صص5؛ طبري، همان، ج195، ص 2، ج)1419(؛ يعقوبي، 353، 312- 311صص
  .100، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن86، ص5، ج485- 484، صص4اثير، همان، ج؛ ابن289- 288صص
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ها، عالوه بر اين. ها با مسلمانان و تعاليم اسالمي بودهاي ارتباطي و آشنايي زنبيلديگر از دريچه
ها را سالم، پرداخت خراج به آنها، چند بار پس از شكست از سپاه اكه گفته شد، زنبيلچنان

اي از محاسبان و دبيران و سپاهيان  طبيعي است كه در موسم دريافت خراج، عده1.متعهد شدند
اي از افراد قلمرو زنبيل مسلمان براي دريافت آن به قلمرو زنبيل رفته باشند، و يا بالعكس، عده

اين قضيه نيز يكي ديگر از . شندبراي تحويل خراج پذيرفته شده، به قلمرو اسالمي آمده با
در عين حال در زماني كه زنبيل خود به عنوان . ها و مسلمانان بودهاي تماس بين زنبيلدريچه
آمده، بعيد است كه توان و جرئت ممانعت از گزار مسلمان و خالفت اسالمي در ميخراج

      .تردد مسلمانان به صورت انفرادي در قلمرو خود را داشته بوده باشد

  تجارت.  ب

ها، به دليل قلمرو جغرافيايي زنبيل. دومين راه اثر گذاري فرهنگي بر قلمرو زنبيل، بازرگاني بود
گزارش . كه بر سر راه ارتباط زميني ايران با هند واقع بود، اهميت تجاري فراوان داشتآن

هرهاي هند، اين واقعيت كه برخي از ش. ي اين روابط تجاري در دست نيستمنظمي درباره
خراسان و » جاي بازرگانان«همچون دنپور و لمغان، بلهاري، بيتاق و جز آن را  به صراحت 

دهد كه تجارت مسلمانان با هند  نشان مي2اند،ودهب» بازرگانان مسلمان«عراق،  يا به طور كلي 
همين قلمرو جا كه تنها راه ارتباطي خراسان با هند، در اين زمان پر رونق بوده است، و از آن

همچنين، . اندكردهكند كه اين تجار از قلمرو زنبيل به هند تردد ميها بود، معلوم ميزنبيل
شهرهاي كابل، غزنين و نواحي پيرامون آن در شرق قلمرو زنبيل و همچنين بست در غرب آن 

از رونق  نشان 3اند،ناميده» باركده كاالهاي هند«، و »جاي بازرگانان«قلمرو را به عنوان 
   4.تجارت ايران با هند از طريق قلمرو زنبيل دارد

_____________________________________________________________________ 

  ).94، صتاريخ سيستان؛ 385بالذري، همان، ص: نك(بار در زمان حجاج و موارد متعدد ديگر ابيه، يكبندر زمان زياداز جمله يك بار    1

؛ ادريسي، 72، 71، 67طهوري، صص: ، تصحيح منوچهر ستوده، تهران)1362(حدودالعالم من المشرق الي المغرب: نك   2
  . 188الدينيه، ص الثقافة مکتبة: ، قاهره1، جالمشتاق في اختراق اآلفاق نزهة، ]تابي[ادريسمحمد عبداهللا بنمحمدبنابوعبداهللا

داراحياء التراث : ، تحقيق الدكتور محمد مخزوم، بيروت االقاليممعرفةاحسن التقاسيم في ، )1408(محمد مقدسي، احمدبن   3
  .469، 197، صص 1؛ ادريسي، همان، ج240العربي، ص

جا يك راه به كابل و باميان و از آن دو رسيده و  از آنلمان، راه از سند به غزنين در شرق سيستان ميبه گفته جغرافيا دانان مس   4
اين راه پس از . رفتكرد و به بست ميهاي مختلف زمين داور را طي ميرفته و يك راه به غرب يعني از طريق رباطبه بلخ مي

). 448، ص3؛ ياقوت حموي، همان، ج461،ص1ادريسي، همان، ج: نك(ه است رفتجا به نيشاپور ميآن به زرنگ و هرات و از آن
ي اتحاديه، چاپخانه: ي حمزه سردادور، تهران، ترجمهي جغرافياي تاريخي ايرانتذكره، )1308(بارتولد : تر نكبراي اطالع بيش

ها ي آندست است كه ذكر همههاي فراوان ديگري در خصوص رونق تجارت در اين منطقه در همچنين داده. 129 - 124صص
   .خارج از حوصله اين بحث است
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 71  هاي سيستان گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

ها بود، اما ق، پس از فتح قلمرو زنبيل. هاگر چه اين رونق تجاري مربوط به قرن چهارم 
توان تصور كردكه قبل از آن هيچ چيزي نبوده و آن همه رونق تجاري يكباره به وجود نمي

ي عرب به وضوح از رونق بازرگاني در اوايل حمله، به تاريخ سيستانكه آمده باشد، و هم اين
 اين رونق تجاري چنان بود كه حتي در اوج حمالت اعراب به قلمرو 1.داردسيستان پرده برمي

ي تجار مسلمان در  با توجه به اين رونق تجاري، بايستي تردد گسترده2.شدزنبيل نيز تعطيل نمي
بليغ و گسترش مفاهيم و تعاليم اسالمي در آن منطقه ها نيز نقش عظيمي در تبيين، تقلمرو زنبيل

ولي در قياس با ساير . داشته بوده باشد، اما متأسفانه گزارش دقيقي در اين باره در دست نيست
ها را چنين تبيين كرد كه، تردد تجار مسلمان در اين منطقه و  شايد بتوان نقش آن3موارد،

ري و لزوم تعامل و اختالط با اهالي به منظور ها در شهرها و مراكز تجاضرورت اقامت آن
با افزايش تردد تجار . ها منجر مي شده استفروش محصوالت خود، به تبادل فرهنگي بين آن

ها، افراد و اهالي ساكن در آن ناحيه در تماس با اين بازرگانان مسلمان مسلمان به قلمرو زنبيل
  .  از تعاليم و شعاير اسالمي مطّلع شدند

هاي سپاه خليفه و لزوم دفاع در برابر ضد ايان بايد افزود كه عدم توفيق لشكركشيدر پ
ها، استقرار تعداد زيادي از غازيان مسلمان را در مرزهاي غربي قلمرو زنبيل، هاي زنبيلحمله

اين گروه غازيان و مطوعه كه به صورت خودجوش در اين . در حدود بست، ضرورت بخشيد
هاي مرزي، به عنوان مدافعان ثغور اسالمي عمل دند، با استقرار در رباطمنطقه ظاهر شده بو

هاي نظامي و غير نظامي شان با دستهها و تماس مستقيمكردند، و اما در عين حال، تعدد آنمي
نقش اين قشر، . ها منجر شده استساكن در قلمرو  زنبيل، به ايجاد برخي مراودات در بين آن

ي كوهستاني چرا كه بعد از سقوط زنبيل، منطقه. ها، نمايان شدط زنبيلبه ويژه پس از سقو
 خود، ِشمال آن، يعني غور، همچنان مستقل و نافرمان باقي ماند و حتي با حمالت مقطعي

هاي لذا، گروهي از مطوعه يا غازيان مسلمان در رباط. دادندمسلمانان را تحت فشار قرار مي
ي عمومي زمين داور تعبيه شد، مستقر گرديدند و به منطقهمتعددي كه در اطراف بست و 

ها هم به نهادينه شدن حضور مداوم اين غازيان در قلمرو  زنبيل. مقابله با غوريان مي پرداختند
  .  تعاليم اسالمي در آن منطقه كمك كرد

_____________________________________________________________________ 
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  خوارج و نفوذ اسالم در قلمرو زنبيل ها 

د كه با برداشت متفاوت خود از تعاليم اسالمي در هاي مذهبي اسالم، خوارج بودنيكي از نحله
سيستان . ها قرار گرفتند و به نواحي دوردست مرزي گريختندتقابل با خلفا و مورد تعقيب آن

طبيعي است كه در . رفت، مطمح نظر خوارج واقع شدنيز، كه يكي از ثغور اسالمي به شمار مي
ست و زمين داور مستقر شوند تا به دليل ترين نواحي آن در اطراف بسيستان، هم در شرقي

خوارج با . ها سلطه نداشته باشندرانان سيستان بر آنها، حكمهاي مرزي با زنبيلدرگيري
استقرار در سيستان، ضمن ايمن ماندن از تعرض عمال خليفه، مكاني براي گسترش عقايد خود 

 هاجا كه زنبيلاز آن. مرو زنبيل نيز يافتنداز طريق غزا  يا تبليغ در ميان غير مسلمانان ساكن در قل
دادند، خوارج نيز توانستند به عنوان يك جريان مخالفان خليفه را در قلمرو خود پناه مي

كه عبيد بن سبيع، با توجه به آن. ها تردد داشته باشندمسلمان و مخالف خليفه در قلمرو زنبيل
 1برد،پيوست و به عنوان مشاور نزد او به سر ميتميم، به زنبيل ي بنييكي از خوارج از قبيله

توان تصور كرد كه اصوالً قلمرو زنبيل در شرق سيستان به صورت پايگاه اصلي خوارج مي
  . درآمده باشد

ي خوارج هاي اواخر عهد امويان و اوايل عصرعباسي، فضايي براي فعاليت آزادانهآشفتگي
ه تناسب شرايط منطقه، تغيير جهت دادند و به حمايت ها باز اين زمان به بعد، آن. فراهم كرد

 2.از روستاييان در مقابل عمال خليفه برخاستند و روستاييان را از دادن خراج معاف نمودند
ي خود، و صدور اسالم در هاي خوارج براي مقابله با خلفاء، جذب هوادار براي فرقهتالش

ي خوارج،  هاي پردامنهز هر چيز در فعاليتقلمرو زنبيل و ديگر نواحي غير مسلمان، بيش ا
-  با توجه به آن3.ي آذرك تبلور يافتنخست به سركردگي حضين يا حصين، و سپس حمزه

كه فعاليت اين دو، توانست از فشار سپاه خليفه برمرزهاي قلمرو زنبيل بكاهد، عمالً راه را 
هاي از جزئيات اين فعاليت. براي فعاليت تبليغي و فرهنگي خودشان در منطقه هموار كرد

با » يك نيمه از سيستان« آورده است كه تاريخ سيستانفقط . تبليغي نيز اطالعي در دست نيست
كه در قرن بعد به سرعت اين مذهب هواداران   البته، با توجه به آن4.خوارج يار شده بودند

_____________________________________________________________________ 

   .456، ص5؛ طبري، همان،  ج195، ص 2، ج)1419(؛ يعقوبي353، 312- 311، صص7، ج)1424(بالذري   1
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 از خوارج را اتحادي توان اين حمايت مي1خود را از دست داد و به اقليتي كوچك تبديل شد،
  .   اجتماعي عليه عمال خليفه پنداشت- سياسي

ها با ساكنان قلمرو زنبيل را  هموار كرد و به هر حال، اين قضيه راه تعامل فرهنگي بين آن
كه با توجه به آن. ي خوارج، منتهي گرديدها با تعاليم اسالمي، ولو در قالب عقيدهبه آشنايي آن

يا به بيان بهتر به ( منتهي اليه شرق سيستان و نزديكي غزنه، را به خوارج بناي شهر گرديز، در
 و 3دادند،ها بعد نيز ساكنان آن را خوارج تشكيل مي و تا مدت2اندنسبت داده) ي آذركحمزه

هاي معمول  كه از نام4محمد داشت،بنجا نام اسالمي افلحران آني يعقوب، حكمدر زمان غلبه
همه و همه مؤيد آن است كه با تشديد فعاليت خوارج، به ويژه تحت فرمان  5خوارج است،

كه با داوري چنان. ي آذرك، عالوه بر ديگر عوامل، اسالم در قلمرو زنبيل تحكيم يافتحمزه
ليث به  پسر عموي زنبيل، در زمان لشكركشي يعقوب6حجر،بناز روي نام اسالمي صالح

د كه در اين زمان، اسالم در بين اعضاي خاندان حكومتي زنبيل توان استنباط كرزابلستان، مي
  . نيز نفوذ كرده  بود

  ها  برآمدن صفاريان و انقراض زنبيل

مسلمانان از طريق مبادالت فرهنگي تنها توانستند در ميان يكجا نشينان، يعني اهالي شهرها 
وذ اسالم قرار نگرفتند و وروستاهاي اين قلمرو، اسالم را گسترش دهند و ايالت در معرض نف

ناگفته پيداست كه در چنين حالتي، براي . مند تحت فرمان زنبيل بودندبه عنوان سپاهي قدرت
: حك(ق، يعقوب بن ليث صفاري .هدر اواسط قرن سوم. ها به نيروي نظامي نياز بودغلبه بر آن

 خود، صالح بن ، در غرب سيستان  قدرت را به دست گرفت و در مبارزه با رقيب)265- 247
. صالح براي مقابله با وي از زنبيل ياري خواست. ، به شرق سيستان لشكركشي كرد)نضر(نصر

نصر در بنيعقوب نيز با پايمردي سپاهيان و نبوغ نظامي خويش توانست با قتل زنبيل و صالح
يشروي به  يعقوب، سپس با پ7.ها را در هم بشكند و تار و مار سازدق، سپاه آن.ه250اوايل سال

_____________________________________________________________________ 
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، 1ي زابلستان، تا غزنه پيش رفت و پس از كسب غنائم هنگفتسوي شرق، ضمن تصرف همه
ي خود را بر آن حجر، پسر عموي زنبيل، به حكومت آن نواحي، سلطهبنبا انتصاب صالح

 در اين نبرد، پسر زنبيل كه به احتمال، پيروز نام داشت، اسير شد و به دستور 2.ناحيه گسترد
   3.در قهندز بست زنداني گرديديعقوب 

اين پيروزي، يعقوب را به صورت قدرت بالمنازع سيستان در آورد و به او امكان داد با 
ي اهالي سيستان، خود را براي مقابله با طاهريان و ديگر مندي از احساسات بومي گرايانهبهره

اي قدرت خود  به جايي ها براي احيهاي زنبيل تالش4.كارگزاران خالفت عباسي آماده كند
كه، تا يك قرن بعد، هنوز  ولو اين5.ي قلمرو  اسالمي گرديدنرسيد و عمالً آن منطقه ضميمه

 بدين ترتيب، خاندان سيصد 6.خانه ها بر قرار و فعال بوددر برخي از نواحي آن قلمرو، بت
ا به آن منطقه، و همچنين هشان از طريق اطالق نام آنها برافتاد، اما ياد و خاطرهي زنبيلساله

تا ) معروف به شارستان رتبيل(ها در نزديكي غزنين ها و استحكامات آن از طريق بقاياي قلعه
   7.دو قرن بعد هنوز برقرار ماند

ها كه به عنوان يك دژ تسخير آيد كه، حكومت زنبيلجا اين پرسش پيش ميدر اين
قابل صفاريان نتوانست مقاومت كند؟ در منابع، ناپذير در مقابل اعراب درآمده بود، چرا در م

_____________________________________________________________________ 

گير سپاه يعقوب در اين جنگ، او فقط با مورخان متأخر معتقدند كه با توجه به قلّت چشم. 172- 171، صص)1376(پاريزي
، چاپ مير هاشم النسابمجمع ا، )1363(اي محمد بن علي شبانكاره(ي جنگي، توانسته بر حريف غالب آيد استفاده از حيله
: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1362(؛ حمداهللا مستوفي قزويني 21- 20اميركبير، صص: محدث، تهران
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ها را داشت، اما يعقوب با يورشي ي زنبيلحجر، بر يعقوب عاصي شد و قصد احياي سلسلهبنصالح ) ق. ه252اواخر ( دو سال بعد   5
يك بار  ). 207- 206، صصتانتاريخ سيس(گير كرد، و پس از اسارت وي، او را به قتل رسانيد ي كوهتيز غافلبرق آسا وي را در قلعه

ق از زندان گريخت و با گردآوري بقاياي هواداران خود و اتحاد با قبايل خلج، بر نواحي شرق . ه255ديگر، پيروز پسر زنبيل، در سال 
يل ريزش يعقوب به سرعت به مقابله با وي شتافت، اما به دل. ي زنبيل ها را احياء نمودزابلستان و اطراف كابل مسلط شد و سلسله

- اگر چه او در مسير بازگشت، بخش قابل توجهي از رمه. هاي ارتباطي، به وي دست نيافت و ناچار به بازگشت شدبرف و انسداد راه

ي شديد، بر او دست يافت ق به او حمله كرد و ضمن محاصره.  ه258هاي قبايل خلج را به عنوان غنيمت گرفت، اما دوباره در سال 
ي خود گرفت و از اين طريق آن منطقه را به ها را زير سلطهها، تمام قلمرو آني زنبيل خاتمه دادن به عمر سلسلهو با قتل او، ضمن

  ).403، ص6؛ ابن خلكان، همان، ج307؛ گرديزي، همان، ص216- 215، صتاريخ سيستان(قلمرو اسالمي ضميمه نمود 

  .135، ص7اثير، همان، ج، ابن240ن، ص؛ مقدسي، هما104، صحدودالعالم؛ 419حوقل، همان، صابن   6

، )1374(؛ ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي 1ي، يادداشت شماره422؛ گرديزي، همان، ص200، ص4، ج)1409(مسعودي   7
  .3نشر علم، ص: ، تصحيح فياض، تهرانتاريخ بيهقي
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 75  هاي سيستان گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

اما شايد بتوان اين نكته را با تكيه بر . شودپاسخي روشن و مستقيم براي اين پرسش يافت نمي
سيستان تقريباً تنها ايالت ايران است كه در . ي اهالي سيستان تبيين كرداحساسات بومي گرايانه

 مخصوص ِگر بومي، خاندان حكومت)يان تا قاجاريهاز صفار(ي بعد از اسالمي دورهطول همه
 فقط از زمان ورود اسالم تا 1.ي تمايالت بومي آن ايالت بوده استبه خود داشته كه نماينده

ها در تشكيل صفاريان، از وجود چنين حكومتي خبر نداريم، كه با توجه به مقاومت زنبيل
ي آن ايالت و ي تمايالت بوم گرايانهوان نمايندهها را به عنمقابل اعراب مسلمان، شايد بتوان آن
  . ها دانستاين تمايالت را تنها راز بقا ي زنبيل

ها ي اعراب مسلمان بر نيمروز، بين تمايالت بومي و مذهبي آنرسد كه غلبهبه نظر مي
آيند، ولي حضور اعراب در ها خوشيعني پذيرش اسالم براي آن. تناقضي ايجاد كرده باشد

ها، احساسات بومي  لذا  مقاومت زنبيل2.قه به عنوان عنصر بيگانه برايشان ناگوار بودمنط
كرد؛ زيرا حضور اعراب را در سرزمين ي اهالي سيستان را اشباع و به خود جلب ميگرايانه

 در نتيجه، به 3.ها حاضر به ترك دين اسالم نيز نبودنددر حالي كه آن. خود خوش نداشتند
ها، هاي خود از آنه بدون حضور جسماني در سپاه زنبيل، با همدلي و حمايترسد كنظر مي

خواستند و كه نميمانع از پيروزي قطعي اعراب مسلمان در منطقه مي شدند، يا دست كم اين
اين تعصب بوم گرايانه در ميان اهالي . ها صورت گيردگذاشتند اقدامي جدي عليه زنبيلنمي

 اما با روي كار آمدن يعقوب و 4.هرهاي سيستان نيز بوده استزرنگ، حتي نسبت ديگر ش
_____________________________________________________________________ 

هاي محلي را  و جز آن، وجود سالله الملوكةشجر، احياء الملوك، تاريخ سيستانهاي محلي سيستان، نظير ي تاريخبا مطالعه   1
برات ده : نك. ، به همين قضيه پرداخته استملوك سيستانتوان رديابي كرد، كه آقاي برات ده مرده در كتاب در سيستان مي

  .124- 123، صص)1308(بارتولد : تفتان، همچنين، نك: ، زاهدانملوك سيستان، )1385(مرده 

 ةخواندند و حتي يعقوب، به رغم مسلمان بودن و مخالفتش با خوارج، از حمزلمان را تحت عنوان غرباء ميرانان عرب مسها حكمآن   2
  ).203، ص تاريخ سيستان: نك(ستايد كه بر اصحاب سلطان بيرون آمده و مردم بومي سيستان را نيازرده، ميآذرك به عنوان آن

يات، بعد از صلح ايران بن رستم اسپهابذ نيمروز با اعراب، هيچ شورش و ي والكه در سيستان بر عكس همهدليل اين سخن آن   3
هايي كه خراسان و  هجري و ديگر شورش33جا انجام نشد و حتي در شورش قارن در ي اعراب در آنتالشي براي رفع سلطه

البته ). 56- 55، صص4همان، جطبري، : براي اطالع از اين شورش نك(فارس را آشفته كرده بود، اهالي سيستان نقشي نداشتند 
 )ع(دانست، از سيستان بيرون كردند، به اين عنوان كه آن ايالت جزو قلمرو عليسمره را، كه خود را والي معاويه ميبنعبدالرحمن

 شورش مختصري ترتيب دادند )ع(و يا در اعتراض به اقدام يزيد در كربال و شهادت امام حسين ) 89، صتاريخ سيستان(است 
 بر منابر مقاومت كردند و اجازه ندادند كه اين امر )ع(همچنين، در مقابل امويان در مورد سب علي). 100، ص ريخ سيستانتا(

گاه اقدامي ضد عربي نداشتند؛ حتي استادسيس كه از اما هيچ). 91، ص 3ياقوت حموي، همان، ج(بار اتفاق افتد بيش از يك
اين . ا در خراسان به سامان رساند و از سيستان هيچ كمك رسمي به وي نرسيداهالي سيستان دانسته شده، شورش خود ر

  .مند فرض كندها را به اسالم عالقهكند كه سيستانيمورد نگارنده را متقاعد مي

ي زرنگ به بست گرفت، كه او تصميم به انتقال خزانهنصر بودند، پس از اينبنيعقوب ليث و يارانش، كه در خدمت صالح   4
  ).198، صتاريخ سيستان(دار شد و  بر او شوريدند احساساتشان جريحه
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زيرا يعقوب هم سيستاني .  مسلمان، اين تضاد از بين رفتِي بوميصفاريان، به عنوان يك سلسله
رانان عرب در منطقه نبود و در عين حال با بودن وي نيازي به وجود حكم. بود و هم مسلمان

ي اهالي سيستان، ي احساسات بوم گرايانه ترتيب، همهبدين. شدشعائر اسالم نيز حفظ مي
معطوف و متوجه وي گرديد، و به جاي حمايت از عنصر بومي غير مسلماني چون زنبيل، به 

  .  حمايت از يك عنصر بومي مسلمان مثل يعقوب، پرداختند و عمالً زنبيل را رها كردند

  نتيجه 

عيت و ويژگي خاص جغرافيايي، از قبيل داشتن ها در شرق سيستان، با داشتن موققلمرو زنبيل
كوهستان و صعوبت تردد در آن و همچنين وجود مراتع و در نتيجه گردآمدن ايالت با نيروي 
جنگي كافي در اطراف آن، به صورت يك دژ تسخيرناپذير درآمده بود، كه تا بيش از دو قرن 

 باعث شد تا بر خالف ديگر اين قضيه.  هاي نظامي خلفا مقاومت كرددر برابر لشكركشي
  .نواحي ايران، تسخير آن از طرق ديگر صورت پذيرد

راه تجاري ايران به هند بود كه با توجه ها، قرار گرفتن بر سر شاهويژگي ديگر قلمرو زنبيل
ي تجار مسلمان را در آن استنباط توان تردد گستردهبه رونق شديد آن راه در قرون نخستين، مي

از . كرد نيز به تأثيرگذاري عميق فرهنگي اين بازرگانان در منطقه كمك مياين امر. كرد
رانان مسلمان نيز، از طريق مذاكرات، صلح، تردد سفير فيمابين طرفي نيز، روابط سياسي با حكم

جا نيز، به نشر عقايد و تعاليم اسالمي در ها، و همچنين پناهنده شدن مخالفان خليفه به آنآن
ي انحرافي تحت تعقيب از اواخر قرن خوارج نيز به عنوان يك فرقه. كمك كردقلمرو زنبيل 

اول هجري، براي ايمن ماندن از آزار خلفاء به سيستان رفتند و به سبب آن كه مخالف خلفا 
ها كه به دنبال يافتن ها در قلمرو  زنبيل منعي نداشت و آنها تردد آنبودند، از نظر زنبيل

پيرواني براي خود بودند، به تبليغ عقايدشان در بين اهالي قلمرو زنبيل پرداختند و در اين زمينه 
سرانجام نيز، حكومت صفاريان به عنوان يك حكومت بومي مسلمان، . توفيق بسيار يافتند
ها ابراز مي شد، به هايي را كه از سوي اهالي سيستان به زنبيلها و حمايتبسياري از همدلي

ها را در هم خود جلب كردند و در عمليات نظامي نه چندان دشواري بساط حكومت آن
  . پيچيدند و قلمروشان را به داراالسالم ضميمه نمودند
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