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 چکیده

حکومت ساسانی و تسلط بر قلمرو آن و  یزدگرد سوم و درهم شکستن مقاومتاعراب مسلمان پس از تصرف نواحی غربی و مرکزی ایران، جهت تعقیب 

با تسلط . های محلی به تصرف آن پرداختندگسترش دین مبین اسالم، در سال سی هجری، وارد سیستان شدند و پس از درهم شکستن برخی مقاومت

در این مقاله سعی بر آن . تدریج اسالم در میان اقشار مختلف جامعه رواج یافت سیاسی اعراب مسلمان، زمینة تغییرات اعتقادی و مذهبی فراهم گردید و به

العمل عکس. ای به علل و چگونگی فتح سیستان و عوامل گسترش اسالم در آن پرداخته شودتحلیلی و با استفاده از شیوة کتابخانه -است که با روش توصیفی

های الهی و انسانی آن استقبال کرده و برخی نیز برای برخی از اقشار جامعه از دین مبین اسالم و ارزشهمة افراد جامعه نسبت به دین جدید یکسان نبود، 

های اسالمی، مهاجرت و اسکان اعراب مسلمان، سلطة سیاسی اعراب مسلمان و سقوط حکومت ساسانی، تبلیغ ارزش. مدت مدیدی بر کیش سابق باقی ماندند

خی از حاکمان اسالمی و انفعال دین زرتشتی در قبال دین اسالم از عوامل پذیرش و گسترش دین مبین اسالم در سیستان منش و رفتار نیک مسلمانان و بر

 .بوده است

 .اسالم، سیستان، اعراب مسلمان، آیین زرتشت: واژگان کلیدی
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 مقدمه

پایتخت دولت ساسانی را به تصرف خویش درآوردند، یزدگرد سوم پادشاه ایران اعراب مسلمان پس از آن که موفق به فتح نواحی غربی ایران شدند و تیسفون 

آنان در تعقیب شاهنشاه ایران، خود را به نواحی شرقی از جمله سیستان و خراسان . نشینی به سمت مرکز و نواحی شرقی کشورش نمودندرا مجبور به عقب

ه ساسانی رضایت نداشتند، روی خوش به او و همراهانش نشان ندادند و یزدگرد به خراسان که از عملکرد شا سیستان و مردم از آن جا که حاکم .رساندند

پس از مقاومت اولیه در برابر  هایسیستان با رسیدن سپاه مسلمانان به قلمرو سیستان،.آمادگی بیشتری برای حمایت از خاندان ساسانی را داشت، رفت

پس از زمانی نه چندان زیاد، اعراب مسلمان سعی و تالش نمودند که با گسترش . پذیرفتند سی و نظامی آنان راامهاجمان، به ناچار تسلیم شده، و سلطة سی

 :سؤاالت زیر پاسخ داده شود شود بهتالش می پژوهشدر این . اسالم در میان مردم آنجا، اقتدار فرهنگی و مذهبی خود را نیز حکمفرما سازند

 چه بود؟  ان از فتح سیستانهای اعراب مسلمعلل و انگیزه -1

 ؟چه واکنشی نشان دادند سیستان نسبت به دین مبین اسالممردم  -2

 ؟یستان چه بوده استس در گسترش دین مبین اسالم عوامل -3

 فتح سیستان علل و چگونگی

است و تسلط بر این منطقه برای هر صاحب بودهای دارای اهمیت همواره منطقه ،ستان، از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبیسرزمین سیستان از روزگار با

 . عراب مسلمان را به خود جلب کردبه همین خاطر خیلی زود توجه ا .شده استقدرتی امتیاز بزرگ محسوب می

و  292، 4ج:1383طبری،) یران از جمله سیستان و خراسانبه سمت شرق ا و رفتن های پیاپی در نواحی غربی ایران،عقب نشینی یزدگرد سوم پس از شکست

تا زمانی  دانستندآنان به خوبی می. مجدد را از وی بگیرند مقابله بر آن داشت تا به تعقیب او بپردازند و فرصت ،مسلمان را باعر،ا(423: 1،ج1339مسکویه،

شدند و به رویارویی با میساسانی گرد او جمع  هواداران سلطنت ن پذیر نخواهد بود؛ زیرا کهبر ایران، امکا ، تسلط پایدارکه آخرین پادشاه ساسانی زنده است

خن مرزبان سیستان به حمایت از یزدگرد برخاست، شاه از مرزبان خراج عقب افتاده خواست و مرزبان را از این س :گویدبالذری می. ندپرداختمیمهاجمان

-ها و کویرهای مرکزی ایران نمیکرد سپاهیان عرب از بیابانر میفک که هدف یزدگرد ار آمدن به سیستان آن بودشاید . ( 309: 1988بالذری،)خوش نیامد

در سیستان و خراسان بهتر خواهد توانست  یزدگرد بر این باور بود که. نمایندیاری میویرا  ،و یا حکام محلی کنند و خود را به سیستان برسانندعبور  ،توانند

 (.404: 1،ج1339ابن مسکویه،)برودرک استمداد کند و یا به پناه خاقان چین از پادشاه تُ

توان محسوب شود؛ زیرا زمانی که اعراب مسلمان قصد تصرف سیستان را نمودند، در آنجا فتح این منطقه می ل، یکی از علسیاسی سیستان نابسامان اوضاع

طبق گزارش بالذری، . (112: 1383اریخ سیستان،ت)سیستان، ایران بن رستم بن آزادخو بن بختیار نام داشت وقت حاکم. قدرت در دست حاکمان محلی بود

چندین دژ و روستای سیستان، از جمله زالق، کرکویه، هیسون، زوشت، ناشرود،  -مرکز سیستان -ربیع بن زیاد، فرمانده سپاه مسلمانان قبل از تصرف زرنج

نمایند و تعداد بسیار زیادی از اعراب سختی با سپاهیان مهاجم میدهد و حتی برخی از این نواحی همانند اهالی زوشت جنگ شرواز را مورد تهاجم قرار می

این امر گویای عدم انسجام . استگزارش نشده یاری مردم؛ ولی هیچ اقدامی از طرف حاکم سیستان جهت (282: 1988بالذری، )رسانندمسلمان را به قتل می

 . نگیزة مهاجمان را جهت فتح تمامی نواحی سیستان تقویت نموداین وضعیت ا. باشدو وحدت بین امرای محلی و دهقانان سیستان می

و  داردیدانست که گسیل اعراب مسلمان به مناطق دور دست، آنان را از فکر ارتداد و اختالف باز مبود و خلیفه خوب می بسیار دور از مرکز خالفت سیستان

 خیال خود را از جانب مخالفان ،به نقاط دوردست با فرستادن آنان. باشنداضی داشتهاعتر علیه خلیفه ،توانندمخالفان سیاسی وی در چنین شرایطی نمی

به قول اشپولر، تسلط تازیان بر  .ب گرددتوانست به عنوان پایگاهی برای گسترش اسالم و قلمرو اسالمی محسواز طرف دیگر سیستان می. کردآسوده می

هایی از انگیزه موارد نیزاین (. 22: 1،ج1329اشپولر،)ممکن ساختانگیزی شرقی آن کشور به سرعت شگفتیابی ایشان را به شمال جنوب شرقی ایران دست

 .نمود سیستانتمامی سرزمین فتح  مسلمان را وادار به بود که اعراب

یستان برای اعراب مسلمان مناسب بود و شرایط اقلیمی و طبیعی س. شدن محسوب میفتح آ هایانگیزهدیگر از  سیستان افیایی و بنیه اقتصادیموقعیت جغر 

درست است که شور و شوق . توانست زندگی مرفهی برای آنان که در جزیره العرب زندگی سخت و پرمشقتی داشتند، فراهم کندتوان اقتصادی این منطقه می

 ،کسب غنیمت در آن روزگار ولی رفت؛آنان برای فتح نواحی خارج از جزیره العرب به شمار می ن در نشر و گسترش اسالم محرک عمدةاعراب مسلما برخی از

رسد که در بعضی موارد به نظر میه چنین ب. داشتند نشر اسالمبعضی از صحابه در کار ای کهوجود شوق و عالقه بادر حقیقت . بود اهمیت زیادی برخورداراز 

به عنوان مثال، ربیع بن . دادندو تالشی جهت مسلمان کردن افراد از خود نشان نمی کردندرفتن مال و اموال اکتفا میمطیع کردن و مقهورکردن کفار و گ

تاریخ )به گرفتن یک میلیون درهم و هزار غالم که در دست هریک از آنان جامی از طال باشد، راضی شد ،سیستاناکم پس از مصالحه با ح زیاد

هرچند شاید گسترش اسالم در برنامه بعد از تسلط کامل . و اصراری برای مسلمان کردن آنان نورزید( 91: 1411ه بن خیاط،و خلیف 113: 1383سیستان،

به هر حال اعراب مسلمان در جستجوی یک مجال زندگی تازه بودند و عالوه بر میل به گسترش اسالم، کسب غنیمت و رفاه . آنان بر منطقه بوده باشد
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ت اماربه طوری که در مدت دو سال و نیم  .آمدبه شمار می یز از اهداف مهم، گرفتن برده ناینعالوه بر . شدهای مهم آنان محسوب میهاقتصادی از انگیز

 :گویدکه می یگزارشهمچنین (. 230: 1323و گردیزی، 283: 1988بالذری،)، وی چهل هزار برده از این منطقه گرفتربیع بن زیاد پس از فتح سیستان

ورند، مردم رغبت فراوانی برای رفتن به ، در نزدیکی بصره، به مدینه رسید و فرستاده خبر داد که مسلمانان در سیم و زر غوطه«مذار»هنگامی که خبر فتح 

غازیان به حساب  زن است که کسب غنایم از اهداف عمدة برخی ا، مؤید آ( 118: 1328دینوری،)بصره نشان دادند و شمار ایشان در آن شهر فزونی گرفت

 .ه استآمدمی

این گروه با جان و دل معتقد بودند که به فرمان . افرادی نیز بودند که جز اندیشة آخرت و پروای دین هیچ هدف دیگری نداشتند البته مسلم است که 

به قولی . از لذّات زودگذر دنیا بهتر و پایدارتر استهای آخرت روند و اگر کشته شوند شهید خواهند بود و نعمتخداوند برای پیشرفت دین اسالم به جنگ می

اسالم نهضتی بود »عالوه بر این(. 32: 1389مفتخری،)نمود تا دنیاییروح کلی حاکم بر فتوحات، حداقل در ابتدا و در دورة خلفای نخستین، بیشتر دینی می

ها زودتر از سایر مردم مسلمان عرب. گذاشتکسی میان عرب و مسلمان فرق می که از میان اعراب پدید آمد و عرب و مسلمان دو کلمة مترادف شدند و کمتر

-ها را برای ترقی و توسعة اسالم آمادة هر نوع فداکاری میشدند، چون اسالم مزایا و افتخاراتی به آنان داده بود و این خود یکی از عوامل مؤثر بود که عرب

های بعد، خصوصاً در عهد اموی بود که فاتحان بیشتر به انگیزة حات در دوره اولیه بسیار متفاوت با دوراندر مجموع انگیزه فتو(. 48: 1339زیدان،)«ساخت

 فتح سیستان های اعراب مسلمان ازانگیزه از جملهنیز  کسب غنیمت و رفاه بیشتر(. 402: 1،ج1322بارتولد،)دندکرکسب مال و غنیمت و شهرت جنگ می

 .گردیدمحسوب می

-محسوب می سیستان از اماکن مقدس زرتشتیان مصمم ساخت؛ زیرا که را نسبت به فتح آن اعراب بود که هایانگیزهاز جمله  نیز بی سیستانموقیعت مذه

 ویژه دشت سیستان و حوزة هیرمندهای اوستا را باید در شرق ایران، بهترین بخشترین بستر جغرافیایی و خاستگاه قدیمیمناسب :گویندبرخی می .شد

بر اعتقاد بنا(. 214: 1322اوستا، )باشندمیهای مقدس در متون دینی زرتشتی از مکان( کیانسی)رود هیرمند و دریاچه هامون (. 10: 1328فرای،)جستجو کرد

در متون . شوداری میدر دریاچه هامون سیستان نگهد ،زرتشتیان نطفه زرتشت که سه پسر آیندة او یعنی هوشیدر، هوشیدرماه و سوشیانس از آن خواهد بود

رود هیرمند و دریای فرزدان و دریای »: دانند که برخی از آنان عبارتند ازها را چند چیز میپهلوی شگفتی و ارزشمندی سیستان نسبت به دیگر سرزمین

از آن رستاخیز ( درآن است و)پیتمان زایش و پرورش هوشیدر و هوشیدرماه و سوشانس زردشتان س(. قرار دارد)کیانسه و کوه اوشد اشتار در آن سرزمین 

ای در محل کوه خواجه و آتشکدة دهانة غالمان از جمله شواهد باستان شناسانه وجود آتشکده کرکویه، آتشکده(. 30: 1331آسانا،)«کردن( خواهند)

احتمال . کننداسم مذهبی این دین، آشکارا ثابت میها را به انجام مرکه زرتشتی بودن بسیاری از مردم سیستان و پایبندی آن( 9-8: 1331ماریانی،)هستند

سنگ آتشگاهی که از آتشکدة کوه خواجه به (. 310: 1322اوستا، )است نام کوه خواجه باشدکه در اوستا برای کوهی در سیستان آمده« اوشیدرن»دارد نام 

جایگاه و این مطالب گویای  (.229: 1382باستانی پاریزی،)منشیان استباشد که گویند از زمان هخادست آمده، کامال مشابه سنگ آتشگاه آپدانای شوش می

-مسلمانان را نگران می. ها یعنی سوشیانس از آنجا ظهور خواهد کردمنجی آن به این که اعتقاد از طرف دیگر. بود در نظر زرتشتیان اهمیت مذهبی سیستان

کالتی را در این منطقه گرد آیند و مش ،اداران خاندان ساسانی و موبدان با استفاده از این فرصتهای زیادی از ایران، هوکرد که مبادا پس از فتح غرب و بخش

 .برداری نگرددآمد تا از موقیت مذهبی این منطقه جهت رویارویی با مسلمانان بهرهباید به تصرف مسلمانان در میسیستان  بنابر این. برای آنان فراهم سازند

هجری، و توسط عاصم بن عمرو التمیمی و در 23برخی از منابع زمان فتح این سرزمین را در سال . بین منابع اختالف وجود دارد در بارة زمان فتح سیستان

از طرف دیگر برخی (. 41: 3،ج1381، و ابن اثیر،239: تاالتواریخ و القصص،بی، و مجمل181: 4، ج1383طبری،)اندذکر کرده -خلیفه دوم-دوران خالفت عمر

و گردیزی،  92: 1411، و خلیفه بن خیاط، 111: 1383، و تاریخ سیستان،382: 1988بالذری،)اندهجری، ذکر نکرده 30فتح سیستان را زودتر از سال  زمان

ن مسعود عبداهلل بن عامر به عنوان حکمران خراسان انتخاب شد و مجاشع بهجری، از طرف خلیفة سوم،  30در سال (.  141: 1328و دینوری،  230: 1323

پس از شکست مجاشع در سیستان، ربیع بن زیاد به آن  .در نبرد مجاشع با سیستانیان، بسیاری از مسلمانان کشته شدند. السلمی را به سیستان فرستاد

 (. 113-112: 1383تاریخ سیستان،)منطقه فرستاده شد که موفق به فتح سیستان گردید

 مسیستان در مقابل دین مبین اسال مردم واکنش

نخست این که مسلمان شوند و از حقوق مسلمانی برخوردار : شدند، سه گونه بودهایی که برای فتح آنجا اعزام میاصوالً پیشنهاد مسلمانان به مردم سرزمین 

واکنش اولیه سیستانیان (.12: 4،ج1383طبری،)و سرانجام این که جنگ را انتخاب کنند. دوم این که جزیه دهند و بر آیین گذشته خود برقرار بمانند. گردند

به تدریج دین جدید را پذیرا شدند و  اما پس از مقاومت بی نتیجه، اغلب نواحی تسلیم شده و. به حضور اعراب مسلمان، ایستادگی و مقاومت در برابر آنان بود

ها و اقشار مختلف جامعه در برخورد با گروه مسلم واکنش همةبه طور . بر آیین گذشته خود باقی ماندند با پرداخت مبالغی و تن دادن به تعهداتی ای نیزعده

 :شودیکسان نبوده است که به آن اشاره می دین مبین اسالم

 امرای محلی و دهقانان -1
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زودی دریافتند که دیگر  برخی کشته یا اسیر گردیدند، امّا بهو اگرچه برخی از حکام محلی و دهقانان، در ابتدا به رویارویی با سپاه اعراب مسلمان پرداختند 

ن دادند و در پی آیند، ناگزیر تن به سازش با مسلماناامیدی به بقای نظام ساسانی وجود ندارد و خود به تنهایی از عهده مقاومت در برابر مهاجمان بر نمی

موجب شد، ایشان نسبت به امرا و دهقانان غرب گرفت؛ ولی هر چند سازش آنان با اعراب، طبق شرایط مسلمانان انجام می. تثبیت وضعیت خویش برآمدند

آنان بیش از آن که به دفاع از شاه ساسانی و سقوط کشور بیندیشند، به حفظ مال . ستگی چندانی به ساسانیان نداشتنداین گروه دلب. ایران، کمتر زیان ببینند

ه خراجگزار اعراب شوند و در برخی موارد به دین جدید درآیند و پایگاه به همین دلیل مصلحت دیدند ک. اندیشیدندو دارایی و پایگاه اجتماعی خویش می

 . پیشین خود را در منطقه حفظ کنند

های کهن بودند، موقعیت بهتر و با سرکوب اشراف بزرگ وابسته به دربار ساسانی، طبقات متوسط اشراف که به طور عمده از دهقانان، مرزبانان و بقایای خاندان

هجری، در 220کند که در خشکسالی سال یاد می« اهل بیوتات»های کهن، به نام ردند، تا آنجا که مؤلف تاریخ سیستان از بقایای خاندانواالتری پیدا ک

ن برد که از نوادگان مرزباو در جای دیگر از محمد حمدون نام می(. 193: 1383تاریخ سیستان،)بودندسیستان در کنار سایر مردم وضعیت بدی پیدا کرده

-است که در قرن چهارم هجری، در خدمت امیر بوجعفر و پسرش از خاندان صفاری بودهدانستهسیستان پیش از اسالم بوده و خود را از نسل رستم می

 .نماینداین گروه با کنار آمدن با اعراب و پذیرش اسالم توانستند قرون متمادی نفوذ و پایگاه اجتماعی خود را در سیستان حفظ (. 312:همان)است

آوری مالیات برای دار جمعدهقانان که در گذشته، عهده. شدها با یکدیگر میاز طرفی نیاز دو جانبة اعراب مسلمان و دهقانان باعث نزدیکی هر چه بیشتر آن

دهقانان به دلیل (. 3: 1318دنت،)دولت ساسانی بودند، آنان در میان رعایا و کشاورزان نفوذ و قدرت زیادی داشتند و رابط بین دولت و مؤدیان مالیاتی بودند

. آمدندمی شدند و در خدمت حکومت جدید در آن که از میزان درآمد منطقة خود بهتر از هر کس آگاه بودند، معموالً از طرف اعراب، بر مناصب خود ابقا

است؛ زیرا با پذیرش دین مبین اسالم موقعیت اجتماعی خود را حفظ نموده و از پرداخت جزیه که شده، ابتدا از سوی این طبقات آغاز گرایش به اسالم نیز

بنابر این نباید ضدیت شدیدی نسبت به اسالم و اعراب . گشتندمی دانستند، معافادای آن را به اعراب، نوعی تحقیر و کسر شأن اجتماعی برای خود می

هر چند برخی از این گروه آیین اسالم را نپذیرفتند و با قبول پرداخت جزیه و خراج همچنان بر کیش سابق خود باقی . مسلمان از خود نشان داده باشند

به . ها و روایات دینی و تاریخی خود را حفظ و حراست کردندالی اعراب مسلمان، داستانها پس از استیدتاً اهل فضل و ادب بودند تا سالماندند و چون عم

از متکلمان و  عنوان نمونه، عبدالعزیز بن عبداهلل، هنگامی که از طرف عبداهلل بن زبیر به امارت سیستان آمد، روزی رستم بن مهر هرمزد المجوسی را که

: 1383تاریخ سیستان،)«دهاقین را سخنان حکمت باشد ما را از آن چیزی بگوی»: ش فرا خواند و  به وی گفتاندیشمندان زرتشتی سیستان بود، نزد خوی

 .آمیز برای وی بیان کردرستم بن هرمزد مطالبی حکمت(. 132

 کشاورزان و رعایا -2

هرچند . بودندچار یک نوع شک و تردید و بحران فکری شدهددر برابر دین سالمدادند را تشکیل می و رعایاکه در آن زمان اکثریت جامعة سیستانکشاورزان 

رسدکه آنان از یک طرف پایبند به ادیان قدیمی و گذشته خود اما به نظر می. توان یافتمدارکی مبنی بر واکنش اولیه آنان نسبت به اسالم در منابع نمی

لوف گشته بود و انصراف از آن و گرویدن به دین جدید و ناآشنا، کاری سهل و آسان ها ریشه گرفته و در نزد ایشان مأنوس و مأها در بین آنبودند که قرن

و رعیت به طور  گروه ارباب و رعیت تقسیم شده طبقاتی شکل گرفته و جامعه به دونظام ها بر پایه از طرف دیگر زندگانی اجتماعی این مردم که قرن. نبود

این  .ستو مخالف نظام طبقاتی این اسالم مروج مساوات عمومی دین مب شنیدندها میه آندر حالی ک. ار داشتدید، قرموروثی خود را تابع و خادم ارباب می

برخی معتقدند که این عده، به رغم تعصب مذهبیشان که مولود . داشتامر آنان را در تضاد بین معنویت قدیم و امید به نظم جدید در کشمکش نگاه می

ود، تا حدودی به امید دستیابی به وضعی بهتر، باید به مسلمانان خوشامد گفته باشند و آنان را نجات دهندة خویش تصور کرده زندگی بستة روستایی آنان ب

 (. 42: 1323دنیل، )باشند

یک . اسالم داشتندهای مختلف جامعة ایرانی، دوگروه بیش از همه در دورة امویان تمایل به گرایش به در میان بخش گویند کهبر همین اساس برخی می

 44: 1324بولت،)بختی که در اراضی کشاورزی به کار مشغول بودندترین طبقات جامعه و رعایای نگونگروه اسیران جنگی بودند و دستة دیگر افرادی از پایین

با . ردم، بخصوص رعایا به اسالم تلقی شودهای متوانست محرک نیرومندی در گرایش تودهرسد که اسالم آوردن دهقانان و بزرگان سیستان میبه نظر می(. 

 .شان باقی ماندندز فتح سرزمین خود بر کیش سابقها پس اکشاورزان و روستاییان سیستان مدتبرخی از این وجود 

 های فرودست شهریان و تودهورپیشه -3

، و عمدتاً دین اسالم مورد ه استمخالفت و سرسختی شدید همراه نبود، با هری نسبت به اسالمهای فرودست شان و تودهورعکس العمل پیشهرسد، به نظر می

-کی آنان بود و علت ناپاکی آندین زرتشت شغل آنان موجب ناپا تعالیم چون بر اساس ه باشد؛قرار گرفت ورانهایی از شهرنشینان، از جمله پیشهوهاستقبال گر

نمودند و در نتیجه از نظر قانون و دین، مطرود و مقدس بود، کوتاهی می اک که در دین زرتشتآب و خدر احترام به آتش،  بود که آنانها، به خاطر شغل 

شدند و شاید حتی سست توسط موبدان و روحانیون زرتشتی تحقیر می آنان(. 110: 1318آرنولد،)شدعالقگی با آنان رفتار مینامحترم بودند و بنابر این با بی
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این گروه آزادی خود را از این فشار روحی، (. 249: 1،ج1329، و اشپولر،32: 1332فرای،)ازه را با طبع خویش سازگارتر یافتندآمدند، دین تاعتقاد به نظر می

دید و دست کشیدن از آیین گرویدن به دینج به دالیل فوق در انوران ساکن شهرهای سیستصنعتگران و پیشه به احتمال قوی . دیدندیدر قبول اسالم م

 . باشنداری زیاد ننمودهپافش سابق

 مغان و روحانیان زرتشتی -4

با فاتحان مسلمان یا هر نوع  و خبری از مواجهة آنان حاوی اطالعات بسیار اندکی هستند ،یارویی با دین اسالم، منابعدر بارة واکنش روحانیان و مغان در رو

، بیانگر سکوت این طبقه در مقابل اقوامی دانست که عالوه بر نبرد در سکوت منابع راتوان یبا این حال، نم. استتحریک مذهبی دیگر علیه آنان ثبت نشده

شاید به همین دلیل بود که در سیستان، مشکالت زیادی برای (. 42: 1389مفتخری،) عرصة سیاسی و نظامی، داعیة نبرد ایدئولوژیکی و عقیدتی نیز داشتند

 .آن علیه حاکمیت اعراب بارها شورش کردند اعراب مسلمان ایجاد شد و مردم برخی از نواحی

با مؤبد آنجا مشورت کرده و بعد از موافقت او  م ورود اعراب مسلمان، حاکم محلیجایگاه و مقام روحانیان زرتشتی در سیستان چنان برجسته بود که هنگا

رهبران (. 113-112: 1383تاریخ سیستان،)سرزمین شرکت داشت تسلیم شود و برای عقد قرارداد صلح مؤبد نیز همراه حاکم و بزرگان آن گیرد،صمیم میت

با انجام برخی های انحرافی را از آیین زرتشتی بزدایند و در نهایت راه سازش با مسلمانان را در پیش گرفتند و تالش نمودند تا اندیشه مذهبی زرتشتی

شان یق، ضمن بهبود روابط خود با مسلمانان، شرایط را برای ادامة بقای خود و آیینآن را به اسالم و ادیان توحیدی نزدیک نمایند، و از این طر اصالحات،

ما خدای پرستیم و این آتشخانه را که داریم و خورشید را که داریم، نه بدان داریم که »: گفتندبه عنوان مثال، گبران سیستان به مسلمانان می. آورند فراهم

کردند که وانمود نمایند دین آنان در این موقع تالش می(. 122:همان)«اب دارید و خانة مکهن داریم که شما محرگوئیم این را پرستیم اما به جایگاه آ

با این . ش دهندنمودند که خود را با وضعیت جدید سازسعی می آنان. ن رفتار شودتوحیدی دارند و صاحب کتاب هستند تا همانند یهودیان و مسیحیان با آنا

که قادر نبودند خود را با شرایط پیش آمده وفق دهند، ناگزیر به مهاجرت از وطن خویش اقعی و یا متعصب به آیین زرتشتی،معتقدین و ای ازعده وجود،

این اما . انداند و از مهاجرت مردم سیستان پس از فتح آن سرزمین به دست مسلمانان سخنی به میان نیاوردههر چند منابع در این باره سکوت کرده. گشتند

دی از مردم کرمان امر در مناطق دیگر ایران اتفاق افتاده است و بعید است که در سیستان اتفاق نیفتاده باشد، به عنوان مثال هنگام فتح کرمان، تعداد زیا

، س از عهدنامه صلحپ ینهمچن(.  381-380: 1988بالذری،) گریختند و راه دریا در پیش گرفتند و برخی به مکران و گروهی به سیستان کوچ کردند

: 4،ج1383طبری،)ها که بر خالف قوم خویش رفتار کردند و با وابستگان خود به سوی کرمان رفتنداصفهان ذمی شدند، مگر سی نفر از آن هایزرتشتی

141 .) 

و همدلی با آنان از عوامل مهم سقوط  نشینی بعضی از امرا و اشراف و دهقانان و حتی مؤبدان در برابر امواج هجوم اعراب مسلمان و اسالم آوردنعقب

های ضد عربی که در خالل فتح و پس از آن در سیستان رخ داد، ها و شورشمقاومت. استویژه سیستان بودهساسانیان و اسالمی شدن تدریجی ایران و به

علیه بیدادگری و ظلم و ستم دستگاه خالفت و  های مردممخالف بیشتر سالم در میان مردم این منطقه نشد وهرگز مانعی در برابر گسترش تدریجی و آرام ا

 .اسالم واقعی چالشی نداشتندبا  اکثریت مردم این منطقه به تعبیری واکنشی علیه سلطة عرب بود و. اسالم ارگزاران آن بود نه علیه دینک

 چگونگی گسترش اسالم در سیستان 

ه صورت گرفت نسبتاً آرام،  تدریجی و بر اساس عللی مشخصبه اسالم  ت، اما روند گروش مردمرفهرچند فتح نظامی اعراب در سیستان نسبتاً سریع صورت گ

 :عبارتند از ند،دخالت داشتپذیری مردم و گسترش دین اسالم که در اسالم برخی از عللی. است

 مبلغان و مراکز مذهبی نقش علما، -1

حاکم سیستان و ربیع بن زیاد، سردار عرب بسته  ای که بیندر عهدنامه. استاسالم اغلب داوطلبانه و به دور از تحمیل بوده به دینمردم سیستان گرویدن 

ل که هر سال از سیستان هزارهزار درم بدهم امیرالمؤمنین را، و امسا»است و فقط مقرر گردیده ای به تحمیل اسالم بر آنان و تغییر دین آنان نشدهشد، اشاره

ها بدادند و ربیع زآنجا برخاست و به قصبه اندر شد هزار وصیفت بخرم و به دست هریک جام زرّین و بفرستم هدّیه، و عهدها برین جمله بکردند و خط

به . کردندمردم تبلیغ میاصوالً اسالم در سیستان در نتیجة فعالیت مبلغانی انتشار یافت که با اعمال و گفتار خود در بین (. 113: 1383تاریخ سیستان،)ایمن

بسیاری از » :که جذبه دینداری، ربیع بن زیاد حارثی سبب ترغیب مردم به اسالم گردیده است هجری، حاکی از آن است42عنوان نمونه، گزارشی از سال 

 .دردا به خوبی در گسترش اسالمجاذ آالیش یک مسلمان مؤمن،رفتار ساده و بیبدیهی است که (.121:همان)«نیکویی سیرت او گبرکان مسلمان گشتند از

وظیفه تبلیغ اسالم و نشر حقیقت چیزی نبود که پس از تأسیس و ظهور اسالم  .فرسای مبلغین اسالمی بوده استزحمات طاقت ،مپیشرفت اسال عللیکی از 

-خداوند در یکی از آیات قرآن می (.3: 1318آرنولد،)است ان محول شدهو در طول تاریخ اسالم به وجود آید، بلکه از ابتدا انجام این وظیفه به عهده مسلمان

دعوت کن به سوی راه پروردگار خویش با حکمت و پند نیکو و مناظره )«ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن»: فرماید

یان ذکر است که اسالم با وجود اینکه دین تبلیغی و ترویجی بود، در دورة فتوحات، شا(. 121: ، آیه(12)سوره نحل()تر استنما با ایشان با روشی که پسندیده
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گروهی از دینداران و آشنا و آگاه به شریعت و قرآن همراه سپاهیان روانه . نهادی مشخص و متشکل که اختصاص به تبلیغ دین داشته باشد در اختیار نداشت

حسن بصری که از دانشمندان معروف بود  همراه حاکم سیستان،هجری، به 33در سال  .پرداختنداسالم می بلیغ و گسترشگردیدند و به تممالک مفتوحه می

حسن بصری و فقهای همراه وی مردم را نسبت به دین اسالم آشنا کرده و مردم (. 114: 1383تاریخ سیستان،)به سیستان آمدند با تعدادی از فقهای بزرگ

علما و وعاظ با زبان فصیح و بلیغ خود و برگزاری مجالس موعظه .و اسالم بین آنان ترویج گردید(10: 1389ملک شاه حسین،)آموختند سیستان، اول از او علم

ای در گسترش اسالم و جذّاب جلوه دادن آن در اذهان عموم ایفا نمودند، به طوری که و سخنرانی در اماکن مختلف، بخصوص در مساجد نقش بسیار ازرنده

یکی از ایشان . برد همراه وی تعداد زیادی از علما بودندهنگامی که عبدالرحمن بن محمد بن اشعث در سیستان به سر می: نویسدف تاریخ سیستان میمؤل

شیرین  هامجلس تذکیر کردی و فصیح بود و سخن نیکو گفتی، دل این مردمان نواحی به خویشتن کشید و اسالم و شریعت اندر دل»چنان بود که وقتی 

-نشست و انسانشد بر دل میآالیش بود و وقتی با زبان فصیح و بلیغ بیان میهای بیاحکام و اصول اسالم برخاسته از فطرت پاک انسان(. 139:همان)«کرد

 . نمودهای پاک را شیفته و شیدای خود می

مسلمانان نسبت به احداث  ،از همان ابتدای فتح این منطقه .ندنمود ن نقش مهمی ایفاکه در گسترش اسالم در سیستا ندبود یکی از مراکز مذهبیمساجد 

تاریخ )ن بنا کرد و محراب آن را حسن بصری نهاد و در آنجا به ارشاد مردم پرداختاعبدالرّحم در سیستان مسجد آدینه را .جد اقدام کردندمس

یکی از حکام « رتبیل»گردید، به طوری که جذب غیر مسلمانان به اسالم میموجب  ،رفتار برخی از صحابه و مؤمنان واقعیاخالق و (.119: 1383سیستان،

مقاومت کردند، در اوایل قرن دوم هجری، و زمان خالفت یزید بن عبدالملک، از سپاهیان  زیادی در برابر اسالم هایمحلی شرق سیستان که خاندان او مدت

های فرو رفته و کجا رفتند آن جماعتی که با شکم: گویدآنان با سپاهیان مسلمان در زمان خود میکند و با مقایسه اولیه مسلمین با اندوه و حسرت یاد می

-طبیعی است که چنین انسان(. 389: 1988بالذری،)ساختند؟آمدند و از برگ خرما پای پوش میسیاهشده که نزد ما می های از نماز تیره وگرسنه و چهره

 .نمودندبودند و آنان را به سوی عقاید خود جذب میهایی در بین غیرمسلمان تأثیرگذار 
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اگرچه مدتها پیش از ظهور اسالم، برخی قبایل . ه استبود و اسکان و آمیزش آنان با مردم سیستان از دیگر عوامل گسترش اسالم مهاجرت اعراب مسلمان

ولی مهاجرت و اسکان گسترده  ؛(18: 2،ج1383طبری،)ن یافته بودندهای کرمان اسکاایران از جمله در مجاورت سیستان، یعنی بیابانعرب در برخی از نقاط 

ی اولیه، جهت پشتیبانی از فتوحات قبایل عرب در قلمرو ایران، با آغاز فتوحات مسلمین شکلی منسجم و منظم یافت و اعراب مسلمان پس از جنگ و گریزها

از سوی . ندکردحضور و اسکان قبایل عرب فراهم  زمینه را برای ی در نواحی فتح شده مبادرت کردند وهای نظامبه تأسیس پایگاه رقراری ثبات و امنیتو ب

که پیرو مذهب  استقرار اعرابی. شدندنقاط دوردست می و اسکان در دیگر قبایلی که با حکومت اموی سر ناسازگاری و جنگ داشتند نیز مجبور به مهاجرت

 .شدندخوارج بودند و به سیستان و ممالک جنوب و جنوب شرقی ایران کوچ کردند از این گروه محسوب می

گرفت و ثانیاً های نظامی، که مسکن حاکم منصوب از طرف خلیفه نیز بوده، صورت میالبته باید توجه داشت که مهاجرت اعراب، اوالً به شکل احداث اردوگاه

آمدند و در بعضی از این نقاط فرهنگ ها به سرعت به صورت مراکز زندگی شهری در میاین اردوگاه. کردنداراضی معینی را تصاحب و تصرف می بدویان عرب

اسکان قبایل عرب در سیستان و سایر مناطق ایران موجب نزدیکی بین دو عنصر غالب و (. 44-43: 1348پطروشفسکی،)آمدمشترک اسالمی به وجود می

-مخالفت غلوب شد که این امر شیوع و گسترش سریع اسالم را میان مردم این مناطق در پی داشت، از طرف دیگر اعراب مسلمان در مناطق شرقی ایران بام

 .و این امر نیز در گسترش اسالم مؤثر بوده است( 13: 1318دنت، )افته مواجه نشدندهای متشکل و سازمان ی

کرد و برای نیل به این مقصود، دهها هزار خانوادة عرب را در مناطق ایران، به ی انتشار دین اسالم در میان مردم ایران تالش میبرخی معتقدند که معاویه برا 

هرچند (. 33: 1380طقوش،)ویژه در خراسان ساکن کرد که آمیزش عرب و ایرانی موجب گسترش تعالیم اسالمی و زبان و فرهنگ عربی در این مناطق گردید

ادامه و برای تثبیت حکومت اموی و  هیدگاه بسیار خوشبینانه است و هدف اصلی معاویه و جانشینانش از اسکان قبایل عرب، بیشتر انگیزه سیاسی داشتاین د

قبایل عرب در مناطقی که از نظر اقلیمی با طرز معیشت آنان سازگاری داشت اسکان یافتند و به مرور زمان در محل  .ه استبود فتوحات و کسب غنایم

می خارج شوند و استقرارشان زمین و مال و منال به دست آوردند و به ویژه توانستند با ایجاد وابستگی سریع با اعیان و اشراف نواحی گوناگون از صورت رس

، که این (30: 4،ج1332فرای،)سبات دوستانه برقرار کنند، ازدواج میان ساکنان محلی و نورسیدگان سبب پیدایی عالئق تازه میان آنان گردیدها منابا آن

ها آنبرخی از ساکنان بومی خود را در تحت حمایت قبایل عرب قرار دادند که به از طرف دیگر  .مسأله نیز موجب نفوذ و گسترش اسالم در این مناطق شد

ورزند، و با جان و زیرا آنان معموالً در مورد دین جدید تعصب بیشتری می. این نومسلمانان غیر عرب، در گسترش اسالم سهم زیادی داشتند. گفتندموالی می

 .پرداختنددل به تبلیغ آن می
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توانستند به عنوان اهل ذمّه با شدند، میخوانده می« اهل الکتاب»کرد، مردمی که بر طبق قرآنهنگامی که دولت ساسانی به دست اعراب مسلمان سقوط 

و خلفای راشدین در شمار ( ص)مسیحیان و یهودیان اهل کتاب هستند و زرتشتیان نیز به موجب سنّت پیامبر. پرداخت جزیه بر دین سابق خود باقی بمانند

. نامندگرفت و به همین مناسبت آنان را اهل ذمّه میحمایت جان و مال این مردم بر ذمّة حکومت اسالمی قرار میبا پرداخت جزیه . باشنداهل کتاب می

اما جزیه ارتباطی به مذهب نداشته است، جزیه در حقیقت باجی بوده که طبقه . استجزیه و خراج، هردو به شکلی در زمان ساسانیان معمول و متداول بوده

. گرفتندحانیون و جنگاوران از پرداخت آن معاف بودند و در معنی این طبقات به عنوان حمایت و ادارة طبقه فرودست، این باج را از آنان میممتاز اشراف و رو

زرتشتی پیش  در هر دو مورد یعنی در اجتماع. شوددهند بلکه جزیه از افراد غیرمسلمان و به عنوان حمایت آنان گرفته میدر اسالم هم مسلمانان جزیه نمی

با : استدر قرآن این مضمون اشاره شده(. 19: 1318دنت،)واری و زبونی و سرشکستگی استاز اسالم و هم در اجتماع اسالمی پرداخت جزیه، عالمت خ

رند بجنگید تا به دست خود و با گذادانند و گردن به دین حق نمیکسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده حرام خدا و رسول را حرام نمی

کردند برخالف دورة ساسانی مزایایی ای که پرداخت میالبته در اسالم اهل ذمه در برابر جزیه(.  29: ، آیه(9)سوره توبه)خضوع و از سرخواری جزیه بپردازند

 (.249: 1320حسن ابراهیم حسن،)یافتندادی میآوردند، از جمله این که از خدمات لشکری معاف بوده و در دین خویش تا حدودی آزبه دست می

به . استهای اقتصادی و اجتماعی هم، مانند فرار از پرداخت جزیه و خواری و زبونی، در گرویدن مردم به اسالم نقش مهمی داشتهباید گفت علل و انگیزه 

شد به مسلمانان جزیه بپردازد، قبول نکرد؛ زیرا که دادن جزیه را خفتی  های بزرگ دورة ساسانی بود، وقتی به او پیشنهادکه از خاندان« شهربراز»طوری که 

بعید نیست که برخی از دهقانان و اشراف و بزرگان سیستان به دلیل پایگاه  (.113: 4،ج1383طبری،)تمایل کرد شمرد و به اسالم اظهاربرای خود می

توانست، عاملی برای برخی از مقدار و شیوه گرفتن جزیه نیز می. اسالم گرویده باشنداجتماعی خود ننگ پرداخت جزیه را نتوانسته تحمل نمایند و به 

به عنوان مثال ربیع بن زیاد حارثی پس از . زرتشیان سیستان به پذیرش اسالم باشد؛ زیرا مقدار آن زیاد بود و برخی قدرت پرداخت سهم خود را نداشتند

هم و هزار غالم نوجوان که در دست هریک جامی طالیی باشد مطالبه کرد که این مقدار برای مردم زرنج تسلیم حاکم محلی سیستان از او یک میلیون در

هجری، عبدالرحمن بن سمره دوباره بر شهر مسلط شد و مبلغ دو میلیون درهم و 33فرسا بود و کمی بعد دست به شورش زدند و درسال بسیار زیاد و طاقت

 (.  383: 1988بالذری،)ه حاکم سیستان به ناچار آن را پذیرفتدو هزار بردهجزیه درخواست کرد ک

آمیز گذشته، همچون شکنجه و تکلیف ماالیطاق و نگهداشتن های قساوتهر چند شریعت اسالم روش. ویژه در دورة اموی با خشونت همراه بودوصول جزیه به

اما (. 24: 1،ج1324متز،)بودندو فقها برای وصول جزیه فقط بازداشت را جایز شمردهو مانند آن را نهی کرده بود « بدهکار»در آفتاب و ریختن روغن بر سر

داران و در این زمان بسیاری از زمین. گرفتندخواستند از آنان میکردند و آنچه میمأموران بنی امیه برای دریافت جزیه و مالیات زمین از اهل ذمّه بیداد می

 .م از بیدادگری رها شوند به اسالم روی آوردندروستاییان برای این که در پناه اسال

وی نویسد که وقتی به مردم سمرقند و اطراف آن گفته شد، به شرط پذیرش اسالم جزیه از آنان گرفته نخواهد شد، با عجله و شتاب به مسلمانی رطبری می

گزارش . است رعایا و فقرا محرک گرویدن به اسالم امر اقتصادی بوده همانند ،های اجتماعیبرخی از گروه رسد دربه نظر می(. 11: 3،ج1383طبری،)آوردند

 23: 1323نرشخی،)کردند دادند که فقط فقرا از آن استقبالشده است که برای تشویق مردم بخارا برای رفتن به مسجد و نماز خواندن به مردم دو درهم می

به همین دلیل وقتی حمزه . باشداسالم و گسترش آن  توانسته از عوامل مؤثر در پذیرشمحرک اقتصادی در بین مردم سیستان نیز می بعید نیست که(. 

به طور کلی،  (.134: 1383تاریخ سیستان،)رو شدبا استقبال روستاییان روبه گیردکه از آنان خراج نمی رهبر خوارج سیستان به مردم اعالم کرد ،آذرک

 .توانست آنان را به گرویدن به اسالم ترغیب نمایدشد، خواه در مسائل اجتماعی و اقتصادی، میعمال میهایی که گاهی بر اهل ذمّه افشارها و سختگیری

 مسلمان در گسترس اسالم نقش حکام و فرمانروایان -4

شدند که پیشرفت گاه میپنداشتند و هر روز بیشتر از این حقیقت آخود را وابسته به خالفت می ،اعراب مسلمان، مردم سیستان و نظامی با تسلط سیاسی

ویژه دهقانان از این راه سود جستند به. کشیدشک مردم را به گرویدن به اسالم میپذیر است و این خود بیایشان تنها با همکاری کردن با فاتحان عرب امکان

-ساختند و از آنان در اداره امور استفاده میاهم میو این فرصت را حاکمان عرب برای مردم بومی فر( 382: 1328فرای،)به ساالری برسندتا از راه سیاست 

به  دادندمیبه جهاد با کفار و فتح مناطق تصرف نشده چنان ادامه  برخی از حکام عرب نیز. کردند که این شیوه در ترغیب مردم به پذیرش اسالم مؤثر بود

نماز به جمع و قصر کردند، زیرا »در سه سالی که در این منطقه حضور داشت،  ه بود،هجری، به سیستان آمد33، عبدالرحمن بن سمره که در سال طوری که

 (. 119: 1383تاریخ سیستان،)«که یک جا مقام نکردند

جهت گسترش اسالم از طریق فتح نظامی و تصرف مناطق تحت تسلط کفار از یک سو، و رفتار و خصوصیات فردی،  تالش برخی از حاکمان عرب مسلمان

به طوری . زمینه را برای جذب غیرمسلمانان به دین مبین اسالم فراهم کرد ،از سوی دیگر... ورزی، نیکوسیرتی و مهربانی وشجاعت، عدالت همچون سخاوت،

رت بسیار گبرکان مسلمان گشتند از نیکوئی سی»: اندهجری، به عنوان حاکم سیستان به این منطقه آمد، نوشته42که در بارة ربیع بن زیاد که در سال 

مردی بزرگوار نیکو سیرت با خرد بود و »: اندآمده بود نوشتهبه عنوان حاکم سیستان  خزاعی کههمچنین در بارة طلحه بن عبداهلل بن خلف ال(. 121:همان)«او
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یاد  هیچ کسی او را اندر شجاعت و سخاوت نظیر نبود، و از سخاوت و عدل خویش چنان گشت که مردمان سیستان همه سوگند به جان او

 (.129:همان)«کردندی

ها مساجد و اماکن مذهبی به وجود آوردند و اموالی را بر آن آنان. ه استاقدامات فرهنگی برخی از حکام عرب در سیستان نیز در گسترش اسالم تأثیرگذار بود

و مسجدی در کنار دروازة پارس شهر زرنج ساخت و  مثالً عبداهلل بن بالل، وقتی به حکومت سیستان منصوب شد با مردم به عدالت رفتار کرد. وقف کردند

قعقاع بن سوید رود طعام را  .تأثیرگذار بود به اسالم مردم گرایش برخی از حاکمان نیز در کارهای عمرانی (.149:همان)وقف مسجد نمود هایی را خرید وزمین

از والیان مسلمان با دهقانان و حکام  ایآمیز عدهات مدبرانه و مسالمتمناسب روابط و(. 148:همان)حفر کرد و آب را از رودخانه هیرمند به شهر زرنج آورد

ها پس از فتح آن سرزمین، موجب شد مردم فرصت محلی، از جمله کنار آمدن و صلح کردن و بستن قرارداد و آزاد گذاشتن آنان در امور داخلی مناطق آن

، به اسالم ها و تمایالت انسانی خود دیدندو قوانین دین اسالم مشاهده نمایند و چون متناسب با خواستهیابند تا رفتار و کردار اعراب مسلمان را با شعارها 

 . بودندخسته شده حاکمان آن هایاز نظام طبقاتی ساسانی و بیدادگری روی آوردند؛ زیرا

هجری، به  42ربیع بن زیاد حارثی که در سال  .نمودنداستفاده میدر مسلمان نمودن افراد غیرمسلمان  ز امیران عرب از فشار و اجبارکه برخی ا گزارش شده

در بخارا نیز از فشار و زور برای گرویدن مردم آن منطقه توسط (. 121-120:همان)«مردمان را جبر کردند تا علم و قرآن و تفسیر آموختند» سیستان آمد

کرد و هرکه را در ، و مسجدها بنا کرد و آثار کفر و رسم گبری برداشت، و جدّ عظیم میاحکام شریعت بر ایشان الزم گردانید...»: استتیبه استفاده شدهق

 (.22: 1323نرشخی،)«کرداحکام شریعت تقصیری کردی، عقوبت می

دند بر دین ملوک بر این باورند که اسالم هرچند تدریجی، اما بدان سبب که دین حکومت بود و ایرانیان طی مدت بیش از چهارصد سال عادت کرده بو برخی

باید توجه داشت (. 312: 1380کوب،زرین)شدآمد مورد استقبال واقع میای پیش میها به هر سبب و در هر جا که انگیزهخویش باشند از جانب افراد و گروه

ایرانیان در نظام اسالمی اصول و دیگر از طرف . شود در بارة اکثریت کسانی که از نظام حکومتی ساسانی ناراضی بودند، پذیرفتکه این دیدگاه را نمی

نه عادت به  ترین دالیل گروش آنان به دین مبین اسالم بوده استاین امر از مهم و ی داشتارزشهایی را مشاهده کردند که با فطرت انسانی آنان سازگار

 .تبعیت از دین ملوک خویش

 نقش انفعالی آیین زرتشت در مقابل اسالم  -5

های اواخر این حکومت دچار ضعف و انفعال شده بود و محبوبیت زیادی در بین رسمی ایرانیان در زمان حکومت ساسانیان بود، در سالدین زرتشت که دین 

در تمام مردم یک نوع حس تنفر علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاهی که به  برخی، زجر و شکنجه و تجسس عقاید،به عقیده . پیروان خود نداشت

به وجود آورده بود و موجب آن شد که فتح اعراب به صورت یک نوع نجات، رهائی و آزادی جلوه  ،نمودین دین بر مردم کمک میتحمیل ا

از آنجا که خاندان ساسانی که پشتیبان این دین بودند با تهاجم اعراب مسلمان سقوط کردند، نیروی دیگری که بتواند به حمایت (. 149: 1318آرنولد،)نماید

نی دین بپردازد جای حکومت ساسانی را نگرفت، پیروان آن تغییر دین و پذیرش اسالم را ساده و آسان تلقی کردند؛ زیرا به سبب ضعف دولت ساسااین 

زرتشت و دین  از طرفی(. 249 :1320حسن ابراهیم حسن،)پیشوایان دینی زرتشتی نیز تضعیف گشته و نتوانستند مردم را زیر نفوذ تعلیمات خود نگاه دارند

و با درهم شکستن شاهنشاهی ساسانیان سازمان روحانیت که  زی از پشتیبانی دولت را بیاموزندنیارهبران مذهبی آن نتوانسته بودند راه و روش استقالل و بی

: 1،ج1329اشپولر،)الل گذاشتبه طور سلسله مراتب دقیق منظم شده بود، درهم ریخت و به دنبال آن نیز دین زرتشت که دین رسمی دولت بود رو به اضمح

 .ناخواه این مسائل که در ایران روی داد در سیستان نیز مؤثر واقع شد و در گرایش مردم آن سرزمین به اسالم نقش بسزایی ایفا نمودخواه(. 338

هجری،  30شده اشتدر سال  گزارش .هموار نمود الم در سیستانگسترش اس راه را بر بود که اعتقاد به آخرالزمان، و حامیان آناز موارد انفعالی دین زرتشت 

این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت، و اندر »: به مؤبد و بزرگان شهر گفت سیستان رسیدند، مرزبان سپاهیان مسلمان به وقتی

راست نیاید، و کسی قضاء آسمانی نشاید گردانید، تدبیر آن است که  ها پیداست، و این دین و این روزگار تا سالیان باشد و به کشتن و به حرب این کارکتاب

حرب  -تعالی-پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانانست، اما با خدای. صواب آید: صلح کنیم، همه گفتند که

و این دولت دیر بباشد صواب صلح باشد تا این  -علیه السلم-رون آمدن شما و آن محمدها درست است بینتوان کرد و شما سپاه خدائید و ما را اندر کتاب

وقتی ایران بن رستم و مؤبد و بزرگان شهر جهت مذاکره نزد فرمانده سپاه عرب رفتند، مشاهده  (.112: 1383تاریخ سیستان،)«کشتن از هر دو گروه برخیزد

گویند اهرمن به روز فرادید می»: مرزبان به همراهان خود گفت. استاز اجساد کشتگان مردم سیستان نشستهنمودند که ربیع بن زیاد حارثی بر روی سکویی 

به . زرتشتیان عقیده داشتند که یک نشانة آخرالزمانی تجلی جسمانی دیوان است(. 113:همان)«!شک نیستنیاید، اینک اهرمن فرادید آمد که اندرین هیچ 

ادبیات پیشگویانه . ب را تجسم اصل بال در نظر گرفتند، که این امر اجتناب ناپذیری پیروزی مسلمانان در سیستان را تقویت کردهمین خاطر فرمانده سپاه عر

های میان زندگی فاتحان و مغلوبان را نامشخص ساخت، و با پیوند و مبتنی بر مکاشفة آخرالزمانی در خصوص استیالی مسلمانان و انحطاط زرتشتیان، تفاوت
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ت به تدریج دن دو جامعه در جریان اجتناب ناپذیری رخدادها، گرویدن جامعة ایران به دین اسالم را آسان کرد، به طوری که بخش بزرگی از جامعة زیردسدا

 (.38-33: 1381چوکسی،)در گروه مسلط جذب شد

یک نفر زرتشتی  .ه استو اسالم بود زرتشتیشترک بین دین ، به اسالم مؤثر واقع گردید، برخی نکات مثبت و مل دیگری که در گرایش مردم سیستانعام

... ، مالئکه، پل صراط، جنّت و جهنم و (ابلیس)، اهریمن (اهلل)توانست در قرآن بسیاری از اصول اعتقادی دین سنتی خود را، نظیر اعتقاد به خدای یکتا می

رو تعداد زیادی از زرتشتیان که از ناتوانی و انحطاط دین و تشکیالت دینی خودشان  از این(. 111-110: 1318، و آرنولد،33: 4،ج1332فرای،)مشاهده نماید

و برای آنان خیلی سخت و دشوار نبود دیدند تغییر دین و گرایش به دین مبین اسالم آگاهی داشتند و سادگی و مساوات و برابری را که در دین اسالم می

 .سیستان گسترش یافتاسالم بدون مواجه با مانع جدی در میان مردم 

 نتیجه

موقعیت و اهمیت  ،در شرق ایران های مختلفی همانند تعقیب یزدگرد سوم و درهم شکستن مقاومت هواداران حکومت ساسانی و دین زرتشتیعلل و انگیزه

گسترش احساس مسئولیت جهت ، و رسیدن به رفاه بیشتر کسب غنایم و ،العربشرایط سیاسی و اجتماعی جزیره و اقتصادی سیستان، ، مذهبیسیاسی

-ورود اسالم به سیستان با موانع بسیار زیادی روبه .موجب شد، اعراب مسلمان در سال سی هجری، به فتح سیستان اقدام نمایند های جدیداسالم در سرزمین

ل فتح و پس از آن در سیستان رخ داد، هرگز مانعی های ضد عربی که در خالها و شورشمقاومت.به دین جدید گرویدند و نگردید و اکثریت مردم به تدریجر

های مردم علیه بیدادگری و ظلم و ستم دستگاه خالفت و کارگزاران آن بود نه تنشد و بیشتر مخالف دریجی و آرام اسالم در میان مردمدر برابر گسترش ت

البته واکنش اولیه مردم نسبت به  .ن منطقه با اسالم واقعی چالشی نداشتندبه تعبیری واکنشی علیه سلطة عرب بود و اکثریت مردم ای. علیه دین مبین اسالم

ای نیز با عده .ه تدریج دین جدید را پذیرا شدندنتیجه، اغلب نواحی تسلیم شده و بحضور اعراب مسلمان، ایستادگی و مقاومت بود؛ اما پس از مقاومت بی

ها و اقشار مختلف جامعه در برخورد با دین مبین به طور مسلم واکنش همة گروه. خود باقی ماندند پرداخت مبالغی و تن دادن به تعهداتی بر آیین گذشته

برخی اقشار جامعه که دلبستگی زیادی به حکومت ساسانی و دین زرتشتی نداشتند، زودتر از دیگران به اسالم روی خوش نشان  .کسان نبوده استاسالم ی

 .ای نیز با پرداخت جزیه برکیش سابق باقی ماندندعده. انسانی آنان بود، گرویدند دادند و به دین جدید که موافق فطرت

این  نشان دهد و ینتوانست از خود مقاومت نیز آیین زرتشتی نظامی اعراب مسلمان و سقوط حکومت ساسانی که حامی دین زرتشتی بود، -با تسلط سیاسی 

ا، مبلغان و مراکز مذهبی، مهاجرت و اسکان برخی از اعراب مسلمان در سیستان و آمیزش با ساکنان علم. تر ساختآسان یرش اسالم را برای مردمپذ امر

دین زرتشتی و ناتوانی  انفعال ان،آن امرا و حاکمان اعراب مسلمان و برخی از فتار نیکآن، عملکرد و ر اقتصادی و اجتماعی محلی، دریافت جزیه و پیامدهای

 .به دین مبین اسالم نقش بسزایی ایفا نمود دن مردماسالم در گروی در برابر دین
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