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يكى از دوره هاى مهم تاريخ پرفراز و نشيب ايران، دوران حكومت علويان 
ــانى نيز  ــتان كه از عصر ساس ــتان بود. منطقه ى طبرس بر منطقه ى طبرس
ــته، از جمله مناطق مهم و سوق الجيشى بوده  همواره مورد توجه قرار داش
ــترس اعراب به دور ماند و در عوض،  ــرايط اقليمى، از دس كه به خاطر ش
مآمن و ملجا مخالفين حكومت عباسيان، از جمله سادات و شيعيان زيدى 
شد و در مدت كوتاهى به يك قطب مخالف حكومتى عباسيان تبديل شد، 
ــن منطقه، هم از نظر مذهبى و هم  ــيس حكومت علويان در اي زيرا با تأس

از نظر سياسى، موجبات ناخرسندى حكومت خلفاى عباسى فراهم آورد.
ــعت جغرافيايى و يا مدت زمان تاريخى،  گرچه حكومت علويان از نظر وس
ــرى يا دولت هاى محلى  ــل رقابت با ديگر حكومت هاى سراس چندان قاب
تاريخ ايران نيست، اما از منظر اعتقادى و سياسى و انديشه ى استقالل طلبى 
ــر گونه نظام  ــى و طرد و نفى ه ــروع عباس ــت و حاكميت غيرمش از خالف

غيروابسته به خاندان پيامبر(ص)، بسيار حائز اهميت و مورد توجه است.

مقدمه
ــا و دولت هاى متقارن در  ــى تاريخ علويان در ميان تاريخ حكومت ه بررس
ــا دولتى بود كه از  ــت زيرا تنه ــران، از جذابيت هاى خاصى برخوردار اس اي
ــلمانان، بر مبناى اعتقادات مكتب  ــط مس زمان فتح امپراتورى ايران توس
ــد. اين در حالى بود كه در آن عصر، شيعيان تحت فشار  ــتوار ش ــيعه اس ش
ــتند و حتى در سرزمين هاى خودشان،  ــديد حاكمان غيرشيعى قرار داش ش

مانند عراق و حجاز، به شدت در فشار و اذيت بودند.
ــى تاريخ  ــتان اثر سـيدتقى واردى ضمن بررس كتاب تاريخ علويان طبرس
ــن از فرمانروايان،  ــتان در دوران زمامدارى چهار ت ــى علويان طبرس سياس
از جمله حسـن بن زيد، محمد بن زيد، ناصر كبير و حسـن بن قاسـم، به 
مسأله ى مذهب اين سلسله نيز پرداخته است و به مسأله ى روابط سياسى 
اين حكومت با ديگر همسايگان و دولت هاى معاصر خود و در رأس آن ها، 

حكومت عباسيان نيز اشاره كرده است.
بررسى تاريخ علويان طبرستان از جهات گوناگون براى ايرانيان و مسلمانان 
ــت، زيرا زمينه ى اسالم آوردن بدون  ــيعيان اهميت داشته اس و به ويژه ش
ــت يك حكومت  ــان فراهم آورد و توانس ــگ و اعمال زور را براى ايش جن

اسالمى مستقل با گرايش شيعى تأسيس كند. 
ــيعى علويان، در واقع پايه گذار ساختار  به تعبير اين پژوهشگر، حكومت ش
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ــاى بعد، يعنى در زمان اخالف  ــى خاصى بود كه در دوره ه اعتقادى سياس
ــد، زيرا دولت آل بويه نيز با گرايشات شيعى در  آن ها (آل بويه) نهادينه ش

منطقه ى ديلم و طبرستان بنيان شد و گسترش يافت.

محتواى كتاب
ــتان در سه بخش نوشته شده است. بخش اول  كتاب تاريخ علويان طبرس
اين كتاب، مشتمل بر دو فصل است. اين بخش به كلياتى در مورد سرزمين 
طبرستان، پيشينه ى اين سرزمين و نفوذ و گروش اسالم در آن مى پردازد.

فصل اول بخش اول، به موقعيت جغرافيايى و اقليمى طبرستان اختصاص 
ــتانى اين منطقه و شهرها و آبادى هاى آن  ــته ى باس دارد و در آن به گذش
ــده است. فصل دوم به اسالم، تشيع و سادات طبرستان در اين  پرداخته ش
ــاره دارد و نويسنده ضمن شرحى از پيشينه ى اسالم در سرزمين  منطقه اش
طبرستان و نفوذ آن در اين خطه، به ادعاى همراهى حسنين(ع) به همراه 
ــالم در زمان عمر بن الخطاب مى پردازد. آن را تكذيب  ــرداران سپاه اس س
ــته از مورخان، مقرون به صحت  مى كند و اعالم مى دارد كه گفتار اين دس
ــندگان و مورخان شيعه از روى خوش باورى  ــت. وى عقيده دارد نويس نيس
ــادگى چنين گفتارى را با آب و تاب نقل مى كنند (ص31). در همين  و س
فصل به تمايز مذهبى علويان از ديگر مسلمانان و چگونگى پيدايش و رشد 
ــده و تحقيق مبسوطى در مورد مذهب علويان به  فرقه ى زيديه پرداخته ش
ــاكان علويان و هم چنين  ــنده به نژاد و ني ــت. در ادامه نويس عمل آمده اس

مهاجرت آن ها به طبرستان مى پردازد.
بخش دوم، شامل شرح حال نظامى و سياسى حاكمان علوى در طبرستان 
است. در اين بخش به تاريخچه ى آن تعداد از سادات علوى كه در ناحيه ى 
ــتند،  ــتان به زمامدارى پرداختند و مدتى در رأس حكومت قرار داش طبرس

پرداخته شده است.
ــخاصى كه در دوره ى چهل پنجاه ساله ى حكومت  گرچه تعداد تمامى اش
ــتند، در حدود ده نفر بودند،  ــه نحوى در رأس حكومت قرار داش علويان ب
ــنده فقط به چهار نفر از اين افراد كه به طور رسمى به اين مقام نائل  نويس
ــى و نظامى آن ها را مد نظر قرار داده  ــاره دارد و زندگانى سياس ــدند، اش ش

است.
فصل اول اين بخش به شرح حال بنيان گذار سلسله ى علويان در طبرستان، 
ــاص دارد و در چهار عنوان اصلى  داعى كبير، حسـن بن زيد علوى اختص
«شرح و حال داعى كبير»، «ويژگى هاى فكرى و اعتقادى»، «ويژگى هاى 

اخالقى» و «ويژگى هاى رفتارى» نگارش شده است.
ــل دوم اين بخش نيز به زندگى داعى الى الحق، محمد بن زيد علوى  فص
ــال محمد بن زيد» و  ــرح و ح ــت. اين فصل در دو عنوان «ش پرداخته اس

«فضايل و مناقب محمد بن زيد» تنظيم و نگارش شده است.
ناصر كبير، حسـن بن على سومين حاكم علويان طبرستان است. نويسنده 
ــوم ضمن شرح حال ناصر كبير، به مقام علمى و خدمات دينى  در فصل س

و اجتماعى او نيز اشاراتى دارد.
در آخرين فصل از اين بخش، نويسنده به دوران سياسى داعى صغير، حسن 
بن قاسم پرداخته است. در ادامه به روند اضمحالل سلسله ى علويان اشاره 
كرده و اين فصل با قتل داعى صغير و هجوم اسفار به منطقه ى طبرستان 

و فروپاشى حكومت علويان به پايان مى رسد.

در بخش سوم، توضيحاتى در خصوص مخالفان و معارضان ارائه شده است. 
نويسنده در فصل اول اين بخش، ضمن شرحى از حكومت هاى مخالف و 
دشمنان علويان، از قبيل طاهريان، صفاريان، سامانيان و عباسيان، به روابط 
ــاره دارد. در فصل دوم به مخالفان و دشمنان  اين حكومت ها با علويان اش
ــادات علوى و حاكمان  ــردازد و آن ها را به دو گروه رقباى س ــى مى پ داخل
ــيم  مى كند. در ادامه به سلسله هاى محلى و باستانى منطقه ى  محلى تقس
طبرستان، نظير باونديان، بادوسپانيان، مصمغان، جستانيان و مسافريان كه 

از ديرباز بر آن منطقه حكومت داشتند، نيز اشاره شده است.
نكته ى ديگر اين كه در بخش پايانى، نويسنده فرهنگ نامه ى اماكن را نيز 
آورده است تا خواننده ضمن بازشناسايى مناطق مختلف طبرستان، با ساير 

شهرها و اماكنى كه نام آن ها در متن كتاب ذكر شده، آشنا شود.

نقاط قوت كتاب
الف) نقش و مذهب علويان

ــاس و چالش برانگيز در حكومت علويان، مذهب بود.  ــائل حس يكى از مس
ــدت بر روند روابط اين حكومت با ديگر حكومت ها  در واقع، مذهب، به ش
تأثيرگذار بود. در ميان حكومت هاى متقارن آن زمان، تنها علويان طبرستان 
ــد و مبناى حكومت خويش را  ــد كه از مذهب حكومتى پيروى نكردن بودن
ــيعى پايه گذارى كردند و به همين جهت، مورد خشم  بر مبناى اعتقادات ش

خالفت عباسى و حكومت هاى وابسته به آن قرار گرفتند. (ص34)
ــده آنان  ــتان گفته ش ــت كه در علويان طبرس نكته ى حائز اهميت اين اس
ــن فرقه حكومت  ــاى اعتقادى و فقهى اي ــد و بر مبن ــب بوده ان زيدى مذه
مى كرده اند. در واقع، مذهب زيديه يكى از مهم ترين و مطرح ترين فرقه هاى 
ــت. اما نويسنده ى  ــتمرار يافته اس ــيعه در آن عصر بوده كه تاكنون اس ش
ــتان، با تحقيق و واكاوى اين فرقه، به بحث و بررسى  كتاب علويان طبرس
ــعاب شيعه،  بيش ترى راجع به مذهب علويان مى پردازد. زيديه دومين انش
ــب به حضرت زيد بن على بن الحسـين(ع) است. پس از شهادت  و منتس
امام سـجاد(ع) در مدينه ى منوره، شيعيان به فرزند بزرگش، حضرت امام 
محمد باقر گرويدند و او را امام بر حق خويش دانستند. پس از شهادت امام 
محمد باقـر(ع)، فرزند گرامى اش، حضرت امام جعفر صادق(ع) به وصيت 
ــن در دوران امامت اين امام  ــيعيان نائل آمد وليك ــدر، به مقام امامت ش پ
ــوم(ع)، عمويش، زيد بن على(ع) بر ضد خالفت اموى قيام كرد و به  معص
دست دشمنان اهل بيت(ع) به شهادت رسيد. از آن پس، گروهى اعتقاد به 
امامت زيد شـهيد پيدا كردند و او را امام پنجم و جانشين پدرش، حضرت 
امام سجاد(ع) دانستند و بدين گونه راه خود را از ساير شيعيان جدا كردند و 

خود را زيدى  ناميدند (طباطبايى، 1315: 62).
ــد  ــخى باش ــجاع و س به عقيده ى زيديه، هر فاطمى نژاد كه عالم، زاهد، ش
ــان در ابتدا، دو  ــيعيان قرار گيرد. زيدي ــام به حق كند مى تواند امام ش و قي
ــوايان خود مى دانستند ولى پس از  خليفه ى اول (ابوبكر و عمر) را جزو پيش
چندى، جمعى از آنان نام اين دو خليفه را از فهرست ائمه حذف كردند و از 

حضرت على(ع) شروع كردند (ص35).
زيديان پس از سركوبى هاى متعدد در دوران بنى اميه و بنى عباس و شهادت 
و اسارت بسيارى از بزرگان و پيشوايانشان، سرانجام توانستند در سه منطقه 

از جهان اسالم حكومتى را بر مبناى اعتقادات خود تشكيل دهند:

علويان طبرستان
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ــرزمين  1- ادريـس بن عبـداهللا، از نوادگان امام حسـن مجتبى(ع) در س
ــروان او به  ــله ى حكومت و پي ــمال آفريقا كه سلس ــع در ش ــش واق مراك

«ادريسيه» مشهور شدند.
ــكيل  2- قاسـم بـن ابراهيـم بن طباطبارسـى كه در يمن قيام كرد و تش

حكومت داد. پيروان وى را «قاسميه» مى گفتند.
3- حسـن بـن زيد (داعى كبيـر) از نوادگان امام حسـن مجتبى(ع) كه در 
سال 250 هجرى قمرى در منطقه ى طبرستان حكومتى مستقل از خالفت 
ــال 316 هجرى قمرى بر اين  ــيان تشكيل داد و بازماندگان او تا س عباس
ــتان»  ــنيه» و «علويان طبرس منطقه حكومت كردند. اين طايفه به «حس

مشهور شدند (ص36).
ــنده ى كتاب با صراحت بيان مى كند كه در  در مورد مذهب علويان، نويس
ــت علويان، يعنى زمان زمامدارى داعى كبير و دامادش،  دوره ى اول حكوم
ابوالحسين احمد و برادرش، محمد بن زيد، اين سه تن، پيرو فرقه ى زيديه 

و از مبلغان و مروجان آن بودند (ص37).
ــتان مبنى بر  ــاى اعتمادالسـلطنه در تاريخ طبرس ــاب ادع ــنده ى كت نويس
ــيعه ى اماميه بودن داعى كبير را رد مى كند و هم چنين گفته ى مرعشى،  ش
ــنده ى كتاب تاريخ طبرستان و رويان و مازندران را تكذيب مى كند و  نويس
ــيعه ى امامى  ــنده، داعى كبير را ش اين گونه توجيه مى كند كه اين دو نويس
ــتند  ــه معناى عام (يعنى اعتقاد به امامت حضرت على و فرزندانش) دانس ب
ــماعيليه، اماميه ى  ــيع (از جمله زيديه، اس كه اين معنا، تمام فرقه هاى تش
ــريه) را شامل مى شود؛ يا اين كه گفته شده آنان سهوالقلم شده به  اثنى عش

جاى زيديه، شيعه ى اماميه را براى وى به كار برده اند (ص38).
نويسنده از قراين و شواهد متعدد به اين نتيجه مى رسد كه داعى كبير پيرو 
مذهب شيعه ى زيديه بوده و بعد از امام زين العابدين(ع)، به امامت زيد بن 
على باور داشته است. اما وى مستنداتى دال بر مذهب زيديه ى داعى كبير 

نمى آورد و قراين و شواهدى را به عنوان نمونه ذكر نمى كند.
ــال 316  ــال 301 تا س ــتان كه از س ــت علويان طبرس دوره ى دوم حكوم
هجرى قمرى است، ناصر كبير و فرزندانش به همراه داعى صغير حكومت 
ــتند. بنا به گفته ى واردى، على الظاهر داراى  ــت داش ــتان را در دس طبرس
ــدادى زيدى مذهب  ــد، بلكه تعدادى امامى مذهب و تع ــب واحد نبودن مذه
بودند (ص39). ابن عنيه در عمده الطالب، ابن شهرآشوب در معالم العلماء، 
ابن نديم در الفهرست، عالمه طباطبايى در شيعه در اسالم و محقق بحرانى 
ــا و بزرگان اين طايفه ى  ــق، ناصـر كبير را زيدى مذهب و از علم در الحداي

شيعى دانسته اند (ص40). 
نويسنده ى كتاب با آوردن چهار ديدگاه در مورد مذهب ناصر كبير و ارائه ى 

مدارك و منابع متنوع به خوبى توانسته است اين ديدگاه هاى متفاوت را به 
اثبات برساند. بنا به نقل واردى، درباره ى ناصر كبير چهار ديدگاه وجود دارد:

1) زيدى بود؛
2) امامى اثنى عشرى بود؛

3) امامى اثنى عشرى بود ولى زيديه وى را امام خود مى دانستند؛
4) امامى اثنى عشرى بود ولى تقيه مى كرد و در ظاهر زيدى نشان مى داد.

ــواهد آن  ــنده با آوردن هر كدام از اين ديدگاه ها و نقل و تعبير ش نويس
ــوده و مى گويد: وى كتابى  ــرى ب نتيجه مى گيرد كه وى امامى اثنى عش
ــناب االئمه(ع) و مواليدهم  ــت به نام اس درباره ى امامان معصوم(ع) نوش
ــا و مورخان آن را  ــيارى از علم ــالم كه بس الى صاحب االمر عليهم الس
ــاب آن به ناصر كبير گواهى  ــاهده و مطالعه كرده اند و بر صدق انتس مش

داده اند (ص42).

ب) حيات سياسى علويان طبرستان
نويسنده ى كتاب علويان طبرستان در مورد زمامدارى چهار تن از حاكمان 
ــرح حال داعى كبير  ــت. وى ابتدا به ش ــخن گفته اس علوى به تفصيل س
ــدنش به طبرستان را  ــپس مهاجرت او به ايران و دعوت ش مى پردازد و س

نقل مى كند (صص52-50).
ــت  ــارى و تداوم شكس ــرح نبردهاى علويان با طاهريان، فتح آمل و س ش
ــان در دوران داعى كبير،  ــان در جنگ هايى با صفاري ــاى علوي و پيروزى ه
ــه منبع تاريخ  ــتفاده از س ــنده تنها با اس ــت كه نويس از جمله مقوالتى اس
ــتان و رويان و مازندران مرعشى و  ــتان ابن اسفنديار، تاريخ طبرس طبرس

تاريخ طبرستان اعتمادالسلطنه آن ها را ذكر كرده است (صص80-54).
ــى داعى الى الحق، محمد بن زيد  ــپس به شرح دوران سياس نويسنده س
ــه على رغم وصيت داعى كبيـر مبنى بر  ــه و نقل مى كند ك علـوى پرداخت
ــينى برادرش، محمد بن زيـد علوى، داماد داعى كبير، ابوالحسـين  جانش
ــران سياسى و قومى مانند اسپهبد رستم بن سرخاب،  احمد به تحريك س
ــاى ديلمى و گيالنى،  ــران گروه ه اسـپهبد با دوسـپان بن افريدون و س
ــين داعى كبير اعالم مى كند، چتر حكومتش را بر طبرستان  خود را جانش
ــره ى حكومتش بيرون مى مانند  ــترآباد از داي مى اندازد و تنها گرگان و اس

(صص105-106).
اين مسأله سرآغاز نبردهايى ميان ابوالحسين احمد و محمد بن زيد علوى 
مى شود تا اين كه رافع بن هرثمه به يارى محمد بن زيد علوى برمى خيزد، 
ــهر را به وى  ــزت و احترام به گرگان برمى  گرداند و حكومت ش ــا ع او را ب
ــان به نفع محمد بن  ــد (ص107). اما نبردهاى درونى علوي ــذار مى كن واگ

نويسنده ى كتاب ادعاى اعتمادالسلطنه در تاريخ 
طبرستان مبنى بر شيعه ى اماميه بودن داعى كبير را 
رد مى كند و هم چنين گفته ى مرعشى، نويسنده ى كتاب 
تاريخ طبرستان و رويان و مازندران را تكذيب مى كند
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ــال 271 هجرى قمرى به عنوان حكمران  زيد پايان مى پذيرد و وى در س
ــود. از اين تاريخ، حكومت سـيد محمد بن زيد به  ــناخته مى ش علويان ش
تمامى طبرستان و گرگان گسترش پيدا كرد و بار ديگر حكومتى يكپارچه 

و قوى، زير پرچم سفيد علويان شكل گرفت (ص109).
ــامانيان نيز تصادماتى داشت.  طى حكومت محمد بن زيد، وى با دولت س
ــتان و  ــه گفته ى واردى، سـيد محمد بـن زيد علوى كه بر تمامى طبرس ب
ــله جبال البرز  ــهرهاى جنوبى سلس ــمت هايى از گيالن و ش گرگان و قس
ــيطره ى كامل داشت، از اختالف بين صفاريان و سامانيان سود جست و  س
ــان را داشت. در نتيجه، بين علويان و  ــهرهاى غربى خراس قصد تصرف ش
ــامانيان درباره ى گرگان و قسمت هاى غربى خراسان اختالف منافع به  س

وجود آمد (ص114).
علويان در نبرد با سامانيان متحمل شكست سنگينى شدند و محمد بن زيد 
نيز در هنگام نبرد كشته شد. به اين ترتيب، حكومت دوره ى اول علويان به 
پايان رسيد. طبرستان چندين سال در اشغال سامانيان بود و دوره ى فترت 

سيزده ساله تا روى كار آمدن ناصر كبير شروع شد.
ناصر كبير كه سه سال بعد از كشته شدن محمد بن زيد به خون خواهى وى 
بر ضد سامانيان قيام كرد، شكست خورد و به سرزمين ديلم عقب  نشست 
ــاد دينى و مذهبى  ــال، به تبليغ و ارش ــيزده س (ص132). وى به مدت س

ديلمانيان و گيالنيان همت گمارد.
ــمال ايران را مورد بررسى قرار  بيش تر تاريخ نگارانى كه جنبش علويان ش
ــاره داشته اند كه مسلمان شدن جنگجويان ديلمى و  داده اند، به اين امر اش
ــالم و پايبندى به  ــتى و ايمان آوردن به اس رويگردانى آنان از كيش زرتش

احكام شريعت، مرهون تالش هاى بى دريغ ناصر كبير بوده است.
ــى- مذهبى زيديان طبرستان،  در واقع به تعبير حكيميان، حكومت سياس
موجب هموار شدن راه نفوذ قطعى اسالم در آن سرزمين شد و در حقيقت، 
علويان طبرستان، كار مهمى را كه خلفاى بغداد با جنگ و جدال نتوانستند 

انجام دهند، با درايت تمام به پايان رساندند. (حكيميان، 1348: 71).
ــال به كارهاى فرهنگى و فكرى پرداخت و  ــيزده س ناصر كبير بيش از س
مردم گيالن را بسان اهالى طبرستان به افرادى متعهد و مومن تبديل كرد، 
ــتان و شدت اختناق ظلم و فشار محمد بن صلوك  از فضاى موجود طبرس
ــتفاده را برد و تصميم گرفت قيام كند و راه  بر مردم اين منطقه نهايت اس
داعى كبير و برادرش، محمد بن زيد را ادامه دهد. به همين منظور، در تمام 
طول حكومت خود با سامانيان در جنگ و نبرد بود و سرانجام به سال 304 

هجرى قمرى در 74 سالگى بدرود حيات گفت (ص146).

پس از وى، آخرين حاكم علوى، داعى صغير، حسـن بن قاسـم به قدرت 
رسيد. در دوره ى داعى صغير مناقشات با سامانيان هم چنان ادامه داشت. در 
واقع هجوم بى امان سامانيان به طبرستان از طرفى و اتحاد فرزندان ناصر 
ــاط داخلى علويان را پديد  كبيـر از طرف ديگر، زمينه ى اختالفات و انحط
آورد و سرانجام همان گونه كه ابن اسفنديار و ابن خلدون و ديگر مورخان 
ــامانى) ابتدا به گرگان و طبرستان  گفته اند، اسـفار بن شـيرويه (سردار س
هجوم آورد و با شكست سپاهيان علوى و كشتن داعى صغير در سال316 
ــتان، در سال 317  هجرى قمرى و تصرف تمامى مناطق گرگان و طبرس
ــد. او  هجرى قمرى به رى هجوم آورد و با ماكان بن كاكى وارد جنگ ش
ــاز مواجه كرد و به سمت ديلم فرارى  ــتى سنگين و سرنوشت س را با شكس
داد. سپس شهرهاى جنوبى سلسله جبال البرز را به تصرف خويش درآورد 

(ص174).

اهميت حكومت علويان طبرستان
ــده ى نوظهورى در تاريخ ايران پس از  ــتان، پدي حكومت علويان در طبرس
ــالم بود. نويسنده ى كتاب تاريخ علويان طبرستان صرفاً با شرح دوران  اس
ــات حقانيت اين حكومت بوده  ــى و نظامى اين حكومت، درصدد اثب سياس

است.
به دليل تمايز مذهبى علويان از حكومت هاى هم جوار و عدم مشروعيت از 
ــوى خليفه ى عباسى، حيات سياسى اين دولت همواره با جنگ و تصادم  س
ــت.  ــيارى داش با ديگر حكومت ها توأم بود و مخالفان درونى و بيرونى بس
سراسر كتاب تقى واردى شرح جنگ ها و كشمكش هايى است كه علويان 
ــايد دليلى  براى بقاى خود با ديگر مناطق هم جوار انجام مى دادند و اين ش
ــد بر فقدان تاريخ اجتماعى و اقتصادى اين حكومت. اشپولر مى گويد:  باش
ــال 864 ميالدى در سواحل جنوبى بحر خزر دولتى به وجود  «زيديه در س
ــر آمد، اما  ــفته به س آوردند كه در 928ميالدى بعد از يك عمر كوتاه و آش
ــخير آن سرزمين  ــت كه عبارت بود از تس تأثير بارزى در تاريخ باقى گذاش
ــرزمين جهت اسالم. براى اولين  ــيعه و در واقع فتح آن س جهت مذهب ش
ــد.» (حكيميان،  ــيعه ش ــگاه عقايد ش بار منطقه ى اطراف بحر خزر، پرورش

.(71 :1348
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بيش تر تاريخ نگارانى كه جنبش علويان شمال ايران را 
مورد بررسى قرار داده اند، به اين امر اشاره داشته اند 
كه مسلمان شدن جنگجويان ديلمى و رويگردانى آنان 
از كيش زرتشتى و ايمان آوردن به اسالم و پايبندى به 
احكام شريعت، مرهون تالش هاى بى دريغ ناصر كبير 
بوده است
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