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 یاحمد بن حسن بن حسن مادران

 احمد بن حسن بن حسن مادرانی  
 نقی منزوی دکتر علی 

 دانشنامۀ ایران و اسالم

:  مدخل  حنبل،  احمد   –ابوهُرَیره  دانشنامۀ ایران و اسالم، زیر نظر احسان یارشاطر، جلد نهم، حرف الف:  

  برگۀ  خ،1357  تهران،  ایران،  ملی  بانک  چاپخانۀ  كتاب،   نشر  و  ترجمه   بنگاه  مادرانی،  حسن  بن   حسن  بن  احمد

1232- 1233 

 شناسۀ احمد مادرانی 
ی علم م بوده که به مقامات دولتی نیز دست یافت و چندی در ر9/    ه 3ابوالحسن، یکی از سرجنبانان شیعۀ جبال در قرن  

 در شکل 
ً
 دادن به مذهب شیعه پس از مرگ امام یازدهم حسن عسکری )ع( نیز نقشی داشته است. استقالل برافراشت و ظاهرا

 اذکوتکین( ابن ساتکین )اساتکین( ترک بود که  »احمد بن حسن مادرانی که پیش  یاقوت گوید:
ً
تر کاتب کوتکین )ظاهرا

ها  ع آشکار کرد و اهل ری را گرامی داشت، پس مردم به ِگردش درآمدند و کتابم بر ری مسلط شد و تشی 888ق /  275در سال  

 .  1حاتم، برای او کتابی در »فضایل اهل بیت« و جز آن تألیف کردابی به نامش تألیف کردند، از جمله عبدالرحمان ابن 

هایی، به وسیلۀ نامهم( توقیع 940  –  873ق /  329  –  260)   احمد حسن یکی از کسانی است که در دوران غیبت صغری

  16ها که در حدیث  شده است؛ داستان آن توقیع بان خاص امام غایب در دورۀ غیبت صغری( برای ایشان صادر می ئها )نا باب 

 
 . 901،  2، جمعجم البلدان 1
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َرج الَمهموم  و در کتاب    2، طبریدالیل االمامةو تفصیل آن در کتاب    1کلینی آمده   کافی باب تولد امام زمان )ع( از کتاب    22و   یاحمد بن حسن بن حسن مادران
َ
ف

می ابی ابن  دیده  نشان 3شودطاووس  تا  ،  و  است  خلفا  رژیم  ضد  ایرانی  تندرو  شیعیان  با  مادرانی  حسن  احمد  ارتباط  دهندۀ 

 سازد.  ای اسباب سرپیچی او را از فرمان اذکوتکین فرمانده خلیفه و تسلط او را بر ری روشن می اندازه 

اثیر  و ابن   تاریخ طبری ق  261  –   259های  هجمات ساتکین و پسرش اذکوتکین با سپاه خلیفه بر کردستان در حوادث سال 

   بینیم نیامده است. ها نام احمد حسن مادرانی به تفصیلی که در کلینی می شود، ولی در آن خلدون دیده می و ابن 

حسن  ور خلیفۀ عباسی به قم، بنا به گفتۀ حسن بن محمد بن  جای تذکر است که در حملۀ اذکوتکین بن ساتکین به دست 

، احمد بن حسن مادرانی کاتب اذکوتکین نیز همراه وی بوده است، اما مادرانی پس از آن تاریخ به  4تاریخ قم صاحب کتاب  

یع آشکار کرده است و  م ری را گشوده و تش888ق /  275اذکوتکین و خلیفه وفادار نمانده و به گفتۀ یاقوت )در سطور باال( در 

یا فرمانده اوذکوتکین(  چنان که در احوال احمد برقی می  بینیم، مادرانی در آن تاریخ نسبت به طرفداران سلطان )خلیفه؛ 

کرده و خسارت مزارع او را که در کاشان از  کرده و از برقی که به اتهام ُغلو از قم اخراج شده بود حمایت می گیری می سخت 

   5به وی پرداخته است.   دست داده بود،

، احمد موفق  889/  276خلدون در حوادث سال  و ابن   تجارب األمم مسکویه در کتاب  اثیر، ابنبنا به گفتۀ طبری، ابن 

برادر خلیفۀ عباسی در آن سال با سپاهی به جبل آمده است و سبب این لشکرکشی گزارشی بوده است که احمد بن حسن  

ولی موفق از این لشکرکشی طرفی نبسته است، هر چند    ، بر این که ثروتی بسیار در آن جا هست مادرانی بدو داده بود، مبنی 

باره گنگ است، ولی می  از احمد حسن مادرانی برای برهم زدن میان گفتۀ آن مؤرخان در این  توان حدس زد که کوششی 

 
 . 522 - 523،  1کافی، کلینی، چاپ آخوندی، تهران، ج 1
 . 285 - 282م،  1969، طبری، چاپ نجف، دالیل االمامة 2
َرج الَمهموم 3

َ
 . 248 -  239م، 1968طاوس، چاپ نجف، ابی، ابنف

 . 35خ،  1313ق(، به کوشش سید جالل الدین تهرانی، تهران 378حسن )تألیف: تاریخ قم، حسن فرزند محمد فرزند   4
 خلدون. ابن تاریخاثیر و ابن  کاملو  تاریخ طبری 5
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تاریخ از احمد حسن مادرانی نامی در میان نیست  خلیفه و فرمانده ترک اذکوتکین در کار بوده است، ولی به هر حال پس از این   یاحمد بن حسن بن حسن مادران

 و شاید همین لشکرکشی احمد موفق به جبل حکومت یک سالۀ ُغالت به رهبری احمد حسن مادرانی را برچیده باشد.  

 به شرح مذکور در متن    مراجع:

 نقی منزوی  دکتر علی 
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 نامه کتاب  یاحمد بن حسن بن حسن مادران

 نمایۀ کتاب و مقاله

زیر نظر احسان یارشاطر، جلد نهم، حرف  دانشنامۀ ایران و اسالم،    قی منزوی، نعلی احمد بن حسن بن حسن مادرانی،  

 .1233 -1232خ، برگۀ 1357احمد حنبل، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپخانۀ بانک ملی ایران، تهران،   – الف: ابوُهَریره 

کبرتاریخ ابن خلدون المسمی دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و البربر و من   خلدون، ، ابن عاصرهم من ذوي الشأن األ

م(، تصحیح شحاده خلیل و سهیل  1406  –   1332ق /  808  –  732ابوزید عبدالرحمن فرزند محمد فرزند خلدون حضرمی ) 

 م(. 2001ق /  1421 / 1380زکار، بیروت: دار الفکر، بیروت، ) 

م(، چاپ اروپا؛ 922ق /  310د فرزند جریر طبری )د:  ، محم تاریخ األمم و الملوک ،  تاریخ الرسل و الملوک،  تاریخ طبری

 جلد.   16خ، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1353خ؛ و در سال 1352جلد،    15ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، 

 خ. 1313ق(، به کوشش سید جالل الدین تهرانی، تهران  378حسن قمی )تألیف:  ، حسن فرزند محمد فرزند  تاریخ قم 

الهمم تجا تعاقب  و  األمم  )د:  رب  رازی  قاهره،  421، مشکویه  آمدرز،  به کوشش  برگردان علی 1914ق(،  نقی منزوی،  ؛ 

 خ. 1379، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، تجارب األمم خ؛ 1376انتشارات توس، تهران،  

احمد حنبل، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،    –ه  ، زیر نظر احسان یارشاطر، جلد نهم، حرف الف: ابوُهَریر دانشنامۀ ایران و اسالم

 نقی منزوی.، علی احمد بن حسن بن حسن مادرانی، 1233 - 1232خ، برگۀ  1357چاپخانۀ بانک ملی ایران، تهران، 

ق؛ انتشارات نشر حیدری،  1369(، مطبعة الحیدریة، نجف،  ه5، محمد فرزند جریر طبری آملی صغیر )سدۀ  دالیل االمامة

 م. 1963ق /  1383نجف 

قهپایی الرجال ؛  رجال  عنایت مجمع  )ز:  ،  قهپایی  اصفهان،  1011الله  ناشر  1387تا    1384ق(،  دیگر:  چاپ  ق؛ 

 خ. 1364اسماعیلیان، قم،  

النجوم  علماء  تاریخ  في  الَمهموم  َرج 
َ
النجوم ،  ف علم  من  الحالل  نهج  معرفة  في  المهموم  ابن فرج  سید  ابی ،  طاوس، 

 ق. 1368م؛ انتشارات دارالذخائر، قم، 1968(، چاپ نجف، 664)د:  الدین، علی فرزند طاووس حلی رضی
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: اصول کافی شامل روایات اعتقادی؛ فروع کافی حاوی روایات فقهی؛ روضٔه کافی شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر  الکافي یاحمد بن حسن بن حسن مادران

ات آخوندی، دار الکتب  اکبر غفاری، انتشار ق(، پژوهش علی 329االسالم کلینی رازی )د:  محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق ثقه 

 ق. 1379االسالمیه، 

التاریخ في  ابن الکامل  جزری،  فرزند محمد شیبانی  ابوالحسن علی  عزالدین   ، ( دار  630  -  555اثیر  جلد،  ق(، سیزده 

 .م1965ق / 1385الصاد، بیروت، 

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله    -   1873الدین 

تهران،  1866 افست  علی 1965م(؛  دکتر  برگردان  و  م؛  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه  منزوی،  نقی 

الف حرف  پایان  تا  اول  جلد  برگردان  اسالمی،  ارشاد  وزارت  به  وابسته  "ز"،  1380،  گردشگری  حرف  پایان  تا  دوم  جلد  خ؛ 

 خ.  1383

خلدون، عبدالرحمان فرزند خلدون، برگردان محمد پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  ، ابن خلدونابن   مقدمه

 .خ1336کتاب، 
 


