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 ی احمد بن حسن مادران

  یاحمد بن حسن مادران
 مقدمه 

 نامه و آثار مادرانی زندگی
ابوالحسن احمد بن حسن بن حسن مادرانی یکی از سر جنبانان شیعۀ جبال )ری، کرمانشاه و شهرزور( بوده که به دبیری  

بینی وی  و دیگر مقامات دولتی دست یافته و چندی در سدۀ سوم در ری علم استقالل با مذهب شیعی برافراخت. از نظر جهان 

 هایی نیز با ایشان داشته است.  بوده، اختالف گرای اشعری در قم تر از شیعیان سنت گنوسیست 

در شکل  کهن وی  شاید  و  داشته  نقشی  نیز  )ع(،  حسن عسکری  یازدهم،  امام  از مرگ  پس  به مذهب شیعه  ترین  دادن 

 ها باشد که برای این مرد صادر شد. های امام زمان)ع( همان توقیع 

 ماذرائی، مادرانی 
آوردهابن  به هر دو صورت  و در طبری  را مادرانی  یاقوت وی  و  را ماذرائی  او  به  اثیر  قم  تاریخ  مانند  تواریخ دیگر  و در  اند 

 شود.  های گوناگون دیده میصورت 

امالی اول ]ماذرائی[ نسبت به ماذرایا است که شهری میان واسط و بصره بوده، و برخی از دبیران دربار طولونی مصر از  

 جا برخاسته و بدان منسوبند.  آن 
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دومین امال ]مادرانی[ منسوب به مادران است که دیهی میان همدان و صحنۀ کرمانشاه، و نیز دیهی دیگر میان دامغان و   ی احمد بن حسن مادران

معرفی کرده است. شاید احمد بن حسن که مدتی در کرمانشاه    معجم البلدانسمنان بوده است، و این هر سه نقطه را یاقوت در  

 زیسته از مادران صحنه باشد.  می

ق بر ری مسلط شد  275تر دبیر ]اذ[کوتکین ابن کوتکین ترک بود به سال  احمد بن حسن مادرانی که پیش   یاقوت گوید:

و   درآمدند  ِگردش  به  مردم  پس  داشت،  گرامی  را  ری  اهل  و  کرد  آشکار  تشیع  جمله  کتابو  از  کردند؛  تألیف  نامش  به  ها 

 .  2برای او کتابی در »فضایل اهل بیت« و جز آن تألیف کرد 1حاتم ابی عبدالرحمان، ابن 

 نامهتوقیع

یعنی سال  است که در دوران»غیبت صغری«،  از کسانی  یکی  ) احمد بن حسن  /  329  -  260های  م(  940  -   873ق 

 شده است.  ص امام غایب )ع( برای ایشان صادر می بان خا ئهایی به وسیلۀ نانامهتوقیع 

م(  939  /   ق328  د:کلینی )   کافیباب تولد امام زمان از کتاب    22و    16های  چنین به موجب روایتی که در حدیث هم 

 .  6شود طاووس دیده می ابن فرج المهموم و در  5راوندی  خرایج و جرایحو در  4و تفصیل آن در دالئل االمامة طبری 3آمده 

بودم، چون شدن من آن بود که دبیر اذکوتکین می تر امامی مذهب نبودم، و سبب امامی »من پیش   گوید:مادرانی می 

اذکوتکین مأمور فتح کردستان شد، بر شهرزور بتاخت و سرزمین یزید بن عبدالله و اموال او تصرف کرد، کسی از طرف یزید با  

 
بیِ ِاْبن  1

َ
(، از محّدثین، م ۹۳۸ -  ۸54  /ق ۳27 -  24۰)  رازی   حنظلی  فرزند منِذِر تمیمی  فرزند ابوزرعه محمد فرزند ادریس   ، عبدالرحمانحاِتما

 فقها و مفّسرین شافعی است.
 . 901،  2معجم البلدان، ج 2
  -  872ق /  329  - 258ازۀ: ُکِلینی، شیخ کلینی و ثقةاالسالم کلینی )شیخ ابوجعفر محّمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، با آو  کافی،کتاب  3

 . 523 – 522، برگۀ 1م(، چاپ آخوندی، تهران، ج 941
 . 285 -  282، برگۀ 1969، طبری، چاپ نجف، دالئل االمامةکتاب  4
 ق.1305الدین راوندی، ابوالحسن سعید فرزند هبةالله راوندی، چاپ ، قطبخرایج و جرایح 5
 . 248 - 239، برگۀ 1968طاوس، چاپ نجف، ، ابنالمهمومفرج  6
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که این »اسب و شمشیر« را به تو بدهم تا به »صاحب زمان« برسانی! او چون من،  من تماس گرفت و گفت او وصیت کرده است   ی احمد بن حسن مادران

عهده گرفتم و اسب وشمشیر    درم )اختالف در روایت است( قیمت کرده و بر   1000یا    ؛700ها را به  از اذکوتکین بیم داشتیم، آن 

   .ها برای اذکوتکین فرستادم را جزو غنیمت 

 راق رسید که در آن امام بهای »اسب و شمشیر« خود را مطالبه کرده بود.  ای از عنامهپس از مدتی، توقیع 

را در داستانی دیگر چنین می این جریان  که: دنبالۀ  به    بینیم  احمد دینوری سراج ملقب  ابوالعباس  نام  به  »کسی 

رای جستجوی وضع  ق( که مردم سرگردان بودند، ب260گوید: من یکی دو سال پس از مرگ ابومحمد )عسکری می  1»ستاره« 

رسیدم،   کرمانشاه  به  چون  و  شدم  رهسپار  عراق  سوی  به  او،  جانشینی  به  اموال  رسانیدن  و  یازدهم  امام  از  پس  امامت، 

سپردند. از جمله کسانی که ستاره در این جا نام  آمدند و آن را به من می کرمانشاهیانی که به او بدهکاری داشتند نزد من می 

درم بهای »اسب و شمشیر« حاکم شهرزور را به دو سپرده است. ستاره    1000یابیم که  سن را می برد، همین احمد بن حمی

ها، و از جمله رسید بهای اسب  های شامل رسید اموال را به صاحبان آن نامهاموال را به بغداد و سامره برده و در بازگشت توقیع 

 .  2رساند و شمشیر حاکم شهرزور را به احمد بن حسن مادرانی می 

سدۀ   از  آن  مصدر  که  دراز  داستان  پایین10  /  ق4این  نمی م  نشان تر  الاقل  با  آید،  حسن  بن  احمد  ارتباط  دهندۀ 

ای  های ایرانی ضد رژیم خلفاست و سبب سرپیچی او را از اذکوتکین فرماندۀ لشکر خلیفه، و تسلط بر ری را تا اندازه گنوسیست 

 سازد. روشن می 

داشت که خلیفگان عباسی برای سرکوب ایرانیان مسلمان گنوسیست ضد رژیم    مرد باید به یاد برای شناسایی بیشتر این  

کردن ایشان، از وجود ترکان استفاده دادند و برای رام خالفت که اکثریت مردم اصفهان، قم، طبرستان و کردستان را تشکیل می 

 کردند.  

 
 : استونه. 115، برگۀ 7؛ ج 143،  1رجال قهپایی، ج 1
 . 239، فرج المهموم، برگۀ 282دالیل االمامة، برگۀ  2
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رده بودند و نابودشدن آن به دست عرب، به صورت مهاجرت  شدن سدی که ساسانیان در مرز ایجاد کترکان، پس از شکسته  ی احمد بن حسن مادران

به ایران سرازیر شده و مسلمانی گزیده بودند، همواره طرفدار رژیم خلفا و مذهب رسمی سنی و مورد اعتماد ایشان بودند.  

ی خود آمیخته، پذیرفته  های بومیان ایرانی که اسالم را با گنوسیسم ایرانخلفا از این ترکان مطیع و سنی برای فرونشاندن شورش 

ترین موارد اجرای این سیاست عباسی، مأموریتی است که به سماتکین ]اساتکین[ و  کردند. یکی از قدیم بودند، استفاده می

 یابیم. پسر او اذکوتکین برای این کار داده بودند، و آن را در کتب تاریخ به شرح زیر می 

های  ردهای اساتکین و پسرش اذکوتکین را در کردستان در حوادث سال خلدون داستان زد و خواثیر و ابن طبری، ابن 

اند ولی در آن مصادر از احمد بن حسن مادرانی به طوری که در مصادر مذهبی شیعه نقل شده، یادی  ق آورده261  -   259

 نیامده است.  

 فتح ری 
سال   حوادث  در  دیگران  و  طبری  ری،  فتح  گویند:266دربارۀ  را    ق  قزوین  و  ری  اذکوتکین،  پسرش،  و  اساتکین 

 گشودند، و محمد بن فضل بن سنان عجلی )موالی ایرانی عجلیان( را گرفته و ُکشتند.   

اذکوتکین بن اساتکین بر احمد بن عبدالعزیز بن    ق گویند:268دربارۀ قم، نیز طبری و پسینانش در حوادث سال  

 دلف حمله برد و قم را از وی بستد. ابو 

م داستان حملۀ اذکوتکین  885  /   ق272اسفندیار در حوداث سال  دربارۀ علویان طبرستان نیز طبری و پیروانش و نیز ابن 

 اند.  را بر محمدبن زید علوی صاحب طبرستان و بازگرفتن ری را از علویان یاد کرده 

، احمد  تاریخ قم نا به گفتۀ صاحب  جای تذکر است که در حملۀ اذکوتکین بن اساتکین به دستور خلیفۀ عباسی بر قم، ب

 بن حسن مادرانی دبیر اذکوتکین نیز همراه وی بوده و علیه شیعیان قم جنگیده است.  

تاریخ  در این جنگ باروی شهر قم به کلی ویران شد، ولی مردم قم دوباره آن را بساختند. روند این حوادث در    گوید:او می 

م( دوبار شورش کرده، مادرانی  891  -  870ق /    278  -  256مردم قم در عهد معتمد ) افزاید:  و می  1( نامنظم آمده 35  )ص  قم 

 
 .35تاریخ قم، برگۀ   1
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. در این کتاب  1دبیر اذکوتکین را از آمدن به شهر قم باز داشتند، تا آن گاه که وی ظفر یافت و هفت سال خراج را یک جا بستد  ی احمد بن حسن مادران

 از برخوردهای دیگر میان مادرانی و اشعریان قم باز هم گفتگو شده است.  

 سرانجام مادرانی 
ق /  275چنان که گذشت به سال  اما مادرانی پس از آن تاریخ به اذکوتکین و خلیفه وفادار نمانده و به گفتۀ یاقوت هم 

بینیم، مادرانی در آن تاریخ نسبت به  و چنان که در احوال احمد برقی می   2م ری را بگشوده و تشیع آشکار کرده است   888

کرد و از برقی که به اتهام ُغلو از قم اخراج شده بود حمایت  گیری می یا فرماندۀ او، اذکوتکین( سخت طرفداران سلطان )خلیفه،  

 کرده و خسارت مزارع او را که در کاشان از دست داده بود، به وی پرداخته است.  می

تواند  رده بود، می شدن خود را بیان کآن چه از سخن منسوب به احمد بن حسن مادرانی دیدیم، که در آن سبب امامی

اشارتی به تغییر مذهب و سیاست از خدمت به خلیفه و تظاهر به تسنن و دوستی با شیعیان باشد، ولی چون واژۀ »امامی«  

 برای غالیان به کار نمی
ً
رود، ممکن است کاشف از تغییر عقیدتی در مادرانی باشد که مانند احمد برقی از گنوسیسم  معموال

 گرا تمایل یافته باشد.  تند به سوی تشیع سنت 

برادر خلیفۀ   3ق، احمد موفق 276خلدون در حوادث سال  ابن   تجارب االمم و مسکویه در  اثیر، و ابن بنا به گفتۀ طبری، ابن 

عباسی با سپاهی به جبل آمده است و سبب این لشکرکشی گزارشی بوده است که احمد بن حسن مادرانی بدو داده بود،  

مبنی بر این که ثروتی بسیار در آن جا هست، ولی موفق از این لشکرکشی طرفی نبسته است، هر چند گفتۀ مؤرخان در این  

 
 . 163، برگۀ  همان جا 1
 . 901،  2، جمعجم البلدان 2
ق( یکی از فرماندهان و سرداران عباسی بود که از سوی برادرش  276الله )ز:  علیبالله فرزند جعفر متوکلاحمد موفق: ابواحمد طلحه موفق  3

فه ق( فرمانروای مکه شد. موفق بالله در بیشتر دوران خالفت برادرش، در کنار او قدرت را در دست داشت. او پدر خلی279الله )د:  خلیفه معتمدعلی

 ق( بود.289معتضدبالله )د: 
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نگ است، ولی می  ی احمد بن حسن مادران
ُ
او  توان حدس زد  باره گ از احمد حسن مادرانی برای برهم زدن میان خلیفه و فرماندۀ ترک  که کوششی 

 اذکوتکین در کار بوده است. 

ولی به هر حال پس از این تاریخ از احمد حسن مادرانی نامی در میان نیست و شاید همین لشکرکشی احمد موفق به  

 یده باشد. جبل، حکومت یک سالۀ غالیان به رهبری احمد حسن مادرانی را برچ
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 نامه کتاب ی احمد بن حسن مادران

 هلاقم و باتک ۀ یامن

مادرانی،   بن حسن  منزوی  احمد  علینقی  )دکتر  کوشا  چهارم، شمارۀ  مجلۀ چیستا،    خ(،1389  –   1302علی  ،  9سال 

 . 684  -682، برگۀ  39، شمارۀ ردیف 1366اردیبهشت 

جریر بن یزید بن کثیر بن غالب  ابوجعفر محمد بن    ، تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریخ االَُمِم و الُملوك، تاریخ الطبری

م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران،  ۹2۳-۸۳۹ق /  ۳1۰  -   224طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

جلد، انتشارات    1۶خ؛ چاپ سوم،  1353جلد،    1۶خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ،  1۳52جلد    15

 خ. 1۳۶5تا  1۳۶2ان، اساطیر، تهر 

 خ.  1۳1۳الدین تهرانی، تهران، (، تصحیح جالل ه 4، ابوعلی حسن بن محمد بن حسن قمی اشعری )سدۀ  تاریخ قم 

َویه رازی ) تجارب األمم و تعاقب الهمم 
َ
ق(، برگردان علینقی  421 – ۳2۶یا    ۳2۰، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب ُمسک

 . خ 1376منزوی، انتشارات توس، تهران، 

ق(، رونویسگری علی فرزند مؤمن  573الدین راوندی، ابوالحسن سعید فرزند هبةالله راوندی )د:  ، قطب خرایج و جرایح

 ق. 1305طالقانی، دارالطباعه نایب ابراهیم، چاپ سنگی، 

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

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

خ؛ نشر حیدری،  1328ق /  1369(، مطبعة الحیدریة، نجف،  ه 5، محمد بن جریر طبری صغیر ]سوم[ )سدۀ  دالئل االمامة

 م 1963ق / 1383ق؛ دارالذخائر، قم، 1383نجف،  

قهپایی الرجال ؛  رجال  عنایت مجمع  )ز:  ،  قهپایی  اصفهان،  1011الله  ناشر  1387تا    1۳۸4ق(،  دیگر:  چاپ  ق؛ 

 خ. 1364اسماعیلیان، قم،  
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ماِء الُنجوم ی احمد بن حسن مادران
َ
َرُج الَمهموم في تاریخ ُعل

َ
الدین  طاووس، رضی، سید ابن فرج المهموم في معرفة نهج الحالل من علم النجوم،  ف

 ق. 1368م؛ چاپ دیگر: دارالذخائر، قم، 1968ق(، چاپ نجف،  664ند جعفر فرزند طاووس حلی )د:  علی فرزند موسی فرز 

  24۰)   رازی   حنظلی   فرزند منِذِر تمیمی   فرزند ابوزرعه محمد فرزند ادریس   حاتم عبدالرحمان ابی ، ابن البیتفضایل اهل 

 (.م ۹۳۸ -  ۸54 /ق  ۳27 -

ق /  329  -   258) االسالم کلینی  ، ابوجعفر محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، ثقة کافی  روضه،  فروع ،  اصول ،  کافی

   ق.1378 -  1375اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه، (، پژوهش علی م941 -   872

التاریخ في  ابن الکامل   ، ( شیبانی  جزری  محمد  فرزند  علی  ابوالحسن  عزالدین  کارلوس 630  -  555اثیر  تصحیح  ق(، 

 ق. 1385دارالصاد، بیروت، لبنان،   جلد،  13م؛ 1876 -  1851رنبرگ، لیدن هلند، یوهانس نو

،  احمد بن حسن مادرانی،  684  -   682، برگۀ  39، شمارۀ ردیف  1366، اردیبهشت  9مجلۀ چیستا، سال چهارم، شمارۀ  

 خ(. 1389 -  1302علی کوشا )دکتر علینقی منزوی 

ق؛ 1387تا    1۳۸4ق(، اصفهان،  1026الدین علی قهپایی نجفی )د:  الله فرزند شرف الدین عنایت ، زکی مجمع الرجال 

 خ. 1364چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان، قم،  

  1873ق(، چاپ الیپزیک ) ۶2۶  -   574الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی حموی ) ، یاقوت َحَموی، شهاب معجم البلدان

ی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی م، برگردان به پارسی دکتر علینق1965م( افست تهران،  1866-

خ؛ جلد دوم تا پایان حرف  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی، جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف،  

 خ. امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383"ز"، 

ابن  ابوزید  خلدونمقدمۀ  ابن ،  مالکی،  بن خلدون حضرمی  بن محمد  /  808  -  732خلدون،  عبدالرحمان    -  1332ق 

 خ. 1336م؛ برگردان محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  1858م(، تصحیح کاتمر، 1406
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