
  

  

  وزارت بدر الجمالى
  1رمضان صیقل 

تـرين خلفـاى فـاطمى مصـر اسـت  يكى از معروف) ق487 - 427خالفت (مستنصر 
ھـاى زيـادى  كــه فـراز و نشـیب دوران او بـا ايـن. كه مدت زيادى بر مسند قدرت بود

ھـاى تــاريخ دولــت اسـماعیلى  تـرين دوره تــرين و حسـاس داشت؛ اما يكـى از مھـم
ھنگامى كه حكومت اسماعیلى مصر، در سراشیب . رود مذھبِ مصر به شمار مى

كــرد، وزارت بــه  ســقوط قــرار گرفــت و خطــرات داخلــى و خــارجى آن را تھديــد مــى
ــام بــدر الجمــالى  ســپرده شــد و او توانســت ) ق487 - 466وزارت (شخصــى بــه ن

 .مشكالت را يكى پس از ديگرى پشت سر بگذارد
ى  در اين پژوھش، اقدامات سیاسى، اجتماعى و عمرانى بدر و اوضــاع بحـران زده

 .مصر، ھمزمان با به قدرت رسیدن او، مورد بررسى قرار خواھد گرفت

 .مصر، اسماعیلیه، فاطمیان، مستنصر، بدرالجمالى: ھاى كلیدى واژه

ابوالنجم، بدر بن عبداللَّه معروف به بدر الجمالى، از وزيران بـزرگ  2 السید االجل امیر الجیوش
نده و اثـر گـذارى در اواخـر ) ق487-466وزارت (عصر مستنصر فـاطمى  بـود و نقـش تعییـن كن

ى وزارتش، كه بیش از بیست سال به طول انجامیـد،  او در دوره. حكومت وى بر عھده داشت
فاطمى را از زوال و نـابودى  منشأ خدمات زيادى شد، به طورى كه مى ّعــا كـرد دولـت  توان اد

ار و بـه ھمیــن دلیـل بـه . نجات داد ّ بدر الجمالى، غالمى بود از غالمــان جمــال الدولـة بـن عم
شق  3اعتبار نام آقا و سرور خود، به بدر جمالى معروف شد فاطمى دم حاكم  جمال الدوله، 

ابن كثـیر دمشـقى، او را  5.دانند بدر، غالمى ارمنى بوده كه اصل او را از ارمنستان مى 4.بود
 :كند گونه وصف مى اين

ً للعلمـاء و ً محبـا بر الممالك الفاطمیــة كـان عـاقالً كريمـا ّ ُ جیوش مصر و مد دارت ازمـة ... صاحب
عد صـیته و امتدحـة الشـعراء؛ مة و ب ً كثـیرة و امتـدت ايا ى  فرمانـده 6امور على آرائه فتح بالدا

ستدار  لشكريان مصر و تدبیر كننده امور سرزمین مردى عاقـل و بخشـنده و دو ھاى فاطمى، 
كرد و سـرزمین... دانشمندان بود ھـاى زيـادى را  امور كشور را بر اساس نظرات خـويش اداره 

 .فتح كرد و روزگارش طوالنى و شھرتش فراگیر و ممدوح شاعران شد
ھاى مديد، مدير و مدبر و  در مجمع التواريخ السلطانیه آمده است كه بدر مستنصرى كه مدت

 7.دستور مملكت مستنصر بود، مردى معتبر، كافى و شجاع و سماح بود
ّار، حاكم فاطمى دمشق، به تربیت اين غالم ارمنى نژاد ھمت گماشت و  جمال الدولة بن عم

او ابتــدا . اى قـوى و شـھامتى زيـاد بـود او را تربیت كرد و از معدود مردانى شد كه داراى اراده
بعد از آن كه امیر دمشـق از دنیـا رفــت و تـا رسـیدن امیـر  -حاجب امیر دمشق شد و سپس 

بن منــیر  فت اداره -جديد، ا به  8.ى امـور شـھر را بـر عھـده گر فاطمى  فت  ين زمـان خال در ا
 .مستنصر رسیده بود

. ھاى طوالنى حكومت كرد ترين خلفاى فاطمى است كه سال ابوتمیم معد بن الظاھر از بزرگ
شنبه  نج  مرش نگذشـته بـود، در روز پ ذى  18در حالى كه بیش از ھفت سال و دو مـاه از ع

و پس از شصت سال خالفـت، در  9قمرى به عنوان خلیفه با او بیعت كردند 427ى سال  حجه
 10.قمرى از دنیا رفت 487ى سال  شب عید غدير، ذى حجه

قتى خـبر از دنیــا . بدر دو بار از طرف مستنصر به حكومت دمشق منصوب شد در نوبـت دوم و
فت در ايـن . رفتن فرزندش شعبان را در عسقالن شنید، از دمشق خارج شد و به عسقالن ر

صرش را ويـران كردنـد شوريدند و ق ستفاده كردنـد و بـر او  او  11.ھنگام سـپاھیان از فرصـت ا
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نويسـد كـه او  باره مى ابن خلكان در اين 12.سپس به نیابت از مستنصر به حكومت عكا رسید
يد و گفتـه شـده عكـا شھر صـور منصـوب گرد او در  13.از طرف صاحب مصر به نیابت حكومت 

 :نويسد شرح حال مستنصر فاطمى اين اشتباه خود را تصحیح كرده و چنین مى
 14.بدر الجمالى قبل از رسیدن به وزارت، صاحب عكا بوده است

 :نويسد ابى الفداء نیز در تاريخ خود مى
 15.بدر قبل از رسیدن به مصر، امور سواحل شام را در دست داشت

شھر عكــا  به ھر حال آنچه كه مسلم است اين است كه بدر قبل از رسیدن به وزارت، والـى 
 16.بوده و از عكا به طرف مصر حركت كرده است

  اوضاع مصر قبل از رسیدن بدر به وزارت

قبل از رسیدن بدر الجمالى به مصر و پیش از آن كه به وزارت برسـد و بـه امـور كشـور سـر و 
مستنصـر . ھاى زيادى بود ھا و آشفتگى سامان دھد، دولت فاطمى دچار مشكالت و نا آرامى

در حالى به قدرت رسید كه كودكى بیش نبود و قدرت چندانى نداشت تا بتواند بـر مشـكالت 
يكـى از افـرادى كـه در . طبیعى است كه قدرت در دست وزيران و نزديكان او باشد. غلبه كند

گذار بـود،  اين زمان قدرت زيادى داشت و در تباھى و نابسـامانى ھـاى دولـت و حكومـت تأثیر
سال. نظّاره مادر مستنصر بود مت خلیفـه، نايـب  ھاى اولیـه او زنى سودانى بود و در  ى حكو

دوره وزارت (حكومت بود و قدرت واقعى در دست او و وزيرى به نام على بن احمـد جرجرايـى 
نگ. بود) ق 436 - 418 به توطئـه چیــنى و نیر مرگ  مادر مستنصر كـه  بود، بـا  بـازى سـرگرم 

تدار  436جرجرايى در سـال  قمـرى يگانـه كسـى بـود كـه قـدرت را در دسـت گرفـت و ايـن اق
ّت ى زيادى از  جا كه او خود سودانى بود، عده از آن 17.ھا در دست وى باقى ماند سیاسى مد

و نا گفتـه پیداسـت . شويق نمودبردگان سودانى را خريدارى و به امور نظامى و سپاھیگرى ت
شده   18.كـرد كه مادر خلیفه ھمیشه و در ھمه حال از آنھا حمايت مى او بـر امـور مسـتولى 

 19.اى نبود ى قدرت را در دست داشت و خلیفه با وجود او كاره بود و ھمه
را بـه مصـر آورد و ) شوشترى(مادر خلیفه يك بازرگان يھودى به نام ابوسعید ابراھیم تسترى 

قرار داد و روابـط نزديكـى بـا ايـن بازرگـان يھـودى برقـرار كـرد گان . وزير و مشاور خود  ايـن بازر
از اين . يھودى دوست و معاشر خلیفه شد و نفوذ زيادى در دستگاه حكومت فاطمى پیدا كرد

زمان به بعد، مناصب دولتى، به يھوديان سپرده شد، تا جايى كـه يكـى از شـاعران آن عصـر، 
 :اشعارى در اين زمینه سرود كه مضمون آن چنین است

يھوديان در اين زمان به نھايت آرزوھاى خود رسیدند و حاكم و عزتمند شدند و ثروت در دست 
ضى از ايشـان مشـاورند و برخـى امـیر. ايشان است صیحت . و بع اى اھـالى مصـر شـما را ن

 20.كنم يھودى شويد كه فلك ھم يھودى شد مى
او نـیز كـه در . ى ابراھیم تسترى، ابو نصر صدقة بن يوسف فالحـى، بـه وزارت رسـید با اشاره

سال  436ابتدا يھودى بود و سپس به مذھب اسماعیلى گرويده بود، از سال  قمـرى   439تـا 
مى. وزارت را عھده دار شد ند و  ابراھیم تسترى و ابونصر فالحى، با ھم به تدبیر امـور  پرداخت

پس از مدتى میان اين دو اختالف درگرفت و فالحى تسترى را . زمام امور را در دست داشتند
فالحى غالمانى از تركان را تحريك كرد و تسـترى را بـه قتـل . كنار زد و كارھا را عھده دار شد

مستنصر نیز او را . اين كار بر مادر خلیفه گران آمد و فرزند را به كشتن وزير تحريك كرد. رساند
 21.دستگیر و پس از نه ماه به قتل رساند

مه كه ھ كفايـت  ى آنھـا وزيرانـى نـااليق و بـى پس از فالحى وزيران زيادى به قدرت رسـیدند 
شد بودند و يكى پس از ديگرى روى كار آمدند و اوضاع آشـفته ين میـان تنھـا وزيـر بـا . تـر  در ا

ِ يازورى بود سـال  8او  22.كفايت و لیاقتى كه به قدرت رسید، قاضى ابومحمد حسن بن على
سامان داد سر و  ھـا وجـود  بـا وجـود ايـن نـزاع. وزير بود و تا حدودى اوضاع آشفته و نا آرام را 

 :نويسد قمرى مى 449ى حوادث سال  صاحب مجمع التواريخ السلطانیه، درباره. داشت
ھالك . اى اتفاق افتاد میان طوايف عساكر مستنصر در اين سال واقعه به مصر گروھـى انبــوه 

تاد  گشته و عاقبت صلح كرده و میان طايفه عبید و مشارقه به قاھره معزيه وقعه اى عظیم اف
 23.چنانكه سه ھزار كس به قتل آمدند
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ً آغاز شد و قبل از اين ھا و ناامنى قمرى نا آرامى 450پس از قتل يازورى در سال  كه  ھا مجددا
وزير  40سال،  9مرد با كفايت و اليقى چون بدر الجمالى امور دولت را بر عھده گیرد، در مدت 

كه بدرالجمالى آرامش را به كشور  تا اين 24.امور دولت را يكى پس از ديگرى در دست گرفتند
اين وزيران به نام وزارت قانع بودند و فرمان آنھا در ھیچ جا اطاعت . ى مصر باز گرداند زده بحران
ته بـود و دزدان در دريـا و  فتنه. شد نمى ھا و ناآرامى و يـأس و نـا امیـدى ھمـه جـا را فـرا گرف

مى صر از . كردنـد خشكى بر جـان و مــال مـردم دسـت انـدازى  كه مستن ين ھنگـام بـود  در ا
صر بیايـد و او از  سامان دادن بـه اوضـاع آشـفته، بـه م بدرالجمالى دعوت كرد كه براى سر و 

بدر در زمستانى   25.عكا، با ده كشتى و سپاھى گران از جنگجويان به طرف مصر به راه افتاد
شد به طرف قاھره حركت كرد و در غروب روز چھارشـنبه،  كه ھیچ كس بر كشتى سوار نمى

 26.قمرى و به قولى در آخر ھمان ماه به قاھره آمـد 466دو شب مانده از جمادى اولى سال 
بدر الجمالى قدرت را در دست گرفت و خلیفه واليت بـدو داد، گردنبنـدى از گوھـر بـر گردنـش 

 27.انداخت و او را السیداالجل امیر الجیوش لقب داد

  ى حمدانى شورش ناصرالدوله

اين ناصر الدوله از . ى حمدانى بود ى ناصر الدوله مقارن به قدرت رسیدن بدر، مصر گرفتار فتنه
مت پرداخـت و بـه  نوادگان ناصرالدولة بن حمدان بود و بر مصر چیره شد و با استبداد بـه حكو

 28.ھزار دينار اموال او را مصـادره كـرد 50قدرت مادر مستنصر خاتمه داد و بر او دست يافته و 
مدانیان، بـه مصــر  برادرش ابوالمطـاع، پـس از فروپاشـى دولـت ح حسین ابن ناصـر الدولـه و 

تار و ملقـب بـه وجیـه الدولـه بـود، در زمـان . پناھنده شدند ابوالمطاع كه شاعرى شـیرين گف
مت (حكومت ظـاھر  مى) ق 427 - 411دوره حكو كـرد و از طـرف خلیفـه بـه  در مصـر زنـدگى 

اما حسین بن . قمرى در مصر از دنیا رفت 428و در سال  29حكومت اسكندريه نیز رسیده بود
ناصر الدوله در مصر صاحب پسرى شد به نام حسن كه به ابو محمد ناصر الدوله لقب يافت و 

قوق . توانست در دوران مستنصر عمالً حاكم مصر شود يا و ح او وقتى بر مصر چیره شد عطا
ى حكومت خالى شد و نیز ائتالفى با شريف حیدرة بن  سربازان را زياد كرد كه در نتیجه خزانه

جراح تشـكیل داد ید بـن  حـازم و حمیـد از . الحسن الحسینى و حازم بن جراح و برادرش حم
اى طراحى كردنـد  اين سه تن، توطئه. سال در حبس مستنصر بودند 20امراى شام بودند كه 

تل برسـانند و در ايـن راه  خرج كردنـد 40كه بدر الجمالى را به ق آنھـا تصـمیم  30.ھزار دينـار 
گرفتند كه بعد از كشتن بدر، مستنصر را خلع كرده و به جاى او حیدرة بن حسن را كـه سـید 

سانند در ايـن ھنگــام سـپاھیان مصـر بـه دو دسـته . ھاشمى صحیح النسب بود، به قدرت بر
خلیفـه از ايـن . اى مخـالف او بودنـد اى طرفدار ناصر الدوله و دسـته تقسیم شده بودند، دسته

اى عتاب آلود به ناصر الدوله فرستاد و لطف و مرحمت گذشته را به ياد  توطئه آگاه شد و نامه
به . او آورد قب  لدگز مل صر نـیز از اي فت و مستن ناصرالدوله قاصد خلیفه را به بـاد تمسـخر گر

ــیز ناصــر الدولــه را شكســت داده و وى بــه  اســدالدوله، رئیــس تركــان، كمــك خواســت و او ن
بعدھا حسن ناصر الدوله، دختر ايلـدگز را . ھايش غارت شد اسكندريه متوارى و خانه و دارايى

خود، گمـش  به زنى گرفت، اما با اين وجود ايلدگز او و برادرش تاج المعالى را به كمـك غــالم 
بدنش را بـه . تكین، كشت سپس ايلدگز ناصر الدوله را به وضع فجیعى مثله كرد و ھر تكه از 

شـريف  32.ى حمدانیان مقیـم مصـر را تـا آخـرين نفـر كشـتند سپس بقیه 31.شھرى فرستاد
ھـدف ناصـر  33.حیدرة بن حسن نیز كه امید خالفت داشت، توسط بدر الجمالى كشـته شـد

 الدوله در ايامى كه بر اوضاع چیره بود، در ابتدا اين بود كه خطبه
او در اھانـت بـه مستنصـر  34.بخواند) ق 468 - 433دوره خالفت (به نام خلیفه قايم عباسى 

ستاد فه فر به دربـار خلی لب  كى بـراى ط یك، . مبالغه كرد تا جايى كه وقتى ناصر الدولـه پی پ
خلیفه را در حالى ديد كه روى حصیرى نشسته بود و غیر از سه خدمتكار كسـى در كنـارش 

پیــك گــزارش را بــه ناصــر الدولــه داد و امــیر حمــدانى روزى صــد دينــار مســتمرى بــراى . نبــود
 35.مستنصر مقرر كرد

 :بروز قحطى و خشكسالى در مصر
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ساخت، بروز قحطى بود كه در اين ايام به وقوع پیوست و  تر مى آنچه كه اوضاع مصر را آشفته
شده بـود ). ق 464 - 457(سال گريبانگیر مردم بود  7به مدت  آب نیل در اين زمان بسیار كم 

اى تا آن  چنین قحطى.  و به دنبال آن قحطى و گرسنگى و فقر و بیمارى و گرفتارى فراگیر شد
صر از ابـن وھـب، صـاحب ديـوان االنشــاء،  زمـان سـابقه نداشــته اسـت، تـا جـايى كــه مستن

 36.گیرد تا خدمتكارش كه چتر را در دست داشته، بـر آن سـوار شـود چھارپايى به عاريت مى
ضى ديگــر را  عده طن كردنـد و بسـیارى كشـته شـدند و بعضـى، بع ى زيـادى از مـردم تـرك و
مى مى يام گوشـت سـگ، بـه . شـد خوردند و گوشت چھارپايان نیز خورده  دينـار و  5در ايـن ا

مى 3گوشت گربه، به  سنگى در اثـر  37.شد دينار فروخته  یاز و گر امـرا و بزرگـان از شـدت ن
ند قحطى، براى خدمت به مردم به حمام شرف بـن . ھا آمده بود پاى ابوالمكــارم  قتى چھار و

فه مـورد دسـتبرد قـرار گرفـت، غـالم او از شـدت ضـعف  صر خلی اسعد، وزير مستنصر، بر در ق
 38.نتوانست جلوى مھاجمان را بگیرد

غرى . به ھر حال بدر الجمالى، در چنین وضعیتى به مصر آمد و اوضاع آشفته را آرام كرد ابن ت
مرى وارد مصــر شـد 466بردى، معتقد است كه بدر در سال  ین  39.ق كان نـیز بـر ھم ابـن خل

قمــرى  465امــا مقريــزى ورود او را بــه قــاھره اواخــر جمــادى االولــى ســال  40.عقیــده اســت
كه قدرت را در دست گرفت، فرمانرواى واقعى مصر شد و مستنصر  بدر پس از اين 41.داند مى

بود با وجود بدر، در خالفت كاره خود، بـر مـردم  42.اى ن به كمـك و پشـتیبانى سـپاھیان  بـدر 
ھا را يكى پس از ديگـرى  ھا و آشوب نا آرامى. پرداخت و به اصالح امور مى 43كرد حكومت مى

شید 3ھمچنیـن او خـراج . سركوب كرد و قدرت خود را گسترش داد  44.سـال را بـر مـردم بخ
مستنصر وزارت شمشیر و قلم را بدو واگذاشت و قاضیان و داعیان و ديگر مستخدمین، تحـت 

قى . ى او درآمدند و او اختیار تام پیدا كرد سیطره شیرازى در كـار دعــوت با لدين  فقـط مؤيـد ا
بـدر پـس از . رفت خلیفه در دعوت بدر به مصر، با او مشورت كرده اسـت  ماند؛ چون گمان مى
 .قمرى امور دعوت مذھب اسماعیلى را نیز بر عھده گرفت 470مرگ مؤيد در سال 

ند،  كه قدرت تركان را كه سال بدر براى اين ند محـدود ك ھا در امور دولت خلل ايجـاد كـرده بود
مانى دعـوت كـرد و  ابتدا خود را دوستدار و رفیق آنھا نشان داد و امراى ترك نژاد را به يـك مھ

قمــرى ابــن الحــیرق قاضــى شــھر  468سـپس در ســال  45.ى آنھــا را از دم تیــغ گذرانــد ھمــه
ھا مصـادره  موال زيـادى از آن اسكندريه و جماعتى از فقھـا و بزرگـان شــھر را دسـتگیر كـرد و ا

 46.نمود
اما در سال . از رؤساى تركمن و در خدمت فاطمیان بود 47اتسزبن اوق ابن خوارزمى التركى،

مارتى تشـكیل  463 قمرى شورش كرده و اورشلیم را به تصرف درآورد و در فلسطین و شام ا
شید 468او شھر دمشق را در سال . داد بدر . قمرى گرفت و سپس بـه قـاھره لشـكر ك امـا 

مع فع شــورش او يـارى  سپاھیانى از اعراب و غیر اعراب ج مردم بـالد جھــت د آورى كـرد و از 
ى زيــادى از ھمراھــانش از جملــه يكــى از  ســرانجام اتســز شكســت خــورد و عــده. خواســت

سردارانش بـه نـام نصـر الدولـه،  48.برادرانش كشته شد كى از  ندھى ي بدر سـپس بـه فرما
مك او آمـد و . دمشق را محاصره كرد اما اتسز به تتش بن آلـب ارسـالن پنـاه بـرد تش بـه ك ت

اتسز براى ديدارش تا بیرون شھر آمد ولى تتش به خاطر تأخیرش او را مورد مواخـذه قـرار داد 
نه قرار داد و اتسـز را كشـت و ھمین امر را بھا به دنبـال آن . اى  پـس از آن، تتــش دمشـق و 

 49.سراسر شام را گرفت

  حسن صباح و بدر الجمالى

كه در سـال . ى وزارت بدر، ديدار حسن صباح از مصر اسـت از جمله حوادث مھم دوره حسـن 
عوت اسـماعیلیه بـود  -قمرى از رى به اصفھان  467 آمـد، در سـال  -كه در آن روزگـار مركـز د
حسـن . در اين زمان المؤيد شیرازى، داعـى الـدعاة بـود. قمرى به طرف مصر حركت كرد 469

فاطمى مصـر  كـه آيــا حسـن بـا خلیفـه در اين  50.قمرى وارد قاھره شد 471صباح در سال  ى 
.برخى معتقدند با مستنصر ديدار داشته است. ديدار داشته يا نه، نظرات مختلفى وجود دارد

با  كند مبنى بر اين والديمیرونا، از محققان و دانشمندان معاصر، داليلى ذكر مى 51 كه حسن 
كه اگر ديـدارى انجـام شـده بـود، حسـن صــباح آن را اعـالم  خلیفه ديدار نداشته، از جمله اين
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ید  52.كرد تا بر احترام خود بیافزايد مى یت او را تأي يد، امــا فعال مستنصر ھر چنـد حسـن را ند
 .ستود كرد و او را مى

در مصر اين بود كه معلومات خود را كامـل كـرده  -اش  يك سال و نیمه -ھدف حسن از اقامت 
شود بدر . و با بزرگان اسـماعیلى آشـنا  موفقیـت حسـن در دربـار فـاطمى، سـبب حسـادت 

 .دانست الجمالى شده بود و بدر الجمالى او را رقیب خود مى
 53.چندى بر نیامده بود كه میان سیدنا و امیر الجیوش بساط خصومت شد

نیز بـه  در اين احوال، المؤيد شیرازى، داعى الدعاة بزرگ اسماعیلى، از دنیا رفت و اين مقام 
دشمنى ايجاد شده میان بدر و حسن صباح، سبب شد كه بدر حسن را . بدر الجمالى رسید

شمنى امـیر الجیـوش بـا نـزار و  54.از مصر اخراج كند والديمیرونا دلیل مھم اين دشـمنى را د
نـزار كسـى بـود كـه پـیروانش معتقـد بودنــد مستنصــر او را بــه  55.كنـد ھـواداران او بیـان مـى

نار كـرده اسـت مت بـر ك له از اما در  56.جانشینى خود برگزيده اما بدر او را با دسیسـه و حی
مراه عـده 477ى سال  ذيقعده اى از سـرداران، علیـه پـدر طغیــان و  قمرى پسر بزرگ بدر به ھ
ھار تـن را گـردن  توطئه ى قتل او را طراحى كرد، اما بدر او و چھار تن از امیران را گرفت و آن چ

غرى بـردى  57.برخى گويند او را از غذا محروم كرد تـا مـرد. زد و سپس پسر را بخشید ابـن ت
 58.قمرى بیان كرده است 478اين حادثه را در حوادث سال 

شین  482در سال  قمرى بدر شھر صور را از پسر قاضى عین الدوله كه پس از مـرگ پـدر جان
كرد و  سپس شھر صیدا را گرفته و از آن. او شده بود، گرفت جا به عكا رفـت و آن را محاصـره 

َیل را تصرف نمود و فرمانروايانى بر اين بالد گماشـت ب ُ  59.شھر را گشود و به دنبال آن شھر ج
به مصـر  486منیر الدوله حاكم صور در سال  قمرى بر بدر شوريد ولى بدر او را دستگیر كرد و 

قمرى يك مــاه قبــل از  487ى سال   امیر الجیوش بدر الجمالى، در ذيقعده. برد و به قتل رساند
لدون تاريـخ  60.سال بـود، درگذشـت 80مرگ مستنصر، در حالى كه سنش متجاوز از  ابـن خ

نه  61.داند مى) ق 487(وفات بدر را ربیع االول ھمین سال  سجدى در دام مالى در م بـدر الج
ِم به خاك سپرده شد قطّ ُ  62.كوه الم

ین را نـام بـرد،  از دوستان بدر كه از سايرين مشھورتر بودند مى توان امین الدولـه الويـز و افتك
رو افتكین از اين كار دلگیر شده و  از اين. مستنصر الويز را فرا خواند تا او را به جاى بدر برگزيند

ضمن  شده و  صر خالفــت وارد  یه مستنصــر شـوريدند و بـه ق با جماعتى از سـپاھیان، بـر عل
رو مستنصر ناچـار شـد فرزنـد بـدر بـه نـام ابوالقاسـم  از اين. توھین به او، وى را تھديد نمودند

مى  63.افضل شاھنشاه را به جاى پدر به وزارت منصوب كند مالى شـیعه دوازده اما بـدر الج
ند بـود بود و به گفته برخـى از منـابع نـیز او را  64.ى ابن خلدون، به مذھب امامیه سـخت پايب

بود؛  ھاجسن مى. كنند اسماعیلى مذھب معرفى مى سماعیلى مـذھب  ً ا نويسد بدر واقعـا
 65.اند اما گويا او و پسرش نظريات احتیاط آمیزى داشته

 كارھاى عمرانى بدر

بدر  ى فعالیـت بر خالف نظر بكر، مستشرق معروف كه ادعا كرده است دربـاره ھـاى عمرانـى 
ً زيادى انجام  66اطالعات زيادى نداريم؛ بدر در مدت طوالنى وزارت خود كارھاى عمرانى نسبتا

 :شود ى شخصیت بدر به خوبى فھمیده مى اين سخن از وصف ابوالفداء درباره. داده است
 ... .67 و أحسن الى الرعیة فعمرت البالد و عادت مصر واعمالھا الى احسن ما كانت علیه

خود بـه  ھا، فتوحات و موفقیت بدر به ياد بود پیروزى ھايى كه در طول دوران زندگى سیاسى 
ھر  آورد، مناره دست مى مروزه  كه ا ھا و مسجدھايى در مناطق مختلف احداث كـرده اسـت 

يكـى از ابتكــارات بـدر، سـاختن  68.رود كدام بیانگر سبك ھنر معمارى فاطمى بـه شـمار مـى
ايست كه رايج نمود و بعدھا مورد تقلیـد ديگـران قـرار گرفـت و در اواخـر  مزارھاى مسجد گونه

ى آن مشھد الرأسى است كه در عسقالن احداث  نمونه. ترى يافت ى فاطمى رواج بیش دوره
صل سـازند، از زمـان بـدر  اين رسم كه قبر را ضمیمه 69.كرد سته و مت ى مسجد يا بـه آن پیو

طم بـراى  ى آن، مدفن و مسجدى است كه بدر در دامنه آغاز شد و بھترين نمونه كوه المق ى 
بدر الجمالى در سوق العطارين اسكندريه مسجد جامعى بنا كـرده  70.خودش بنا كرده است

یع االول  است كه به ھمین نام يعنى جامع العطارين معروف اسـت كـه كـار ســاختن آن در رب
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دلیل ساختن آن مسجد اين بود كه وقتى پسـر بـدر علیـه  71.قمرى به پايان رسید 479سال 
مردم پـس از يـك مــاه . پدر شوريد و در اسكندريه متحصن شد، بدر اسكندريه را محاصره كرد

 72.ھا را برايش گشودند و بدر به میمنت اين پیروزى مسجد را بنا كـرد امان خواستند و دروازه
سال  نا كـرد 480او ھمچنین در  قاھره را تجديـد ب ما مھـم 73.قمـرى ديـوار شـھر  تـرين كـار  ا

ھاى باب الفتوح، باب  او سه دروازه به نام. ھاى شھر قاھره است عمرانى بدر، ساختن دروازه
ا كه از شھر رھا آمده بودند بنا كرد ّ َويله را توسط سه برادر بن آثار باقى مانـده  74.النصر و باب ز

مام دور در كـار  ى شمالى و ارمنستان را كه در آن ھا، نفوذ معمارى سوريه از دروازه جا قوس ت
به . دھد شود، نشان مى ھاى سنگى فراوان يافت مى بندى مل بـه كـار بـردن سـنگ  نمود كا

ى باروھا و حصارھاى  بدر در تقويت و توسعه 75.ى باب الفتوح پیداست جاى خشت، در دروازه
تا آن تـاريخ ھرگـز  شھر قاھره، به جاى خشت خام، زيباترين و بھترين سنگ چینى ھا را، كـه 

بدر مانند ھر صاحب منصب ديگـرى، ممـدوح شـاعران بـود و . به انجام نرسیده بود، به كار برد
ً از صله شاعران زبان به مدح او مى ھره ھـا و پـاداش گشادند و طبعا . شـدند منـد مـى ھـاى او ب

يكى از بزرگان و شاعرانى كه بدر الجمالى را مدح كرده بـود، علقمـة بـن عبـدالرزاق علیمــى 
يادى بـدو بخشـید  ھا و ھديـه ھا و صله بود، كه اشعارى در مدح وى سرود و بدر خلعت ھـاى ز

 76.ھزار دينار طال اشاره كرد 10استر و  70توان به  كه از آن جمله مى
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 :منابع

 ).م1979/ ق 1399بیروت، دارصادر، (ابن اثیر، على بن محمد، الكامل فى التاريخ  -
صر و  - ھرة فــى ملـوك م بردى، جمـال الـدين ابــى المحاسـن يوسـف، النجـوم الزا ابن تغرى 

 ).م1963/ ق  1383قاھرة، وزارة الثقافة و االرشاد القومى، (القاھرة 
فى تـاريخ الملـوك و االمـم  - بـیروت، (ابــن جـوزى، ابوالفــرج عبــدالرحمن بـن علـى، المنتظــم 

 ).تا دارصادر، بى
ھران، مؤسسـه مطالعـات و (ى عبدالمحمـد آيـتى  ابن خلدون، عبدالرحمن، تـاريخ، ترجمـه - ت

 ).1366تحقیقات فرھنگى، 
قم، منشـورات (ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان  -

 ).1364رضى، 
تب العلمیـة، (ابن كثیر دمشقى، ابوالفداء حـافظ ابـن كثـیر، البدايـة و النھايـة  - بـیروت، دارالك

 ).م1987/ ق 1407
بار البشـر  - فى اخ تب العلمیـة، (ابى الفداء، عماد الدين اسماعیل، المختصـر  بـیروت، دارالك

 ).ق1417
تھران، (گشا، به كوشش محمد قزوينى،  جوينى، عطاملك بن بھاء الدين محمد، تاريخ جھان -

 ).تا انتشارات بامداد، بى
تھران، انتشارات (حافظ ابرو، مجمع التواريخ السلطانیه، به كوشش محمد مدرسى زنجانى  -

 ).ش1364اطالعات، 
نده  حتى، فیلیپ، تـاريخ عــرب، ترجمــه - شارات حـاج محمـد باقـر (ى ابوالقاسـم پاي يز، انت تبر

 ).ش1344كتابچى حقیقت، 
1363تھـران، انتشـارات مولـى، (ى يعقـوب آژنـد  حمدانى، عباسى، دولت فاطمیان، ترجمــه -

 ).ش
تھران، انتشارات فـرزان، (اى  ى فريدون بدره دفترى، فرھاد، تاريخ و عقايد اسماعیلیه، ترجمه -

 ).ش 1376
تھران، بنگاه ترجمـه (ى منوچھر كاشف  ھاى صلیبى، ترجمه رانسیمان، استیون، تاريخ جنگ -

 ).ش1351و نشر كتاب، 
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ــه - ــدانیان، ترجم ــت حم ــل، دول ــامر، فیص ــو  س ــاوتى قراگوزل ــا ذك ــارات (ى علیرض ــم، انتش ق
 ).ش 1380پژوھشكده حوزه و دانشگاه، 

شم محـدث  شبانكاره - مد، مجمـع االنسـاب، بـه كوشـش میرھا اى، محمد بن على بـن مح
 ).ش1376تھران، انتشارات امیر كبیر، (
مه - ى  صنھاجى، ابى عبداللَّه محمد، تاريخ فاطمیان يا اخبار ملوك بنى عبید و سـیرتھم، ترج

 ).ش1378تھران، انتشارات امیر كبیر، (حجت اللَّه جودكى 
شورات دارالقلـم (طباخ حلبى، محمدبن راغب، اعالم النبالء بتاريخ حلب الشھباء  - لب، من ح

 ).ق1408العربى، 
فدايى خراسانى، محمدبن زين العابدين، تاريخ اسماعیلیه يا ھدايت المؤمنین الطالبین، بـه  -

 ).ش1362تھران، انتشارات اساطیر، (كوشش الكساندر سیمونوف 
 ).م1987بیروت، دارالفكر، (قلقشندى، احمدبن على، صبح االعشى فى صناعة االنشاء  -
 ).1362تھران، انتشارات توس، (اى  ى فريدون بدره لوئیس برنارد، تاريخ اسماعیلیان، ترجمه -
مقريزى، تقى الدين احمد بن على، المواعظ و االعتبار بذكر خطط و اآلثار معروف بـه الخطـط  -
 ).م1998مكتبة مدبولى، (
تاريخ اســماعیلیان در ايـران، ترجمــه - پروين مـتروى  والديمیرونا، استرويوالودمیال،  ھران، (ى  ت

 ).ش 1371نشر اشاره، 
شارات علمـى و (اى  ى فريدون بـدره ھاجسن، مارشال، فرقه اسماعیلیه، ترجمه - ھران، انت ت

 ).ش1378فرھنگى، 
ھمدانى، رشیدالدين فضل اللَّه، جامع التواريخ، به كوشش محمد تقى دانش پژوه و محمـد  -

 ).ش1356تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (مدرسى زنجانى 
ى  ھاى اسالمى، ترجمه شناسى ھنر و معمارى در سرزمین ج و ھانرى مارتن، سبك. ھوگ -

 ).1357تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، (پرويز ورجاوند 

4.1987 ,nedieL ,I .loV ,malsI fo aidaepolcycnE - 
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