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المقدمة  
 

ترجع اىمية مدينة اسيكط الى ما تتمتع بو مف مكقع فريد فى جنكب 
مصر، فقد لعبت دكراىاما فى تاريخ مصر السيما العصريف االيكبى كالمممككى 
فى مختمؼ المجاالت كخاصة فى العبلقات بيف مصر كدكؿ السكداف الغربى 

كما جعميا ىذا المكقع تتحكـ فى . كذلؾ لككنيا بداية طريؽ درب االربعيف 



الطريؽ البرل بيف شماؿ الكادل كجنكبو كلذلؾ تـ اختيار المدينة منذ اقدـ 
 .العصكر لتككف عاصمة شماؿ الصعيد  

كنظرا التجاه كثير مف الباحثيف الى دراسة التاريخ العاـ لمصر 
االسبلمية كالتركيز عمى دراسة العكاصـ السياسية ك دراسة الصعيد ككحدة 

متكاممة دكف االىتماـ بالمدف المحمية كاالدارية كمدينة اسيكط كمف ىنا تأتى 
اىمية دراستيا  فى استكماؿ صكرة المجتمع المصرل مف كافة جكانبو لذلؾ تـ 
اختيارل لمكضكع مدينة أسيكط فى عصر االيكبييف كالمماليؾ الظيار دكرىا 
السياسى كالحضارل فى تمؾ الفترة ، خاصة كاف المكتبة العربية تفتقر الى 

دراسة اكاديمية لتمؾ المدينة ، كما اف كثيرا مف المؤرخيف قد تناسكا اف مصر 
كدكلة لـ تقـ ليا قائمة اال بتضافر تمؾ المدف المحمية مع السمطة الحاكمة فى 

العاصمة  ، الستتباب االمف الداخمى لكى تتفرغ تمؾ السمطة لمعبلقات الخارجية 
كاالصبلحات الداخمية  

كقد اعترض سبيؿ البحث بعض الصعكبات ، كيتمثؿ اىميا فى ندرة 
المادة العممية ، كتناثر المتكافر منيا فى بطكف المصادر المختمفة ، نظرا الف 
معظـ المؤرخيف شغمكا انفسيـ باالكضاع السياسية كالمساجبلت الحربية كذلؾ 
فى العصر االيكبى ، فنادرا ما ذكرت المصادر االيكبية الكجو القبمى اك مدينة 
اسيكط ، اما فى العصر المممككى فقد كقفكا اقبلميـ عمى السبلطيف كاالمراء 

كحاضرتيـ ، اال بعض االشارات المتناثرة ىنا كىناؾ ، كقد عثرت ضمف 
كتبيف انو كاف مكجكدا " تاريخ اسيكط " مؤلفات السيكطى عمى كتاب لو بعنكاف 

بمكتبة برليف بألمانيا قبؿ الحرب العالمية الثانية ، اال انو فقد منذ ذلؾ الحيف 
. كلـ يتـ العثكر عميو 

 



كقد اعتمدت فى ىذه الرسالة عمى المنيج السردل الكصفى ، كالتحميؿ 
المستمر لممادة العممية  كاالستنباط مف اجؿ تشكيؿ ىيكؿ عاـ لمرسالة فى ظؿ 

.  ندرة المادة التاريخية ، كتفرقيا فى شذرات دقيقة 
:-  كلقد جاء الرسالة فى تمييد كاربعة فصكؿ كخاتمة 

 افالتمييد تناكؿ جغرافية المدينة مف حيث المكقع كالمساحة كالمناخ  كتاريخو
. قبيؿ عصر االيكبييف كالمماليؾ 

كالفصؿ االكؿ تناكؿ  التطكر السياسى لمصر خبلؿ عصرل االيكبييف 
كالمماليؾ  كثكرات العرباف كاسبابيا كنتائجيا ، ككذلؾ عرض بعض 

االضطرابات السياسية التى قاـ االمراء كمحاكلتيـ الخركج عف طاعة السمطة 
. الحاكمة 

ثـ الكضع االدارل لمدينة اسيكط   نيابة السمطنة فى الكجو القبمى كالتى كاف 
مقرىا مدينة اسيكط  ، كأمراء العرباف كالبريد  اما الفصؿ الثانى فقد تناكؿ 
الحياة االقتصادية فى المدينة مف حيث الزراعة ككضعية االرض الزراعية 

كانكاع االراضى كطرؽ الرل ، كعرض الىـ المحاصيؿ الزراعية بالمدينة كمنيا 
القصب كالكتاف كالخشخاش كغيرىا ، كالرعى كالثركة الحيكانية ، كالصناعات 
الغذائية  كصناعة عسؿ القصب كالسكر كالزيكت اكصناعات غير الغذائية 

ثـ التجارة الداخمية مف اسكاؽ كنظـ . كمنيا الغزؿ كالنسيج كالصباغة كالسجاد  
،ثـ المجاعات كاالكبئة  . التعامؿ كطرؽ التجارة  ، كالتجارة الخارجية 

. التىانتشرت مف حيث اسبابيا كاىـ المجاعات التى حدثت بالمدينة 
اما الفصؿ الثالث اىتـ بدراسة الحياة االجتماعية مف بنية طبقية تشمؿ المماليؾ 

كاىؿ العمامة كالتجار كاىؿ الذمة كالعرباف كالفبلحيف ، كما تناكؿ مظاىر 
الحياة االجتماعية مف اعياد كاحتفاالت ك عادات كتقاليد  ككسائؿ تسمية 

كمسكف كطعاـ كمبلبس  



ثـ الفصؿ الرابع  الذل عرض الحياة الثقافية مف خبلؿ عكامؿ ازدىار الحياة 
 مراكز اشعاع النشاط الدينى  –تشجيع الحكاـ لمنشاط الثقافى  )الثقافية باسيكط 

 
القبائؿ العربية كدكرىا الثقافى -  مكانة العمماء كالفقياء فى اسيكط–كالثقافى 
كقد انييت البحث بخاتمة اكضحت فييا اىـ نتائج البحث    . (باسيكط 

كقد استمـز اعداد ىذه الدراسة الرجكع الى العديد مف المصادر كالمراجع  
:-  اىميا 

السمكؾ لمعرفة " كيأتى فى مقدمة ىذه المجمكعة كتاب  :- المصادر التاريخية 
تاريخ   (ـ1440/ ىػ 845كفاة  ) ()كيتناكؿ فيو مؤلفو المقريزل" دكؿ الممكؾ 

حتى عاـ  (ـ1174/ىػ 569 )االيكبييف كالمماليؾ بطريقة الحكليات مف عاـ 
كتتمثؿ اىمية ىذا الكتاب فى اف مؤلفو لـ يترؾ فرعا مف  (ـ1441/ ىػ 844)

فركع التاريخ اال كدكنو فيو عمى نحك ما سكاء السياسى اك الحربى اك االقتصادل 
كالكتاب عمى ىذا النحك مفيد جدا ليذه الدراسة ، فقد اىتـ . اك االجتماعى 

المقريزل باف يكرد حالة الببلد االقتصادية كاخبار التجارة الداخمية  ، كما اىتـ 
بايراد اخبار االزمات االقتصادية كاالكبئة كالطكاعيف كتأثيرىا عمى الزراعة كالسكاف 
، ك اشارات عف عادات المصرييف كتقاليدىـ باالضافة الى احتفاالتيـ الدينية  ، 

لكف . كغير ذلؾ مف االمكر السياسية مف ثكرات العرباف كاالضطرابات السياسية 

                                      
ـ ، كقد عمؿ طكيبل 1364/ ىػ765ىك احمد بف عمى المقريزل ، كلد بالقاىرة فى حارة برجكاف عاـ  ( 

فى عدة مناصب حككمية مثؿ ديكاف االنشاء بالقمعة ثـ قاضيا عند قاضى القضاة الشافعية ، فأماما 
لجامع الحاكـ ، كمدرسا لمحديث بالمدرسة المؤيدية ، ثـ اختاره السمطاف برقكؽ لكظيفة محتسب القاىرة ثـ 
عمؿ بالتدريس فى دمشؽ  كعاد لمقاىرة ليتكفر عمى الدرس كاالشتغاؿ بالعمـ ، كالسيما التاريخ كتكفى عاـ 

محمد مصطفى زيادة ، المؤرخكف فى مصر فى القرف الخامس عشر الميبلدل   )ـ  1441/ىػ845
 ( 9: 7ـ ، ص1949كالقرف التاسع اليجرل ، القاىرة 



" المكاعظ كاالعتبار" يؤخذ عميو  انو كرر كثيرا مف االحداث التى اكردىا فى كتاب 
، كذكرىا باختصار دكف تفاصيؿ  

 
 
 
 
 

البف تغرل "   النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقاىرة " كمف اىـ المصادر كتاب 
كىك كتاب حكلى ايضا يتناكؿ تاريخ مصر  (ـ1469/ىػ 874كفاة  ) ()بردل

/ ىػ 874ـ حتى عاـ 641/ىػ 20كاخبار حكاميا منذ الفتح العربى االسبلمى عاـ 
ـ كيبدأ ابف تغرل بردل فى التأريخ لدكلة االيكبييف كالمماليؾ مف الجزء 1469

السادس مف الكتاب معتمدا عمى كتابات المقريزل كغيره فى الفترة السابقة عميو  
كقد افدت منو  (فى نياية حكـ السمطاف فرج بف برقكؽ  )حتى عاصر االحداث 

فى معرفة الحياة االقتصادية كاخبار الفيضانات كاالكبئة كالمجاعات كاخبار 
. العرباف كثكراتيـ كما ذكره عف عمماء  عصره مف ابناء مدينة اسيكط 

  (ىػ930كفاة  ) ()لممؤرخ ابف اياس " بدائع الزىكر فى كقائع الدىكر "ككتاب 
الذل يتحدث  فيو عف جغرافية مصر كمحاسنيا كفضائميا كتاريخ مصرفى 

                                      
ـ مف 1411/ ىػ812ىك ابك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف تغرل بردل  الذل كلد بالقاىرة فى عاـ  ( 

اـ تركية كانت جارية لدل السمطاف برقكؽ كذلؾ فاف كالده كاف مكظفا فى الببلط المممككى ، كقد عاش 
المؤرخ فى بحبكحو مف العيش بصفتو احد ابناء االمراء الذيف عرفكا فى ذلؾ الكقت باكالد الناس ، كقد 

مصطفى زيادة  ،  ). احتؿ ابى المحاسف مركز الصدارة بيف المؤرخيف بمصر بعد كفاة المقريزل 
  ( 29المؤرخكف فى مصر ، ص

ـ ، كابف اياس شبيو 1448/ ىػ852ىك محمد بف احمد بف اياس المصرل الحنفى ، كلد بالقاىرة عاـ  ( 
بابى المحاسف مف حيث اف كبل منيما سميؿ اسرة مممككية كظؿ معظـ حياتو متمتعا باقطاع كافر ، 

  (95: 92مصطفى زيادة ، المرجع السابؽ ، ص )فعاش حياة راضية 



العصكر القديمة كحكاميا  حتى المقكقس باختصار شديد ، ثـ فتح العرب 
لمصر معتمدا عمى ركايات السابقيف ، ككالتيا فى خبلفة بنى أمية كالعباسييف ، 

فأخبار الطكلكنييف كاالخشيدييف ثـ الفاطمييف كااليكبييف حتى يصؿ الى فترة 
  .(ـ1250/ىػ 648)دكلة المماليؾ 

كالكتاب ينقسـ الى قسميف االكؿ  كىك ما نقمو ابف اياس عف الفترة التى لـ 
يعاصرىا كالتى يذكر اخبارىا بإقتضاب دكف اف يأتى بجديد ، اما القسـ الثانى  

فيك االىـ كيتحدث فيو عف الفترة التى عاصرت بداية انييار دكلة المماليؾ 
حتى الفتح  

 
العثمانى لمصر ، كيكاد ينفرد ابف اياس بيف المعاصريف بالتأريخ ليذه الفترة ، 
كيتخذ الكتاب كمما قارب عمى االنتياء شكؿ يكميات يعترييا الكثير مف الخمط 

كسكء الترتيب  ، كاف كاف ىذا اليمنع مف اف ابف اياس اكرد معمكمات غاية فى 
االىمية عف تدىكر احكاؿ الببلد االقتصادية ، كاخبار العرباف كىجماتيـ عمى 

الببلد ثـ يكرد اخبار المجاعات كاالكبئة كاثر ذلؾ كمو عمى االكضاع 
. االجتماعية كاالقتصادية 

/ ىػ 852 )()البف حجر العسقبلنى" إنباء الغمر بأنباء العمر " ككتاب 
كىك مف الكتب الميمة التى أرخت لعصر سبلطيف المماليؾ كىذا  (ـ 1449

الكتاب يحتكل عمى الحقبة التى عاشيا ابف حجر مف العصر المممككى مرتبة 
ترتيبا حكليا تنتيى احداث كؿ سنة بما فييا مف كفيات ، كالى جانب االحداث 

                                      
ىك احمد بف عمى بف محمد العسقبلنى ، ابك الفضؿ شياب الديف ، مف ائمة العمـ كالتاريخ  ، مكلده  ( 

كلع باالدب كالشعر ثـ اقبؿ عمى الحديث كرحؿ  (ـ 1449- 1372/ىػ 852- 773 )ككفاتو بالقاىرة 
الى اليمف كالحجاز كغيرىما لسماع الشيكخ ، كعمت شيرتو فقصده الناس لبلخذ عنو كاصبح حافظ 

الزركمى ، االعبلـ ،  )االسبلـ فى عصره ، كلو تصانيؼ كثيرة منيا الدرر الكامنة ، كرفع االصر كغيرىا 
 (  178 ، ص1جػ



السياسية كالعسكرية التى اىتـ بيا ابف حجر فى حكلياتو كغيره مف مؤرخى 
عصره فإنو يكرد بعض االخبار ذات الصبغة االجتماعية كاالقتصادية كاخبار 

النيؿ كالفيضانات كاالزمات االقتصادية كاالكبئة كالمجاعات كغيرىا مف 
المعمكمات المفيدة لمدراسة  ، كيذكر بالتفصيؿ اخبارالحياة الفكرية كاخبار 
. الكظائؼ الدينية فضبل عف االىتماـ الفائؽ الذل اكاله لمكفيات كالتراجـ 

 فقد امدتنا بدكرىا بالعديد مف التفاصيؿ التى اغفؿ كتب الجغرافيا والرحالتاما 
المؤرخكف فى كثير مف االحياف ذكرىا ، كترجع اىميتيا الى اف ما يعتاده اىؿ 

الببلد كيركنو امرا طبيعيا اليسجمكنو ، كلكنو حينما يصطدـ بعيكف الغرباء فانيـ 
لميعقكبى "  البمداف" يسارعكف الى الحديث عنو كتسجيمو كمف ىذه الكتب   كتاب

 (ـ895/ ىػ 282)
 
الذل افدت منو فى  (ـ  1228/ىػ 626 )لياقكت الحمكل " معجـ البمداف " ك 

معرفة  مكقع كمساحة المدينة كالقرل التابعة ليا ، كمعرفة المحاصيؿ الزراعية 
/ ىػ 682)لمقزكينى  "  اثار الببلد كاخبار العباد " المكجكدة بيا ، ككذلؾ كتاب 

 .  (ـ1283
تحفة النظار فى " ، ك (ـ1217/ىػ 614)كمف كتب الرحبلت رحمة ابف جبير
المعركؼ برحمة ابف بطكطة كقد افدت مف " غرائب االمصار كعجائب االسفار 

ىذه الكتب  فى معرفة بعض العادات كالتقاليد كالمظاىر االجتماعية 
كاالقتصادية ، ككؿ منيما سجؿ ما لفت نظره مف كثرة السفف فى النير كحركة 

التجارة الدائبة بو ،  كمكانىء المدف الكاقعة عميو  ، كقد انفرد ابف بطكطة 
بكصؼ االحتفاؿ برؤية ىبلؿ رمضاف  اثناء زيارتو لمصر  (ـ1377/ىػ 779)
 .

 كيأتى فى مقدمتيا فى ذلؾ العصر كتب الخطط والرسوم والنظم االداريةاما 
 (ـ 1440/ىػ845)لممقريزل " المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار " كتاب 



كيعد مف اىـ الكتب التى افادت البحث نظرا لما تضمنو عف حياة المصرييف 
كنشاطيـ االقتصادل خصكصا الزراعة كاكقاتيا كالرل كنظمو كالحصاد كانكاع 

المحاصيؿ الصيفية كالشتكية  ، كذكر اخبار النيؿ كفيضانو كمقاييسو  
باالضافة الى االزمات االقتصادية كالمجاعات كاالكبئة كالطكاعيف  ، كاثر ذلؾ 
عمى ىجر الفبلحيف لقراىـ ، فضبل عف اىتمامو بحياة المصرييف االجتماعية 

. كعاداتيـ كاحتفاالتيـ الدينية كاالجتماعية 
كيأتى فى اىمية كتب الخطط  الكتب التى اىتمت باحصاء قرل مصر كتكزعيا 

فى االقاليـ ، كتقدير مساحتيا كنكع حيازتيا كمقدار خراجيا  ، كماىك مرتب 
عمييا مف التزامات  ، كغير ذلؾ مف المعمكمات الميمة عف القرل التى ال 
" نجدىا فى نكعيات اخرل مف المصادر ،  كمف كتب االحصاء تمؾ كتاب 

البف  " قكانيف الدكاكيف 
 
 
 

الذل اىتـ باحصاء قرل مصر فى زمنو  (ـ 1209/ ىػ 606 ) ()مماتى
فأكردىا مرتبة عمى حركؼ المعجـ فى االقاليـ التابعة ليا  كمنيا مدينة اسيكط 
كالقرل التابعة ليا كاىتمامو بذكر الزراعة كانكاع المحاصيؿ الزراعية الصيفية 
كالشتكية ، كاكقات الزراعة كالحصاد ككذلؾ الرل ،  كانكاع الجسكر المكجكدة 

. فى المدينة فى ذلؾ العصر 
معاصر  )البف الجيعاف " التحفة السنية باسماء الببلد المصرية " اما كتاب 

كقدـ فيو احصاء لجميع قرل مصر فى العصر المممككى  (لمسمطاف قايتبال 
                                      

ىك اسعد ابك المكاـر ابف الخطير ابى سعيد ميذب بف مينا بف زكريا ،  كقد خمؼ اباه الخطير عمى  ( 
ديكاف الجيش كاستمر فيو مدة طكيمة ، كقد اختص بصحبة القاضى الفاضؿ ، كلو تصانيؼ كثيرة سكؼ 

 (      114 ، ص 6ياقكت الحمكل ، معجـ االدباء ، جػ )يرد ذكرىا فى الفصؿ الرابع 



بحسب ترتيب االقاليـ كقارف بيف حاؿ كؿ قرية مف ىذه القرل فيما كانت عميو 
منذ الركؾ الناصرل حتى نياية عيد االشرؼ شعباف ابف حسيف ، كما اصبحت 

عميو بعد ذلؾ حتى زمف المؤلؼ مف حيث طبيعة حيازة االرض الزراعية بيا 
سكاء كانت الحد الدكاكيف اك الحد االمراء المقطعيف اك االجناد اك كقؼ اك 

رزقة ، كما يكرد نكع التربة فى بعض القرل كقد افدت مف ىذه المعمكمات عف 
. مدينة اسيكط  
 ) البف دقماؽ " االنتصار لكاسطة عقد االمصار " ككذلؾ كتاب 

كىك مف الكتب الميمة التى افادت البحث ففى الجزء الخامس (ـ 1406/ىػ809
منو يذكر مدينة اسيكط كالقرل التابعة ليا كيتحدث عف انكاع حيازة االراضى 
فى تمؾ القرل ، كيتطرؽ الى ذكر الصناعات المكجكدة بالمدينة كالتجارة ، 

. ككذلؾ بعض مظاىر الحياة االجتماعية 
 
 

صبح االعشى فى صناعة " كمف كتب الرسـك كالنظـ االدارية نذكر كتاب 
كىك كتاب مكسكعى ضخـ  (ـ1418/ ىػ821كفاة ) ()لمقمقشندل " االنشا 

يمثؿ سجبل لمحياة السياسية كالعسكرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 

                                      
مؤرخ  (ـ 1407- 1349/ ىػ 809- 750)ىك ابراىيـ بف محمد بف ايدمر بف دقماؽ القاىرل  ( 

الديار المصرية فى كقتو كتب نحك مئتى سفر فى التاريخ مف تأليفو كمنقكلو ، ككاف معركفا باالنصاؼ 
فى تكاريخو مكصكفا بحست العشرة كالميؿ الى الفكاىة ، عارفا باالدب كالفقو ، غزير االطبلع ، مف 

  64 ، ص1الزركمى ، االعبلـ ، جػ )تصانيفو نظـ الجماف ، نزىة االناـ فى تاريخ االسبلـ كغيرىا 

ىك ابك العباس القمقشندل المكلكد فى مدينة قمقشندة بمركز طكخ محافظة القميكبية ،  كلد فى عاـ  ( 
ـ ، كاشتغؿ بالفقو كغيره كسمع منابيو فى كقتو ، ككاف احد الفضبلء ممف برع فى الفقو 1355/ ىػ 756

احمد  )ـ   1418/ىػ821عمؿ صبح االعشى كتكفى عاـ . . كاالدب ككتب االنشاء كناب فى الحكـ 
 222ـ ، ص1989رمضاف احمد ، تطكر عمـ التاريخ االسبلمى حتى نياية العصكر الكسطى ، القاىرة 

   )



كاالدارية فى مصر منذ الفتح العربى االسبلمى حتى عصر سبلطيف المماليؾ 
 .

كقد استفدنا مف كؿ ما ذكره القمقشندل فى عف الجكانب السياسية كاالقتصادية 
كنظـ الحكـ كاالدارة كالدكاكيف كمكظفييا فى عصر سبلطيف االيكبييف المماليؾ 

باالضافة الى المعمكمات القيمة التى اكردىا عف الزراعة كالرل ، فضبل عف 
التجارة الداخمية كالخارجية ، كقد حرص القمقشندل عمى اف يدعـ كتابو بنماذج 
مف الكثائؽ عما يتحدث عنو فى كؿ ضرب مف ضركب الحياة ، الى جانب 

التقاليد كالتكاقيع كالمراسيـ التى تخرج بتعييف مكظفيف عسكرييف كادارييف 
. كقضائييف فى الحاضرة كاالقاليـ 

المدخؿ الى "  فبل غنى لمباحث عنيا كمف ىذه الكتب كتاب كتب الفقهاما 
الذل ينفرد بأىمية كبيرة النو  (ـ1337/ىػ737)البف الحاج " الشرع الشريؼ 

يتضمف الكثير مف المعمكمات حكؿ عادات كتقاليد المجتمع المصرل اباف القرف 
الرابع عشر الميبلدل ، كما يكضح ىذا الكتاب ايضا ركح / الثامف ىجرل 

الكفاؽ االجتماعى التى سادت العبلقات بيف المسمميف كاىؿ الذمة اباف العصر 
. المممككى 
 )البى الحسف الماكردل  " االحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية " ككتاب 

الذل يزخر بالمعمكمات عف مكقؼ الشريعة االسبلمية مف (ـ 1058/ىػ450
اىؿ الذمة سكاء مف ناحية عقد الذمة اك الجزية اك كضعيـ فى المجتمع ، كقد 

. افدت منو فى معرفة الجزية الكاجبة عمى اىؿ الذمة 
 

 فميا ىى االخرل اىميتيا لمبحث فقد اشارت الى القيكد كتب الحسبةاما 
المفركضة عمى اىؿ الذمة ،  كالى الجزية الكاجبة عمييـ ، كاشارت الى بعض 
الحرؼ كالصناعات كطرؽ الغش كالتدليس التى تفشت فى ىذه الحرؼ ، كطرؽ 

معالجتيا ، كما امدتنا ببعض المعمكمات الميمة عف المكاييؿ كالمكازييف 



معالـ القربة فى احكاـ " كمف اىـ ىذه المصادر .المتداكلة فى تمؾ الفترة 
" نياية الرتبة فى طمب الحسبة " ، ك  (ـ1328/ىػ729 )البف االخكة " الحسبة 

" نياية الرتبة فى طمب الحسبة " ، ك (ىػ 7ىػ كاكائؿ ؽ6اكاخر ؽ )البف بساـ  
   (ىػ589)لمشيرزل 
 اىمية خاصة النيا تكمؿ اكجو القصكر فى بعض لكتب السير والتراجمكما اف 

المصادر التاريخية ، إذ تترجـ لبلشخاص كتمقى الضكء عمى حياتيـ العامة 
كالخاصة ، كتبرز مدل مشاركتيـ فى اكجو النشاط االنسانى كالعبلقات 

االجتماعية ، كما تكشؼ عف دكرىـ فى الحياة السياسية كالعممية كالدينية ، لذا 
تعد عمى قدر كبير مف االىمية مف الناحية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  

لياقكت " معجـ االدباء " ، كمف اىـ ىذه المصادر التى افادت البحث كتاب 
" تراجـ رجاؿ القرنييف السادس كالسابع " ، ككتاب   (ـ1228/ىػ626)الحمكل 

" كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف " ك  (ـ1267/ىػ665)البك شامة المقدسى 
العبر فى خبر " ك " سير اعبلـ النببلء " ، ك  (ـ 1282/ىػ681)البف خمكاف 

الطالع السعيد الجامع اسماء " ،  ك  (ـ1348/ىػ748)لمذىبى " مف غبر 
لبلدفكل  : نجباء الصعيد 

" الدرر الكامنة فى اعياف المائة الثامنة " ، ك   (ـ1348/ىػ748)
" المقفى الكبير " ، ككتاب   (ـ1448/ ىػ852)لمعسقبلنى
" ك " المنيؿ الصافى كالمستكفى بعد الكافى " ، ك  (ـ 1440/ىػ845)لممقريزل

، ك  (ـ1469/ىػ874)البف تغرل بردل" الدليؿ الشافى عمى المنيؿ الصافى 
" ، ككتاب   (ـ1497/ىػ903)لمسخاكل"  الضكء البلمع الىؿ القرف التاسع "

لمسيكطى " نظـ العيقاف فى اعياف االعياف 
 
 



البف العماد " شذرات الذىب فى اخبار مف ذىب " ، ك   (ـ1505/ىػ911) 
"  البدر الطالع بمحاسف ما بعد القرف السابع " ، ك (ـ1679/ىػ1089)الحنبمى 

كقد افدت مف ىذه المصادر فى معرفة ابناء    (ـ1834/ىػ1250)لمشككانى 
. مدينة اسيكط العمماء 

 ، كمنيا عمى المراجعكاخيرا فقد اعتمدت فى ىذه الدراسة عمى عدد ال بئس بو مف 
" سبيؿ المثاؿ كليس الحصر مؤلفات المؤرخ سعيد عاشكر التى افادتنى كثيرا كمنيا 

مصر فى عصردكلة المماليؾ " ك " مصر كالشاـ فى عصرل االيكبييف كالمماليؾ 
مصر فى " ككتاب " .   المجتمع المصرل فى عصر المماليؾ " ك " البحرية 

النظـ االقطاعية فى الشرؽ االكسط فى " ك " عصر دكلة المماليؾ الجراكسة 
الحمد " المرأة فى مصر المممككية " البراىيـ طرخاف  ،  ك " العصكر الكسطى 
نظـ دكلة "  لمباز العرينى ، ك " مصر فى عصر االيكبييف " عبد الرازؽ ،  ك 

التاريخ السياسى لدكلة سبلطيف " ك "  سبلطيف المماليؾ كرسكميـ فى مصر 
لعبد المنعـ ماجد   كغيرىا مما ىك فى ثبت المصادر كالمراجع فى " المماليؾ 

كقد افدت منيا فى معرفة بعض جكانب الحياة االقتصادية مف .  نياية الدراسة 
طرؽ الزراعة كرل كالصناعات التى كانت بالمدينة كطرؽ التجارة ، كبعض جكانب 
الحياة االجتماعية مف طبقات المجتمع كبعض العادات كالتقاليد كطرؽ المعيشة مف 

.    مسكف كشراب كطعاـ 
 كاليسعنى اال اف اتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف قدـ لى يد المساعدة فى 

. اعداد ىذه الرسالة فميـ منى كؿ الشكر كالتقدير 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جغرافية المدينة وتاريخها قبل عصر االيوبيين والمماليك: التمهيد 

 
"  الحارس"تطكر اسـ مدينة اسيكط عمى مر العصكر فاسميا  الفرعكني معناه  

مرجع ذلؾ الى اف  الفراعنة جعمكا  رمزىا كربيا  كحارسيا  حيكانا مف فصيمة 
فاتح الطريؽ تارة " كب كاكت"تارة  ،  ك " الحارس"الكمب اطمقكا عميو اسـ  

أخرل   كتعميؿ ذلؾ اف الفراعنة جعمكا مف المدينة حدا شماليا  لصعيد الكادم  
كمكقعا  لزحفيـ  نحك الشماؿ فيك حارس  حدكد  الصعيد  مف  ناحية  ،  
كباسمو كتحت  رايتو يتجيكف  نحك الشماؿ  لفتح أقاليـ الكسط كالشماؿ مف 

   ()ناحية   أخرل
 Atf كقد ذكرىا  جكتييو فى  قامكسو فقاؿ اف اسميا المصرل المقدس    

 khanti   كالمدنى Soaut   كاالشكرل   Siya autu  كالقبطى   Siaut   
كمنو اسميا العربى سيكط   

كمعناىا مدينة "  ليككبكليس"  اما  فى العصر البطممى  فقد تغير اسميا إلى  
كترجمتو  فاتح الطريؽ  ككاف يمثؿ فى " كب كاكات"الذئب نسبة إلى معبكدىا 

.  شكؿ ذئب  ككاف معبكد اإلقميـ الثالث عشر الذم كانت أسيكط  عاصمتو  

                                      
  . 1059 ـ ، ص 1987بيركت .  ، ط 1محمد شفيؽ غرباؿ ، المكسكعة العربية الميسرة ، ـ  (



ـ    640/ ىػ 20كاستمر ذلؾ االسـ مدة طكيمة حتى فتح العرب لمصر عاـ 
   ()فنقؿ العرب  اسـ المدينة  كنطقكه  أسيكط  أك  سيكط 

 
 
 
 
 
 

أسيكط  بضـ  األلؼ  :  "كقد ذكرىا  السمعانى   فى كتابو  األنساب   
كسككف السيف الميممة كضـ الياء المنقكطة بنقطتيف  مف تحت  فى أخرىا  

  ()،   كمنيـ   مف يسقط  األلؼ  كيقكؿ سيكط "   طاء  ميممة  بعد الكاك 
 .

كقاؿ  " لب المباب "كقد  ذكرىا  ايضا جبلؿ الديف السيكطى فى كتابو  
 .  ()فييا خمسة  اكجو ضـ اليمزة ككسرىا كاسقاطيا كتثميث السيف الميممة 

كمما سبؽ يتضح لنا اف  السبب الرئيسى فى تمؾ االسماء التى لقبت بيا 
. المدينة ىك المكقع 

                                      
 2ـ  ، ؽ1945 محمد رمزل ، القامكس الجغرافى لمببلدالمصرية مف عيد قدماء المصرييف الى سنة (
  ؛ عثماف فيض اهلل  ، اسيكط بحث فى بيئتيا بيف الماضى 25 ـ ،  ص1994القاىرة .   ، ط 4جػ

    30 ،29ت  ، ص.اسيكط  د. كالحاضر  ، ط 
  ؛  159 ـ ،  ص1988بيركت . 1 ،  ط1 االنساب ،  تقديـ كتحقيؽ عبداهلل عمر الباركدل  ،  جػ( 

 1840ابى الفدا  ، تقكيـ البمداف ، اعتنى بتصحيحو  رينكدر ماؾ كككيف  ديسبلف ،  باريس المحركسة 
   112ـ ،  ص

   15 ـ ،  ص1851القاىرة .  لب المباب فى تحرير االنساب  ،  ط ( 


