
أحوال مصر في عهد المماليك 
عند المؤرخ 

جالل الدين السيوطي
Condition of Egypt During the Mamluk Era 

By The Historian 
Jalal Al-Din Al-Suyuit

أ.م.د. إيالف عاصم مصطفى
كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية - قسم التاريخ

Asst. Inst Dr Elaf Assim Mustafa
College of Basic Education 
Mustansiriyah University 

Department of History  





١٠7
ل الدين السيوطي« »أحوال مصر في عهد المماليك عند المؤرخ جال

د.أ.م.د. إيالف عاصم مصطفى



المقدمة

الدين  الــديــن  ــالل  )ج السيوطي  مؤلفات  أن 
شغلت  قد  ــره  وآث بكر(،  أبــي  بن  الرحمن  عبد  بن 
في  ســواء  والمختصين  الــدارســيــن  مــن  المئات 
عصره أو بعدُه حتى يومنا هذا، وال نزال نرى طلبة 
العلم والدارسين في الجامعات، يقدمون أبحاثهم 
باختيار  العليا  الدراسات  في  العلمية  رسائلهم  و
وتحلياًل،  وتحقيقًا  شرحًا  لدراستها  السيوطي  آثار 
الشخصيات  ــرز  أب من  واحـــدًا  يعد  السيوطي  ألن 
ــرن الـــخـــامـــس عشر  ــقـ ــي الـ ــة الــمــهــمــة فـ ي ــر ــك ــف ال
كان بحق المصب العام لعلوم  الميالدي، الذي 
السيوطي  جــال  وقــد  اإلنسانية  والثقافة  المعرفة 
يترك  فلم  العربية  العلوم  مجاالت  كافة  في  بقلمه 
اإلنسانية  والمعرفة  العلوم  بحور  من  بحرًا  تقريبًا 
وافــر، وكذلك في  فيه حظ  له  وكــان  إال  في عصره 
ية  ية واإلدار تسليطه األضواء على المظاهر الحضار
كانت  التي  والسياسية  قتصادية  واال والطبيعية 

سائدة في مصر. 
وخاتمة،  ومقدمة  مبحثين  الى  البحث  قسم 
ونشأته  حياته  السيوطي  األول  المبحث  تــنــاول 
السيوطي  فتضمن،  الثاني  المبحث  أما  العلمية. 

وعصره أثناء حكم المماليك في مصر. 

المصادر  مــن  مجموعة  على  البحث  اعتمد 
ــخ، حسن  ي ــار ت كــتــاب  أبــرزهــا،  مــن  كــان  المهمة 
جالل  لمؤلفه  والقاهرة  مصر  يخ  تار في  المحاضرة 
الدين السيوطي، تحقيق اليزابيث ماري سارتين، 
الذي أغنى البحث بالمعلومات القيمة من جميع 
بــن محمد  ــقــادر  ال كــتــاب عبد  جــوانــبــه، وشــكــل 
الشاذلي المعنون بهجت العابدين بترجمة حافظ 
كدراسة موضوعية  العصر جالل الدين السيوطي، 
حكم  من  عاصره  وما  السيوطي  حياة  أوضــاع  عن 
التي  الكتب  مــن  وغيرها  مــصــر،  فــي  المماليك 

أغنت البحث بالمعلومات القيمة. 

المبحث األول	 
السيوطي حياتُه ونشأتُه العلمية	 
 : أسمُه ونسبُه 	 

ً
أوال

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
الدين  ناظر  بن  عثمان  الفخر  بن  الدين  سابق  بن 
محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي 
الشيخ  بن  محمد  الدين  ناصر  بن  أيــوب  الصالح 
السيوطي  الخاء(  )بضم  الخضيري  الدين  همام 

األصل أو األسيوطي)١(.
والــدي  فسماني   : فقال  أسمُه  السيوطي  وذكــر 
يرجح السخاوي أصل  يوم األسبوع عبد الرحمن و

الالمع  الضوء  السخاوي،  الرحمن  عبد  بن  محمد   )١(
اللطيف حسن عبد  : عبد  التاسع، تصحيح  القرن  ألهل 
الرحمن، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢003، ص60. 



١٠8
ل الدين السيوطي» «أحوال مصر في عهد المماليك عند المؤرخ جال

د.أ.م.د. إيالف عاصم مصطفى

السيوطي الى أسيوط)١(، ولهذا قال كان يعرف بأبن 
يسقط  من  منهم  أن  الــى  يشير  ولكنُه  األسيوطي، 
يحدد أسيوط بأنها : بلدة  لف فيقول : سيوط، و األ

بديار مصر من الريف األعلى بالصعيد)٢(.
نسبُه  في  يكتب  كان  أيــاه  أن  السيوطي  يذكر  و
كتابة  ينكر  و األسيوطي  يكتب  وغيره  السيوطي، 
تخريجًا  يجد  أن  األسيوطي  يحاول  وهنا  الــوالــد، 
كال  إنكار بل  وال   : فيقول  اللفظين  بين  يوفق  يًا  لغو
مراجعة  بعد  لي  تحدر  ــذي  وال صحيح،  األمــريــن 
الحفاظ  ومجاميع  البلدان  ومعاجم  اللغة  كتب 
 : لغات  خمس  سيوط  فــي  أن  وغيرهم،  واألدبـــاء 
بتثليث  وســيــوط  وفتحها،  الهمزة  بضم  أســيــوط 
يذكر  المحيط  القاموس  صاحب  أن  إال  السين، 
المراجع  وبعض  فــقــط)3(.  أسيوط  أو  سيوط  ضم 
تشير الى أن أسيوط بفتح الهمزة وهو األسم الدارج 
لألسم العربي أسيوط بضم الهمزة وكالهما تعريب 

للكلمة القبطية )سيوت( )٤(.

نهر  وتقع غربي  : مدينة من أعظم مدن مصر،  )١( أسيوط 
ينظر  المعلومات  من  للمزيد  الصعيد،  نواحي  من  النيل 
حواشيُه  وضع   : البلدان  اليعقوبي،  إسحاق  بن  أحمد   :
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،  ظناوي،  أمين  محمد 

٢00٢، ص١٧0.   
)٢( علي بن محمد الجزري، اللباب في تهذيب األنساب، 

دار صادر، بيروت، ١٩80، ص6١. 
الجيل،  دار  المحيط،  القاموس  يعقوب،  بن  محمد   )3(

بيروت، ص380. 
)٤( المصدر نفسُه، ص38١. 

نسبه  )الطولوني(  بـ  المؤرخين  بعض  يصفه  و
لألفتاء  فيه  تصدى  الــذي  طولون  أبــن  جامع  الــى 

كما سيأتي)5( :  وأمالء الحديث، 
وهــذه  الخصيري،  الــى  السيوطي  ينتسب  و
تصغير  بلقط  يــة  الــخــضــيــر مــن  جـــاءت  الــنــســبــة 
في  بــبــغــداد  كــانــت  محلة  يــة  والــخــضــر خــضــرة، 
الجانب الشرفي وتنسب الى خضير مولى صالح 
الــجــرار،  الــمــوصــل، وكــانــت فيها ســوق  صــاحــب 
مشهد  مــن  معتربة  على  كــانــت  المحلة  وهـــذه 
الكوفي،  ثــابــت  بــن  النعمان  حنيفة  أبــي  اإلمـــام 
بالخضيري  نسبتنا  وأما   : بالقول  السيوطي  وأشار 
ية  إليه هذه النسبة إال الخضير فال أعلم ما تكون 

ببغداد)6(. محلة 
إليها،  ينتمي  التي  السيوطي  أســرة  أن  يظهر  و
قد أنتقلت بعد ذلك الى مصر، واستقر بها المقام 
بعشرة  السيوطي  مــولــد  قبل  أســيــوط  مدينة  فــي 
كما يرى بعض  األرجــح  قــل، وعلى  األ جيال على 
هذه  وأطلقت  األيوبية،  الدولة  زمن  في  الباحثين 
بأسيوط،  فيه  استقرت  الــذي  الحي  على  األســرة 

أسم )الخضيري( )٧(.

)5( السيوطي، لب اللباب في تحرير األنساب، دار صادر، 
بيروت، د.ت، ص١5. 

)6( أحمد سوسة، دليل خارطة بغداد المفصل في خطط 
بغداد،  العلمي،  المجمع  مطبعة  وحديثًا،  قديمًا  بغداد 

١٩58، ص١١٤ - ١١5. 
نــدوة  بحوث  مــن  السيوطي  مؤلفات  الـــرؤوف،  )٧(عــبــد 

القاهرة، ١٩٧6، ص١0٤.   
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من  كبيرًا  ــدرًا  ق يحمل  الـــرأي،  هــذا  أن  ونعتقد 
الوجاهة المنطقية، ذلك أن السيوطي نفسُه ذكر أن 
الخضيرية محلة ببغداد، وأن الخضيري المنتمي 

أليها، هو من أنساب سلفي)١(.
بقي أن نشير الى بعض الباحثين المعاصرين، 
ذكر أن السيوطي جهد في أحد كتبُه الصغرى، دون 
التصريح بالكتاب في القول بأنُه أنصاري جعفري 
األرومة، وأن جدُه من أم شريفة النسب)٢(. ولكننا 
لم نجد من بين المصادر والمراجع التي بأيدينا ما 

يثبت ذلك أو يشير أليه.
لقبُه وكنيتُه :	 

كان السيوطي يلقب بـ )جالل الدين(، وقد ذكر 
: ولقبني والدي جالل  هو نفسُه هذا اللقب فقال 
السيوطي  بأسم  مقرونًا  اللقب  هذا  وصــار  الدين، 
ومتصدرًا  مــقــرونــًا  إال  أســمــُه  ذكــر  فما  لــُه،   ومــالزمــًا 

بهذا اللقب)3(.
ذكرُه  الكثيرون،  يعرفُه  ال  لُه،  آخر  لقب  وهناك 
)إبن  وهــو  البادية،  المنح  وصاحب  روس  العيد 
ــان من  ك أبـــاه  أن  اللقب  ــذا  الــكــتــب(، وســبــب ه

)١( السيوطي، لبل اللباب، في تحرير األنساب، المصدر 
السابق، ص٩٤. 

العابدين،  بهجت  الشاذلي،  محمد  بن  القادر  عبد   )٢(
تحقيق:  السيوطي،  الدين  جالل  العصر  حافظ  بترجمة 

له نبهان، دمشق، ١٩٩8، ص6٢ - 63.  الدكتور عبد اإل
)الفاسي(،  القادر  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد   )3(
المنح البادية في األسانيد العالية، بيروت، ١٩٧٩، ص١0؛ 

العيدروس، النورس المسافر، بيروت، ١٩85، ص٩0. 

من  فطلب  كتاب،  في  للنظر  واحتاج  العلم  أهل 
من  الكتاب  لُه  تجلب  أن  السيوطي(  )أم  زوجتُه 
المخاض  فجاءها  به،  لتأتي  فذهبت  كتبه،  بين 
وهذه  فوضعتُه،  الكتب  بين  وهي  )السيوطي(  بـ 
الحادثة على طرفتها فإنها - وهذا هو األهم - تنبئ 

بمستقبل السيوطي وما سيكون عليه)٤(.
والدتُه :	 

ولد السيوطي في أول ليلة مستهل شهر رجب 
)8٤٩هـ - أيلول - ١٤٤5م(، وكان مولدُه ليلة األحد 

بعد المغرب بالقاهرة)5(.
للحياة  ترجموا  الــذيــن  المؤرخين  أن  يــبــدو  و
فيهم  بما  والدتــه،  يخ  تار أتفقوا على  قد  السيوطي، 
 : فقال  ودقــة  بوضوح  حدد  الــذي  نفسُه  السيوطي 
مستهل  األحــد  ليلة  المغرب  بعد  مولدي  )وكــان 
أنه  وذكر   ،)6( وثمانمائة(  وأربعين  تسع  سنة  رجب 
حمل في حياة أبيه الى الشيخ محمد المجذوب)٧( 

المصر  أنباء  الصيرفي(،  )إبن  الجوهري  داود  بن  )٤(علي 
الهيئة  ط٢،  حبشي،  حسن   : تحقيق  الــعــصــر،  بــأنــبــاء 

المصرية اللعامة للكتاب، القاهرة ٢003، ص3٤5. 
السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  الــقــادر  )5(عــبــد 

ص٧5.
)6(المصدر نفسه، ص6١. 

الكرامات  صاحب  المجذوب  الدين  كمال  )٧(الشيخ 
واألحوال وهو أحد األولياء الكبار في زمن السيوطي، ولقب 
بالمجذوب ألن اهلل سبحانُه وتعالى جذبه الى حضرتُه كما 

تقول الصوفية. 
الــســيــوطــي، نظم  ــن بكر  إب بــن  الــرحــمــن  الــديــن عبد  ــالد  ب
حتي،  فيليب  تحقيق:  األعـــيـــان،  أعــيــان  فــي  الــعــقــيــان 
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بجوار  الصالحين  ــاء  ــي األول كــبــار  مــن  ــان  ك الـــذي 
المشهد النفيسي، فأعطاه بركاته)١(.

أسرته :	 
باإلينمان  عرفت  ــرة  أس مــن  السيوطي  ينحدر 
والتقوى والورع، وتوارثت االهتمام بالدين وعلومه، 
بادئًا  هــذه  أســرتــه  عــن  نفسُه  السيوطي  يحدثنا  و
همام  الشيخ  األعــلــى  ــده  ج إن  فيذكر  بــأســالفــه، 
ــان من  كـــان أحـــد مــشــايــخ الــصــوفــيــة، وكـ ــن،  ــدي ال
هذا  لجده  كــان  ــه  إن يــذكــر  و الصالحين،  ــيــاء  األول
رونه الناس للتبرك به)٢(. ضريح بمدينة أسيوط يزو
يشير السيوطي الى من كان دون جده المذكور  و
من  كانوا  إنهم  فيفتخر  اآلخرين  أجــداده  من  أعاله 
أهل الوجاهه والرياسة، لذلك أنهم تقلدوا وظائف 

ين الحكومة)3(. مهمة شغلوها في دواو
احــدًا من  السيوطي  يعرف  ال  الــذي  والــده  أمــا 
الــخــدمــة، وخــلــع عليه  العلم حــق  أســالفــُه خــدم 
اإلمــام  )هــو   : فقال  يلة،  طو علمية  وألقابًا  أوصــافــًا 
الحاسب،  النحوي،  الفقيه،  الفنون  ذو  العالمة 
من  وغيرها  المناقب  أبو  البارع،  المنشأ،  البياني، 
نسب  في  سقناه  الــذي  نسبه  يذكر  ثم  لــقــاب،  األ
يقول : )هكذا وجدت هذا النسب في  السيوطي و

المكتبة العلمية، بيروت، ١٩٢٧، ص١٢.
السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  الــقــادر  عبد   )١(

ص6٤.
السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  الــقــادر  )٢(عــبــد 

ص55.
)3(المصدر نفسه، ص58.

صداق، ألبن عم والده( )٤(.
الخضيري  بكر  أبو  الدين  كمال  والــده  ولد  وقد 
السيوطي في مدينة أسيوط سنة )806هـ/١٤0٤م(، 
واشتغل في مدينته قبل قدومه الى مدينة القاهرة، 

ثم قدمها وأخذ العلم على مشايخ عصره)5(.
كان  ــه  إن الــســيــوطــي،  أبــنــه  ترجمة  مــن  يظهر  و
المعرفة  ضــروب  شتى  في  ــارع  ب و االطــالع،  واســع 
كثيرة، ولكن فيما  ولُه تصانيف  الدينية،  والعلوم 
ألن  األهمية،  مــن  كبير  قــدر  على  تكن  لــم  يــبــدوا 
يس  التدر وتولى  أهميتها،  يوضح  لم  السيوطي 
لُه  وكانت  الحكم،  في  وتقلد مناصب  الفقه،  في 
العباسي  بالخليفة  دائمة  ومحبة  حميمة  عالقة 
من  أحد  الى  يتردد  يكن  ولم  بــاهلل)6(،  المستكفي 

كابر غيره)٧(. األ

السيوطي،  بكر  أبــي  بــن  الرحمن  عبد  الــديــن  ــالل  )٤(جـ
سارتين،  مــاري  اليزابيث  تحقيق:  اهلل،  بنعمة  التحدث 

المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ١٩٧5، ص٩0. 
)5(جالل الدين عبد الرحمن بن إبي بكر السيوطي، حسن 
أبو الفضل،   : يخ مصر والقاهرة، تحقيق  المحاضرة في تار
الطبعة األولى، المكتبة العصرية، بيروت، ٢00٤، ص٧5. 

المتوكل،  بن  سليمان  الربيع  أبو  باهلل  المستكفي  )6(هــو 
والــد  لــُه  وكتب  الشقيق،  أخيه  مــن  بعهد  الخالفة  تولى 
السيوطي نسخة العهد. توفي سنة ١٤50م، ومشى السلطان 
في جنازته. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر 

 :
السيوطي،  بكر  إبــي  بــن  الرحمن  عبد  الــديــن  )٧(جـــالل 

يخ مصر والقاهرة، ص60 - 65.  حسن المحاضرة في تار
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وكــان  قليلة،  أيــامــًا  السيوطي  ــد  وال مــرض  وقــد 
كان يسمى في زمن  كما  مرضه بـ )ذات الجنب(، 
رئوي  التهاب  هو  الحاضر  عصرنا  وفي  السيوطي، 
شهيدًا،  توفي  ثم  بالرئة،  المحيط  الغشاء  يصيب 
وأنا عند رأسه،  المرض،  السيوطي بهذا  يقول  كما 
ليلة  العشاء  أذان  وقــت  بالتحديد،  وفاته  وكانت 
ثنين من صفر خمسة وخمسين وثمانمائة، بعد  اال
باهلل  المستكفي  العباسي  الخليفة  صديقه  وفــاة 
بأربعين يومًا)١(، وكان عمرُه حين توفي )٤8( سنة 
وكان عمر السيوطي آنذاك خمس سنوات وسبعة 
ــرآن الــى  ــق أشــهــر، وقـــد وصـــل حينها فــي حــفــظ ال
الثناء  أبي  قريبًا من  بالقرافة  ودفن  التحريم،  سورة 
أحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمود  الدين  شمس 
ولكن  شهيدًا،  اآلخــر  هــو  مــات  ــذي  ال األصفهاني 

بمرض الطاعون سنة ١3٤٩م)٢(. 
وفــاة  أثــنــاء  السيوطي  مــن عمر  واضــحــًا  يــبــدو  و
حياته،  من  مبكر  وقت  في  يتيمًا،  نشأ  أنه  ــدُه،  وال
صاحبه  قالها  الشعر  مــن  أبياتًا  السيوطي  يـــورد  و
ــمــنــصــوري، فـــي رثـــاء   الــشــيــخ شــهــاب الـــديـــن ال

أبيه مطلعها : 

السيوطي،  بكر  إبــي  بــن  الرحمن  عبد  الــديــن  )١(جـــالل 
سارتين،  مــاري  اليزابيث  تحقيق:  اهلل،  بنعمة  التحدث 

المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ١٩٧5، ص١0. 
السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  الــقــادر  )٢(عــبــد 
ص6٤؛ جالل الدين عبد الرحمن بن إبي بكر السيوطي، 
يخ مصر والقاهرة، ج١، القاهرة،  حسن المحاضرة، في تار

ص3٤0. 

مــــــــــــــــــات الـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــال فــــــــقــــــــالــــــــوا
ُ

ل ولـــــــــــــــــى الـــــــــحـــــــــجـــــــــا والـــــــــــــجـــــــــــــال
فـــــــــــــلـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــون بــــــــــــكــــــــــــاء

)3( ُ
ولــــــــــــلــــــــــــدمــــــــــــوع أنـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــال

يتحدث  ولــم  تركية،  فكانت  السيوطي  أم  أمــا 
أبيه  عن  تحدث  كما  ونسبها  أمــه  عن  السيوطي 
ونــســبــه، ولـــم نــجــد لــهــا بــحــدود مــا أحــطــنــا بــه من 
في  السيوطي  إن  حتى  لها  مفصلة  ترجمة  تراجم 
عنُه  ــارة  اإلش مجرد  أليها  يشر  لم  لنفسه،  ترجمته 
الــذي  الكركي،  إبــن  على  ردُه  مــُعــرض  فــي  ذكــرهــا 
إن  بوضوح  قائاًل  عربية،  غير  أمــه  بــأن  عليه  عــاب 
النسب  ألن  عيبًا  ليس  ذلــك  إن  و جركسية،  أمــه 
الــى اآلبـــاء، ال الــى األمــهــات وأجــدادهــن، وقــد ذكر 
العلماء إن أغلب نجباء األمة وكبرائها أوالد إهماء، 
وقد تضمنت مقامتُه )طرز العمامة في التفرقة بين 
المقامة والقمامة( فحوى هذا الكالم الذي رد فيه 
يبدوا أن  السيوطي على خصمه المذكور أعاله، و
شهدت  ألنها  المعمرين  من  كانت  السيوطي  أم 
توفيت  وعــنــدمــا  قــبــة،  وبــنــت عليه  ولــدهــا،  وفـــاة 

دفنت على جانبه)٤(.

)3( لالطالع على القصيدة كاملة، ينظر جالل الدين عبد 
يخ حسن المحاضرة في  الرحمن بن إبي بكر السيوطي، تار
أحوال مصر والقاهرة، ص3٤١؛ جالل الدين عبد الرحمن 

بن إبي بكر السيوطي، التحدث بنعمة اهلل، ص١١. 
السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  الــقــادر  )٤(عــبــد 
بكر  إبــي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جــالل  ٢6١؛   - ص٢5٩ 
والقاهرة،  مصر  يخ  تار في  المحاضرة  حسن  السيوطي، 
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نشأته العلمية :	 
أظفاره،  نعومة  منذ  علمية  نشأة  السيوطي  نشأ 
والمكانة  واألدب  بالعلم  عرف  بيت  في  ولد  فقد 
عالمًا  كان  علينا  مر  كما  أبــاه  أن  ذلك  المعرفية، 
من األعالم وفقيهًا معروفًا من أبناء الشافعية، وكان 
قلبه  في  يغرص  و ولــدُه  بتربية  يهتم  الطبيعي  من 
حب العلم منذ الصغر ومن ثم توجيهه الى طريق 
ثم  الكريم  القرآن  بتحفيضُه  بدأ  ولذلك  الصواب، 
ر العلم ومجالس القضاء ودروس  اصطحبُه الى دو
الفقهاء وسماع الحديث في مجالس الحافظ إبن 

حجر العسقالني)١(.
كفلُه صــديــق ألبــيــه وهو  ــــدُه  وال تــوفــي  وعــنــدمــا 
الهمام  بن  الدين  كمال  العالمة  الحنفي  الفقيه 
في  السابقة  أبيه  وظيفة  في  السيوطي  عين  الذي 
تربية  الشيخونية، وقد رعاه وأخلص في  المدرسة 
السيوطي  عمر  وكـــان  ١٤5٧م  سنة  تــوفــي  أن  ــى  ال

حينئذ أحدى عشرة سنة)٢(.
الذكاء  ــارات  إمـ و الفطنة  عالمات  أن  يــبــدوا  و
حياته  من  مبكر  بوقت  عليه  ظهرت  قد  والنبوغ 
فقد حفظ القرآن الكريم )أي ختمه( ولم يبلغ بعد 
ثماينة سنين، وأنشرح صدرُه به بحفظ متون الفقه 

المصدر السابق، ص١٢3. 
إبي  السيوطي،  إبي بكر  الرحمن بن  الدين عبد  )١(جالل 
يخ مصر والقاهرة،  بكر السيوطي، حسن المحاضرة في تار

ج١، ص٢3٢. 
)٢(المصدر نفسه، ص٢60. 

كما  يث  والموار الفرائض  قرأ  ثم  واألصــول،  والنحو 
الفقه وغيره  كبير من شيوخه في  سمع على عدد 
تلميذه  ردهـــا  أو الــتــي  ــرى  األخـ المسموعات  مــن 

الداوودي في ترجمة السيوطي)3(.
والتبحر  العلوم  في  التعدد  نعمة  اهلل  رزقــه  وقد 
والحديث  التفسير   : هي  منها  أساسية  سبعة  في 
وتأتي  والبديع،  والبيان  والمعاني  والنحو  والفقه 
والجدل  الفقه  بأصول  المختصة  األخــرى  العلوم 
ــشــاء  والــتــصــريــف بــالــمــرتــبــة الــثــانــيــة ثــم عــلــم اإلن
بالقرآن  الخاصة  القراءات  ثم  والفرائض  والترسل، 
كما  معين  أســتــاذ  مــن  يأخذها  لــم  والــتــي  الكريم 

يدعي ثم يأتي علم الطب)٤(.
وكان في بداية طلبه للعم، قرأ شيئًا من المنطق 
كما  كراهته  ألقى  وتعالى  سبحانه  لكن  كعلم، 
يقول في قلبه فتركُه فضاًل عن ما سمعُه من فتوى 
تحرم هذا العلم، لكن من المفارقات إنه عاد بعد 
أصوله  ومعرفة  المنطق  ــة  دراس الــى  سنة  عشرين 
كتابًا سماه )صون المنطق  وقواعدُه، وكتب بذلك 
أنه  يبدو  و والــكــالم،  المنطق  فني  عــن،  والــكــالم 

السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  القادر  )3(عبد 
ص6٤؛ جالل الدين عبد الرحمن بن إبي بكر السيوطي، 
يخ حسن المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة، ص٢60.  تار
يخ  )٤(جالل الدين عبد الرحمن بن إبي بكر السيوطي، تار
حسن المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة، ج١، ص٢60؛ 
السعادة  مفتاح  زادة،  كبرى  طــاش  مصطفى  بــن  أحمد 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ط١، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ١٩85، ص٢٤8. 
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الدراسة لتكتمل لديه آالت االجتهاد  أضطر لهذه 
كان يطمح)١(. كما 

المبحث الثاني	 
تاريخ 	  أحــوال  كتابة  في  وعصره  السيوطي 

مصر والقاهرة
 : الحياة السياسية	 

ً
أوال

يخ،  التار في  وأســاســي  مهم  ر  دو للزمن  يكون 
المؤرخ،  وعي  في  كبير  أثر  وأحوالُه  لوقائعُه  يكون  و

ذلك أن اإلنسان إبن بيئتُه.
دولــة،  زمــن  في  مصر  في  السيوطي  عــاش  لقد 
كمها وجيشها من المماليك)٢(، في عصر  كان حا

السيوطي،  بكر  إبــي  بــن  الرحمن  عبد  الــديــن  جــالل   )١(
صون المنطق والكالم عن فني المنطق والكالم، تحقيق 
اإلسالمية،  البحوث  مجمع  وآخــرون،  النشار  سامي  علي 

القاهرة، ١٩٧0، ص33. 
ولم  سبي  الــذي  العبد  هو  والمملوك  مملوك،  جمع   )٢(
ثم  وأبـــواه  هــو  ملك  الـــذي  هــو  الــقــن  والعبد  أبـــواه،  يملك 
 اصطالحيًا خاصًا، فاطلقت على 

ً
اتخذت التسمية مدلوال

جموع الرقيق األبيض الذي كانوا يصبحون رقيقًا أما نتيجة 
يجلبونهم  الذين  التجار  من  الشراء  أو  الحروب  في  األسر 
عسكرية  كفرق  يستخدمون  وكانوا  اإلسالمية،  البالد  الى 
ينظر  المعلومات  للمزيد من  الحكام.  نفوذ  ية  لتقو خاصة 
خليل  اعتناء  الصحاح،  معجم  الجوهري،  إسماعيل   :
مامون شيحا، ط٢، دار المعرفة، بيروت، ٢00٧، ص١00١ - 
١00٢؛ سعيد بن الفتاح عاشور، العصر المملوكي في مصر 
والشام، ط٢، دار المعرفة العربية، القاهرة، ١٩٧6، ص١؛ 
وبالد  مصر  في  المماليك  يخ  تار طقوش،  سهيل  محمد 

الشام، ط٢، دار النفائس، بيروت، ١٩٩٩، ص١6. 

البرجية)3(،  الممالك  دولــة  وهــي  الثانية  دولتهم 
التي يرجع قيامها الى سنة ١38٢م على يد أشهر 
الظاهر  السلطان  وهــو  المماليك  ســالطــيــن)٤(، 
الذي  ١3٩8م(   -  ١38٢( برقوق)5(  الدين  سيف 
الدين حاجي  الصالح صالح  السلطان  قام بخلع 
آخر  ١38٢م(   -  ١38١( حسين  بــن  شعبان  بــن 

)3( تسمى أيضًا دولة المماليك الجراكسة، والبرجية نسبة 
الى أبراج قلعة الجبل مركز أقامة السلطان التي أسكنه فيها 
أحمد  قــالوون.  المنصور  السلطان  قبل  من  شرائهم  بعد 
ثار  واآل الخطط  بذكر  واالعتبار  المواعظ  القريزي،  علي  بن 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  المقريزية،  بالخطط  المعروف 

القاهرة، د.ت، ص٢٤١. 
والقوة  والبرهان  القوة  منها  عدة  معان  لها  السلطان   )٤(
سياسية  مؤسسة  بوصفها  السلطنة  ــرزت  ب وقــد  المؤثرة، 
بوصفها  الخالفة  جانب  الى  ية  الدينو األمــور  على  تهيمن 
المصدر  الــجــوهــري،  إسماعيل   : ينظر  ديــنــيــة.  مؤسسة 
يخ الترك في آسيا الوسطى،  السابق، ص505؛ وبارتولد، تار
العامة  المصرية  الهيئة  سليمان،  السعيد  أحمد   : ترجمة 

للكتاب، ١٩٩6، ص١٢٤ - ١٢5. 
التركي  أنــس  بــن  بــرقــوق  الــديــن  أبــو سعيد سيف  هــو   )5(
الجركسي، وهو الخامس والعشرون من ملوك الترك بالديار 
المصرية، واألول من ملوك الجراكسة سمي برقوقًا لنتوء في 
عينه. توفي في فراشه سنة ١3٩٩م. للمزيد من التفاصيل 
حول هذا الموضوع ينظر : أبو المحاسن يوسف بن تغري 
 : تحقيق  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  بــردي، 
العلمية،  الكتب  دار  ط١،  الدين،  شمس  حسين  محمد 
عبد  بــن  محمد  بــعــدهــا؛  ومــا  ص١8١.   ،١٩٩٢ ــيــروت،  ب

الرحمن سخاوي، المصدر السابق، ص١١. 
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المماليك البحرية)١(، وتولى السلطة مكانه)٢(.
السيوطي،  فــإن  الزمني،  التحديد  ــا  أردن إذا  و
الظاهر  السلطان  حكم  من  سنين  سبع  بعد  ولد 
سنوات  أربع  بعد  وتوفي  جقمق)3(،  الدين  سيف 
بن  قانهوه  النصر  أبو  األشــرف  السلطان  حكم  من 
عبد اهلل البرجي المشهور بالخوري)٤(، الذي قتل 
ال  مدة  وهي  )العثمانيين(،  تــراك  األ مع  حربه  في 
في  المماليك  سلطنة  تولى  عامًا  ستين  عن  يد  تز
أثنائها ثالثة عشر سلطانًا، وقام على الخالفة فيها 
اإلجمال  وفــي  العباسيين،  الخلفاء  من  خمسة 
على  يقبضوا  أن  استطاعوا  المماليك  فإن  العام 
ــد، مـــدة قرنين  ــي مــصــر بــيــد مــن حــدي الــحــكــم ف

الجود  أبو  الدين  صالح  الصالح  الملك  السلطان  هو   )١(
ــاج( بــن الــمــلــك األشــــرف شــعــبــان بن  حــاجــي )أمــيــر حــ
حسين بن محمد بن قالوون. للمزيد من التفاصيل حول 
بن  شعبان  بن  الحاجي  الدين  صالح  الصالح  السلطان 
حسين. ينظر : أحمد بن علي المقريزي، السلوك لمعرفة 
دار  ط١،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الملوك،  دول 

الكتب العلمية، بيروت، ج5، ١٩٩٧، ص١١8. 
)٢( المصدر نفسه، ص١١٩.

الرابع  وهــو  الجركسي،  العالني  جقمق  محمد  هــو   )3(
١٤35م.  سنة  توفي  مصر،  في  تــراك  األ ملوك  من  والثالثون 
السابق،  المصدر  السخاوي،  الرحمن  عبد  بن  محمد 

ص6٤. 
التي  الطبقات  أحــدى  وهــي  الغور  طبقة  الــى  نسبه   )٤(
لغوري  والسلطان  المؤدبين،  لتعليم  معده  بمصر،  كانت 
سنة  دابــق  مــرج  معركة  في  العثمانيين  مع  حربه  في  قتل 
السائرة  الكواكب  محمد،  بن  محمد  الدين  نجم  ١5١6م. 
بأعيان المانة العاشرة، تحقيق: خليل المنصور، ج١، ط١، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧، ص٢٩5-٢٩8. 

ونصف قرن من الزمان)5(.
وجاءت  المماليك،  سالطين  دولة  أن  يبدوا  و
يــة لـــظـــروف الــعــالــم  اســتــجــابــة ســيــاســيــة عــســكــر
خاصة  منه  العربية  والمنطقة  عــامــة  اإلســالمــي 
األمــة  ــداء  ألعـ الــتــصــدي  مسؤولية  هــنــاك  فكانت 
وبالد  فلسطين  من  وأجــزاء  القدس  أحتلوا  الذين 
يمكن القول أن حكم المماليك أنبثقه من  الشام، و
باأليوبيين  أحاطت  التي  يخية  التار الظروف  رحم 
األواخر بعد أن نجحوا، )أي سالطين المماليك( 
يخي من األيوبيين السيما وأن  ر التار في انتزاع الدو
منذ  ينقطع  لم  خاص،  بشكل  مصر  الى  توافدهم 
يميز  ما  أهــم  وأن  المتأخرة)6(،  العباسية  العصور 
الحياة السياسية في مصر أثناء حكم المماليك، 
السابق،  الوراثي  الحكم  لمبدأ  أثر  وجــود  عدم  هو 
المماليك على  للقادر من  فالسلطنة حق مشروع 
انتزاعُه، وبسبب ذلك عانت مصر من المنازعات 
شـــوارع  فــي  المماليك  طــوائــف  بــيــن  المستمرة 
عجزوا  السالطين  أن  ذلك  شد  من  زاد  و القاهرة، 
كبح جماح مماليكهم، مما  العصر عن  في ذلك 
أثر ذلك على جوانب الحياة السياسية والعسكرية 
وأدى  فيها،  والثقافية  واالجتماعية  قتصادية  واال

)5( المصدر نفسه، والصفحة. 
ص١5؛  السابق،  المصدر  طــقــوش،  سهيل  محمد   )6(
لسياسي  يخ  التار المماليك  قاسم عبده، عصر سالطين 

واالجتماعي، القاهرة، ٢00٧، ص١١.
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بالنتيجة الى القلق وعدم االستقرار)١(.
بيـن  القائمـة  التنافسـية  الـروح  حصـاد  كان 
والمنازعـات  المتاعـب  مـن  سلسـلة  المماليـك 
الحيـاة  عمـوم  علـى  نفسـها  تفـرض  كانـت  التـي 
العـرش  علـى  جلـس  كلمـا  وبخاصـة  المصريـة، 

طفـل)٢(. أو  ضعيـف  سـلطان 
فــقــد أتــســم عــصــر الــمــمــالــيــك وبــخــاصــة عصر 
في  الشديد  الفساد  باستشراء  البرجية،  المماليك 
المماليك  ثورة  وازدياد  الدولة،  كمة في  الحا الدوائر 
ردهم  عن  العثمانيين  السالطين  وعجز  اإلجــالب 
يكاد  فال  السالطين،  وتولية  عزل  وكثرة  ذكرنا،  كما 
أيامًا بل ساعات حتى  السلطان يبقى في منصبه 
ينصب غيره، وأن عشر السلطنة في مصر بقي  يعزل و
مشاعًا لمن يستطيع يستطيع التغلب على منافسيه 
أو إقناع األمراء بمساندته، وبقي األتابك)3(. المرشح 
السلطان  يخلع  السلطنة،  لمنصب  الــرئــيــســي 
ينصب نفسُه مكانه، كما أن نظام الخالفة  الجديد و

المماليك  دولة  مؤسس  برقوق  السلطان  عمر،  إيمان   )١(
في  الجمان  عقد  مخطوط  تحقيق  خالل  من  الجراكسة 

يخ أهل الزمان، ط١، القاهرة، ٢00٢، ص٧.  تار
)٢( المصدر نفسه، ص8. 

)3( لفظ تركي معناه األمير األب، وهو المربي ألبن السلطان 
ثم أصبح لقبًا تشريفيًا منح لكبار أتابك العسكر أي قائد 
أطابك  اللفظة  أصــل  أن  القلقشندي  يــرى  و الجيوش، 
بالطاء المهملة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 
في  األعــشــى  صبح  القلقشندي،  علي  بــن  أحمد   : ينظر 
للطباعة  العامة  المصرية  المؤسسة  ج٤،  األنشا،  صناع 

والنشر، قاهرة، ١٩63، ص١8. 

الظاهر  الملك  سارع  أن  منذ  ضعيفًا  نشأ  العباسي 
فيها عام  الخالفة  إعــالن  و الى مصر  بنقله  بيبرس 
بيد  العباسية  الخالفة  سقوط  بعد  وذلــك   ،١٢6١
كو، بقتل المستعصم  المغول وقيامهم بقيادة هوال
باهلل آخر خليفة عباسي فيها سنة ١٢58م، ولجوء 
مصر  الــى  المقتول  الخليفة  عــم  بــاهلل  المستنصر 
مجيء  الــى  فيها  العباسية  الخالفة  بقيت  حيث 
السيوطي  يصف  اإلطـــار  هــذا  وفــي  العثمانيين، 
كان مجرد أمير في حاشية السلطان،  الخليفة بأنه 
ولعل أدق وصف لحال الخالفة العباسية آنذاك، هو 
وصف المستشرق برناند لويس، الذي وصفها بأنها 
نوع من البقاء الظلي بعد الحياة، ألنه لم يكن لها قوة 
االستقرار  من  فترات  فإن  الوقت)٤(،  ذلك  في  مؤثرة 
للبالد على يد بعض سالطينها  توفرت  السياسي 
كان من حظ السيوطي أن يقضي مع معظم  الذين 
كان في أيام  حياته في عهودهم، وأول هذه الفترات 
حكم الظاهر جقمق الذي تولى الحكم سنة ١٤38 
واستمر في الحكم حتى توفي سنة ١٤53م. ومن هنا 
نشأ عصر السيوطي األول في ظل استقرار سياسي 

يسر)5(. أمكنُه في رحابه من أن يتعلم بسهولة و

مختصر  رنــي،  الــكــازو محمد  بــن  علي  الــديــن  ظهير   )٤(
مطبعة  ط١،  جــواد،  مصطفى  الدكتور  تحقيق  يخ،  التار
بن  محمد  بعدها؛  وما  ص٢66   ،١٩٧0 بغداد،  الحكومة، 
علي بن طباطبائي، فخري في اآلداب السلطانية والدول 

اإلسالمية، دار صادر، بيروت، د.ت، ص33١. 
بحوث  من  محدثًا،  السيوطي  السيد،  الكريم  عبد   )5(
الندوة التي أقامها المجلس األعلى رعاية الفنون واآلداب 
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ــتــرات الــهــدوء  ــول فــتــرة مــن ف ــ كــانــت أهـــم وأط
السياسي التي عاصرها السيوطي وكانت بالنسبة 
لُه من أزهى فترات حياته العلمية تأليفًا وأنتاجًا هي 
األشرف  الملك  التي عاشها في عصر حكم  تلك 
السالطين  أفضل  يعد  كــان  ــذي  وال قايتيباي)١(، 
الناس،  في  سيرة  وأطيبهم  وخلقًا  دينًا  المماليك 
حكم  فترة  أطــول  تعد  الــزمــن،  من  فترة  حكم  وقــد 
تسعًا  حكمُه  استمر  وقــد  مملوكي،  سلطان  فيها 
يظهر  و يومًا،  وعشرين  أشهر  أربعة  سنة  وعشرين 
كانت  والسالطين  بالخلفاء  السيوطي  عالقة  أن 
العز  أبي  الخليفة  مع  وبخاصة  عام  بشكل  جيدة 
وأسند  لُه  صديقًا  كان  إذ  يعقوب،  بن  العزيز  عبد 
إليه منصب قاضي القضاة، ولكن القضاة اعترضا 

ذلك فتراجع الخليفة عن قراره)٢(.
جيدة  كانت  المماليك  بسالطين  عالقته  أما 
في  سيئة  بل  بالتذبذب  بدأت  ولكن  البداية،  في 
كثيرة فقد أضطر في سنة ١50١م الى الهرب  أحيان 

المصرية  الجمعية  مــع  بــاالشــتــراك  االجتماعية  والعلوم 
يخية عن جالل الدين السيوطي، الهيئة  التار للدراسات 
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧١، ص٢8٩؛ برناند 

يس، المصدر السابق، ص٧8.  لو
)١( هــو الــســلــطــان أبـــو الــنــصــر قــاتــيــبــاي الــمــلــك األشـــرف 
بــن ملوك  ــعــون  واألرب الــحــادي  وهــو  الــظــاهــري،  الجركسي 
الحكم  من  أنخلع  الجراكسة،  من  عشر  والسادس  الترك 
بسبب مرضُه سنة ١٤٩5. للمزيد من التفاصيل حول هذا 
بــردي،  تغري  بن  يوسف  المحاسن  أبــو   : ينظر  الموضوع 

المصدر السابق، ص١5٤ وما بعدها. 
)٢( أحمد بن علي المقريزي، المصدر السابق، ص١85.

واالختفاء من وجه السلطان طومان باي الذي تولى 
بـ  نفسُه  ولقب  أعاله،  المذكورة  السنة  في  الحكم 
)الملك العادل(، والذي حاول الفتك به ولم يظهر 

للناس إال بعد اختفاء هذا السلطان)3(.
فــي عهد  بقية حــيــاتــه  الــســيــوطــي  عـــاش  وقـــد 
أمر  إلــيــه  أســنــد  الـــذي  الــغــوري  قانصوه  السلطان 
البالد في أول أيام عيد الفطر سنة ١500، بعد أن قام 
السيوطي  ولكن  األول،  باي  طومان  وخلعوا  األمراء 
كان قد اعتزل الحياة العامة ولزم  في ذلك الوقت 
أن  حدث  وقد  النيل،  على  المقياس  بروضة  بيته 
فرد  دينار،  وألف  خصيًا  الغوري،  السلطان  أهداه 
في  خادمًا  وجعله  فاعتقُه  الخصي  وأخــذ  لــف  األ
تعد  ال  السلطان،  لقاصد  وقــال  ية،  النبو الحجرة 
أغنانا  وتعالى  سبحانه  اهلل  فإن  بهدية،  قط  تأتينا 

عن مثل ذلك)٤(.
 : الحياة االقتصادية 	 

ً
ثانيا

الــتــجــارة  فــي  يــخــي  وتــار هـــام  ر  دو لمصر  كـــان 
الــدولــيــة مــنــذ فــجــر الــحــضــارة اإلنــســانــيــة، وذلــك 
التجارة  طــريــق  على  الجغرافي  موقعها  ألهمية 
مهمًا  يًا  تجار مركزًا  وبقيت  والغرب،  الشرق  بين 
أن  الطبيعي  مــن  ــان  وكـ يــلــة،  طــو ــقــرون  ل يــًا  وحــيــو
بالحروب  مباشر  بشكل  التجاري  النشاط  يتأثر 
نسبي  العصر ساده هدوء  أوائل هذا  وفي  والسلم، 

)3( المصدر نفسه، ص١86. 
السابق،  المصدر  محمد،  بــن  محمد  الــديــن  نجم   )٤(

ص٢٩٩. 
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التجارة بين  الخارجية، فنشطت  على الجبهات 
الشرق والغرب بشكل عام، فأدى ذلك الى ازدهار 
اقتصادي في حياة مصر ومضاعفة دخول التجارة 
مظهر  في  أثرُه  لذلك  وكان  الدولة،  سالطين  على 
المملوكية  الطبقة  عشاته  ــذي  ال والــبــذخ  الــثــراء 
خزانة  لــه  صـــارت  الـــذي  السلطان  رأســهــا  وعــلــى 
حكمهم  مقر  القلعة  أصبحت  كما  خــاصــة)١(، 
تطل  بأجنحة  شبهت  كبيرة  قصور  مــن  تتكون 
ياًل فقد  على القاهرة، إال أن هذا الحال لم يدم طو
الصالح  الرجاء  رأس  كتشاف  با البرتغاليون  قام 
سنة ١٤٩8م أي قبل وفاة السيوطي بسبع سنوات 
مصر  عن  الدولية  التجارة  طرق  وتحولت  تقريبًا، 
الــى هــذا الــطــريــق، فــكــان ذلــك بــدايــة للتقلص 

قتصادي لمصر)٢(. واالنكماش اال
قـــطـــاع  يــحــدثــنــا الــســيــوطــي عـــن نـــظـــام اإل و
المماليك،  سالطين  اعتمدُه  الذي  العسكري 
الى  النظام  هذا  صرامة  بحكم  الناس  حول  قد 
في  ــم  وأوالده هم  بل  لهم،  ية  حر ال  عبيد  مجرد 
يستنزف  الــذي  قطاعي  األ للسيد  العبيد  حكم 
القليل،  أقــل  إال  تعبهم  من  ينالون  وال  جهدهم 
هرب  أن  هــذه  قــطــاع  األ مظالم  على  تــرتــب  وقــد 

)١( عبد المنعم ماجد، عصر السيوطي، من بحوث ندوة 
مصر، القاهرة، سنة ١٩٧6، ص٢8. 

السياسي  مصر  يخ  تار في  دراســات  جرجيس،  فوزي   )٢(
القاهرة،  يع،  والتوز للنشر  العربي  المملوكي،  العصر  منذ 

د.ت، ص١0. 

البالد  مساحة  فضاقت  األرض  مــن  الــفــالحــون 
المزروعة، فضاًل عن ما لحق البالد من الكوارث 
والــجــذب  القحط  ســنــوات  ــوالــي  وت الطبيعية، 
بئة، فلذلك أنعدم توفر المن لغذائي،  وانتشار األو

الغالء)3(. ووقع  األسعار  فارتفعت 
وأشار السيوطي عن قيام السالطين باستبدال 
وقاموا  نحاسية،  بعملة  والذهبية،  الفضية  العملة 
بأخذ ما بأيدي الناس من نقود ذهبية فضية، مما 
أدى الى عدم الثقة في التبادل التجاري، السيما 
وأن المركز النقدي للبالد لم يطرأ عليه أي تحسن 

حتى نهاية عصر المماليك)٤(.
بناًء على ما تقدم يمكن القول أن عامة الناس 
كانوا يعانون من الفقر وصعوبة  في عصر السيوطي، 
ــوال،  الــحــصــول عــلــى حــاجــاتــهــم فــي أغــلــب األحــ
وجماعات  وحاشيتهم  السالطين  فئة  عــدى  ما 
االمتيازات  أصحاب  من  والمستنفذين  التجار 
كما يبدوا أن لعلماء وطلبة العلم لم تكن حالتهم 
سيئة نظرًا لما يأتي من أوقاف المدارس والمساجد 
كان بعيدًا عن ذلك  السيوطي  العلم، ولكن  ر  ودو
كلُه فقد كان مترفعًا عللى أهل الدنيا وعلى ملوكها 
يلتقت  ال  أيديهم،  في  عما  ومعرضًا  وسالطينها 

)3( محمد بن أحمد الحنفي أبن أياس، بدائع الزهور في 
المصرية  لهيئة  ــادة،  ي ز مصطفى  تحقيق:  الدهور،  وقائع 

العامة للكتاب، القاهرة، ٢008، ص٢٩١. 
ماضيها  العربية  النقود  محمد،  فهمي  الرحمن  عبد   )٤(
والترجمة  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  وحاضرها، 

والطباعة والنشر، القاهرة، ١٩6٤، ص١١0. 
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أليهم وال يداهنهم وال يرائيه وال يتردد الى أحد أصاًل 
ال في الخلوه وال في المأل)١(.

 : الحياة االجتماعية	 
ً
ثالثا

ــف الــســيــوطــي الــمــجــتــمــع الــمــصــري في  وصـ
المماليك عمومًا، وحالة مصر حيث عاش  عصر 
من  المصري  المجتمع  وتكون  خاصة،  السيوطي 
تراك  كثرية واأل أعراق عديدة فهناك العرب وهم األ
قباط  واأل ى  والنصار واليهود  والــكــرد  والجراكسة 
ومن  للترك  والسيادة  النفوذ  وكان  السود،  واألفارقة 
ى  ــرد والــيــهــود والــنــصــار ــك كــســة وال بــعــدهــم الــجــرا
والسيادة  النفوذ  وكــان  السود،  واألفــارقــة  قــبــاط  واأل
يشكالن  كانا  الذين  الجركس  بعدهم  ومن  للترك 
قطاعات  الطبقة االجتماعية المتنفذة وصاحبة األ

الواسعة والتي لم تمتزج بأهل البالد)٢(.
يقول السيوطي أن طبقة التجار وطبقة العلماء  و
والفقهاء وطالب العلم يعيشون في وضع اجتماعي 
مريح والسيما الطبقة األولى، ولكن معظم الفئات 
أهل  غــالــب  تشكل  والــتــي  األخـــرى  االجتماعية 
البؤس والحرمان)3(.  الى  البالد، تحيا حياة أقرب 
في  االجتماعية  الحياة  أن  أيضًا  السيوطي  وقــال 
المماليك بكثرة  امتازت في عصر سالطين  مصر 

السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  الــقــادر  عبد   )١(
ص١58. 

ص  السابق،  المصدر  عــاشــور،  الفتاح  عبد  سعيد   )٢(
 .٢88

)3( المصدر نفسُه، ص٢88. 

أحيائها،  في  والمبالغة  والقومية  الدينية  األعياد 
وبخاصة األعياد القومية مثل االحتفال بوفاء النيل 
الفرح  مظاهر  وتتضاعف  جديد،  سلطان  تولية  أو 

عند عودة السلطان منتصرًا في المعارك)٤(.
اجتماعية  ظاهرة  أنتشار  الــى  اإلشـــارة  وتجدر 
واســـع،  نــطــاق  عــلــى  المماليك  عــهــد  فــي  ديــنــيــة 
وتعدد  الصوفية)5(،  والطرق  التصوف  ظاهرة  وهي 
قد  الــنــاس  عــامــة  أن  يــبــدوا  و وشيوخها  مذاهبها 
وجدوا فيها متنفسًا لهمومهم، فهرعوا الى الخوانق 
يظهر أن السيوطي قد تأثر بهذه  بيوت الصوفية، و و
ذكره  أستاذه  أن  الشاذلي  تلميذه  أذكــره  الظاهرة، 
سندُه بلبس الخرقة المباركة وتلقين الذكر وصحبه 

العارف باهلل الصالح)6(.
ــإن مــصــر فــي عــصــر سالطين  ــي الــعــمــوم فـ وفـ
يسترعي  ديــنــيــًا  نــشــاطــًا  شــهــدت  قــد  المماليك 
النشاط  هذا  على  األدلــة  وأفضل  والتأمل،  االنتباه 

بذكر  واالعتبار  المواعظ  المقريزي،  علي  بن  أحمد   )٤(
مكتبة  المقريزية،  بالخطط  الــمــعــروف  ثـــار  واآل الخطط 

الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص١38. 
وهم  تـــراه،  كأنها  عصر  كــل  فــي  اهلل  تعبد  طائفة  هــي   )5(
فيها  إليه  يرجعون  و عنه  األعمال  يأخذوه  الذين  اهلل  أهل 
وتصفية  ــالق  األخـ وتــهــذيــب  األنــفــس  بتزكية  يشتغلون  و
بن  الكريم  عبد  ومقامات.  أحــوال  ولهم  اهلل  بذكر  القلب 
هوازن القشيري، الرسالة القشيرية، تحقيق : الشيخ عبد 
الحليم محمود، ط١، دار الخير للطباعة والنشر، دمشق، 

٢003، ص6 وما بعدها 
السابق،  المصدر  الشاذلي،  محمد  بن  القادر  عبد   )6(

ص١١3. 
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وكثير  القاهرة  ومــازالــت  الدينية،  المنشآت  كثرة 
الجميلة  بالجوامع  تمتلئ  المصرية  المدن  من 
كما  المماليك  سالطين  الى  يخها  تار يعود  التي 
يقول السيوطي، وقد قدرت أعداد المساجد بمصر 
ألف  مــن  كثر  بأ المماليك  سالطين  عصر  على 

مسجد)١(.
 : الحياة الثقافية والعلمية	 

ً
رابعا

الثقافة  عصر  هــو  الــســيــوطــي،  عصر  ــان  ك لقد 
كانت  فــي  العلمية  والــحــيــاة  الــمــزدهــرة  العربية 
أنه  ظن  ســادة  وقد  قبله،  العلمية  للحياة  امتدادًا 
عصر جمود علمي وخمول نظرًا الضطراب األوضاع 
قتصادية،  واال واالجتماعية  والعسكرية  السياسية 
لكنما حصل في الواقع غير ذلك تمامًا، إذ كان هذه 
وخصوبة  ثــراء  اإلسالمية  العصور  كثر  أ من  العصر 
الحياة  عادت  فقد  والعلمية،  الثقافية  الحياة  في 
العلمية أيام المماليك أقوى وأهم مما كانت عليه 

أيام األيوبيين والفاطميين)٢(.
وقد انتشرت المدارس وازدهرت المؤلفات في 
سالطين  وأن  بخاصة  بــالــذات،  السيوطي  عصر 
بمعزل  يكونوا  لم  السيوطي  ــام  أي في  الــدولــة  هــذه 
كــان  ــن رحــــاب الــعــلــم، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال  ع

الممالك  كشف  زبــدة  الظاهري،  شاهين  بن  خليل   )١(
يس، المطبعة  بيان الطرق والمسالك، اعتناء : بولس راو و

يس المحروسية، ١8٩٤م، ص3١.  ية مدينة بار الجمهور
وأثرُه  السيوطي  الدين  العال سالم مكرم، جالل  )٢( عبد 
بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط١،  ية،  اللغو الــدراســات  في 

١٩8٩، ص56. 

يــد أحــمــد بــن أيــنــال الــعــالنــي الــذي  الملك الــمــؤ
مدة  بالعلم  اشتغل  قد  ١٤6١م،  سنة  السلطة  تولى 
أليها بعد خلعه من  ية التي نقل  أقامته باإلسكندر

السلطة)3(.
أنهم  إال  عربية،  غير  المماليك  أصــول  أن  ومع 
اعتبروا أنفسهم عربًا بل حماة للعرب واإلسالم ضد 
سالطينهم  ألقاب  من  كانت  أنه  حتى  أعدائهما 
العربي  الخط  يتعلمون  وكانوا  العرب،  ملوك  سيد 
والقرآن وأحكام الشريعة اإلسالمية حتى عرفوا أيضًا 
بالكتابية وقد أتقن السلطان قانصوه الغوري الذي 
كان معاصرًا للسيوطي، اللغة العربية وكان له ولع 
كما يفهم في الشعر ومغرمًا  شديد باألداب والعلوم 
القاهرة  أصبحت  ولذلك  يخ،  والتار السير  بقراءة 
في عهدهم حاضرة العالم اإلسالمي ومركز األشعاع 
العلمي والثقافي والشك أن هذا النهوض الثقافي 
خارجية  منها  عوامل  لعدة  نتيجة  كان  والعلمي 

ومنها داخلية)٤(.
العوامل الخارجية :	 

على  بغداد  في  العباسية  الخالفة  سقوط   -١
محلها  الــقــاهــرة  وحــلــول   ،١٢58 سنة  كــو  هــوال يــد 
كز  المرا أفـــول  بعد  وللثقافة  للخالفة  كعاصمة 

)3( المصدر نفسه، ص٤0. 
)٤( محمد بن أحمد الحنفي إبن أياس، المصدر السابق، 
ص8٩؛ أحمد بن محمد التلمساني المقري، نفح الطيب 
أحسان  الدكتور   : تحقيق  الرطيب،  األندلس  غصن  في 

عباس، ط5، دار صادر، بيروت، ٢008، ص 5٢5. 
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الكثيرة للثقافة في الشرق.
جميع  من  والشعراء  ــاء  واألدب العلماء  وفــود   -٢
هربًا  القاهرة  مدينة  الــى  اإلســالمــي  العالم  أنحاء 
في  األســبــان  أو  الصليبيين  أو  المغول  بطش  من 
مقصد  األسباب  لهذه  مصر  فأصبحت  األندلس، 

كل مكان. العلماء المسلمين من 
3- أصبحت ظروف الثقافة والحياة العلمية فر 
عصر السيوطي مهيئًا تمامًا، السيما وأن المدارس 
أن  حتى  عمومًا  المماليك  عصر  في  كثيرة  كانت 
قال  عيان  شاهدًا  يعد  الذي  بطوطة،  إبن  الرحالة 
بحصرها  أحــد  يحيط  فال  بمصر  الــمــدارس  )وأمــا 
أعــدادهــا  تتزايد  الــمــدارس  وبقيت  لكثرتها()١(، 

باستمرار طوال عصر المماليك)٢(.
نفسه  السيوطي  أن  الــى  نشير  أن  المهم  ومــن 
األجــازات  تمنح  التي  المدارس  لهذه  نتاجًا  كان 
العلمية، فقد درس في المدرسة الشيخونية على 
بعد  فيما  عمل  ثم  الحنفي،  الشمس  شيخه  يد 

استاذًا في هذه المدرسة)3( سنة ١٤٧3م)٤(.

)١( محمد بن عبد اهلل اللواتي، رحلة إبن بطوطة المسماة 
تحفة الناظر في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقيق 
الرسالة،  مؤسسة  ط٤،  الكناني،  المنتصر  علي  الدكتور   :

بيروت، ١٩85، ص5٤. 
)٢( شوقي ضيف، عصر الدول واألمارات في مصر، ط٤، 

دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص8٤. 
السيوطي،  بكر  إبــي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جــالل   )3(

التحدث بنعمة اهلل، ص3٢. 
السيوطي،  بكر  إبــي  بــن  الرحمن  عبد  الــديــن  جــالل   )٤(

التحدث بنعمة اهلل، المصدر السابق، ص٩0. 

أما العوامل الداخلية فتتمثل باآلتي :
أحد  كــان  للسياسة  المماليك  احــتــكــار   -١
للعلم، بحيث  العلماء  تفرغ  المهمة في  األسباب 

كان السيوطي واحدًا منهم. كبير،  نبغ منهم عدد 
٢- احتالم سالطين المماليك للعلم والعلماء 
واالفتخار واالعتزاز بكثرة العلماء واألدباء والشعراء 
في عصرهم وفي بالطهم كعامل من عوامل التقرب 
أن  السيوطي  ذكر  فقد  المصري،  المجتمع  لعموم 
المملوكي الجين قبل يد الفقيه الحافظ إبن دقيق 

العيد على مأل من الناس.
نهج  على  المماليك  سالطين  استمرار   -3
العلم  ومعاهد  الــمــدارس  أنــشــاء  فــي  بيين  األيو
هامة  علمية  كــز  مــرا كــانــت  ــتــي  وال والــمــســاجــد 
العلوم  أســـواق  بــهــا  نفقت  حــتــى  الــعــلــم  لطلبة 
كــمــا نـــص عــلــى ذلـــك أبــن  زخــــرت بــحــارهــا،  و
في  قائمة  كانت  التي  كز  المرا هذه  من  خلدون 

السيوطي)5(. عصر 
كثيرون  علماء  السيوطي  عصر  فــي  ظهر  وقــد 
وتراجم  كتب  في  وعلومهم  تخصصاتهم  تنوعت 
كثيرة. وقد أمضى السيوطي من العمر قبل أن يغادر 
الحياة الى الدار اآلخرة، سنة عقود تزيد سنتين إال 
أوائل  في  منها  األخير  السادس  العقد  كان  قلياًل، 
المائة العاشرة، والعقود الخمسة قبلُه هي النصف 

إبن  مقدمة  خــلــدون،  إبــن  محمد  بــن  الرحمن  عبد   )5(
خلدون، اعتناء ودراسة : أحمد الزغبي، دار األرقم بن أبي 

األرقم، بيروت، د.ت، ص٤٧3. 



١2١
ل الدين السيوطي« »أحوال مصر في عهد المماليك عند المؤرخ جال

د.أ.م.د. إيالف عاصم مصطفى

المائة  هــذه  وكــانــت  التاسعة،  المائة  مــن  الثاني 
يخ  تار حقب  أغنى  من  الثامنة  المائة  كسابقتها 
كان  الذين  لألعالم  حضورًا  اإلسالمية  الحضارة 
ر األبرز واألهم في إثراء الحضارة اإلسالمية  لهم الدو

والحفاظ عليها)١(.
ــاش في  عــرفــنــا فــي الــســابــق أن الــســيــوطــي عـ
عانت  مصر  في  المماليك  دولة  فيه  بدأت  عصر، 
يجي  التدر واالنهيار  والتدهور  األفــول  أسباب  من 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أسباب  نتيجة 
وثقافية، وكان شاهدًا على هذا العصر الذي طفح 
بمؤامرات السالطين واألمراء وبالفساد المستشري 
قاليم، فضاًل عن الفتن  يين واأل بين موظفي الدواو
المماليك  شرك  تزايد  وكثرة  النظام  روح  وانعدام 
األجالب وثوراتهم وتمرد بدو بعض المناطق، وتزايد 
المنازعات والمنافسات بين طوائف المماليك)٢(
وتكرار  اقتصادي  انهيار  كلُه  ذلــك  مع  وتــزامــن  ن 
والطواعين  األوبــئــة  وهــجــوم  المجاعات  حـــوادث 
اعتمدت  التي  مصر  على  وخيمة  آثــار  من  بمالها 
أمر   من  يكن  ومهما  يخها،  تار طيلة  الــزراعــة  على 
ولكن  مصر  يــخ  تــار فــي  كبيرة  أهمية  لــلــزراعــة  أن 
المماليك  للزراعة من أهمية في عصر  مهما يكن 
النشاط  واألهم في  األول  المقام  لها  التجارة  أن  إال 

التبرئة  بين  السيوطي  الجالل  اتهام  يــش،  درو عدنان   )١(
واألدانة، من بحوث ندوة القاهرة، ١٩٩3، ص١٢5. 

المصدر  ــاس،  ــ أي أبـــن  الــحــنــفــي،  أحــمــد  بــن  محمد   )٢(
السابق، ص30٤. 

فقدت  مصر  أن  إال  العصر  ذلــك  في  قتصادية  اال
في  البرتغاليين  نشاط  اتساع  بعد  المركز  أيضًا هذا 
كتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح سنة  الهند با

١٤٩8 أي قبل وفاة السيوطي بست سنوات)3(.
كله يكون السيوطي قد شاهد ما حدث  بهذا  و
أثـــرُه على  لــه  كــان  كــلــُه  أن ذلــك  بنفسه والشـــك 
وبخاصة  والفقيه،  والمؤرخ  العالم  وهو  السيوطي 

يخ)٤(. كتابه التار ين منهجه في  في تكو

* * *

السيوطي،  بكر  إبــي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جــالل   )3(
يخ مصر والقاهرة، ص٢٧٢. يخ حسن المحاضرة في تار تار

)٤( المصدر نفسه، ص٢38. 
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الخاتمة

لعلنا  المحاولة في دراسة حياة ونشأة السيوطي 
في  مرت  التي  أحداث  من  عاصرها  وما  العلمية، 
في  نستطيع  المماليك،  حكم  عند  مصر  أحــوال 
توصلنا  التي  النتائج  أهم  نبين  أن  دراستنا  نهاية 

أليها، وهذه النتائج هي : 
١- تميز عصر المماليك في مصر الذي عاش 
بازدهار  بالرغم من اضطراب فتراته  فيه السيوطي، 
العلم واالهتمام بالعلماء واألبداع وانتشار التعليم.

تقديم سيرة مركزه لكنها شاملة عن عموم   -٢
باألسلوب  تدعي  كما  وتميزت  السيوطي،  حياة 
العلمي العصري الحديث، فقد أستطعنا تسليط 
يتعلق  ما  وبخاصة  السيوطي  سيرة  على  الضوء 

باسرته ونسبة. 
الحقيقة  كــيــد  تــأ الـــى  الـــدراســـة  تــوصــلــت   -3
لهما  السياسي  والهدوء  االستقرار  أن  مفادها  التي 
أن  وجدنا  ولهذا  بلد،  أي  مبدعي  أنتاج  في  ثــر  األ
يلة من الهدوء السياسي التي عاصرها  الفترة الطو
السيوطي والممتدة تحديدًا من ١٤68 - ١50١ هي 
تأليفًا  العلمية  حياته  فترات  وأزهــى  أخصب  من 

إنتاجًا. و
تلقي  أو  تتقصى  أن  الــدراســة  استطاعت   -٤
أضواء مهمة من النظرية السياسية للسيوطي التي 
موقف  بشدة  ينتقد  السيوطي  كان  فقد  يتبناها، 

الخلفاء  أليهم  فوض  الذين  المماليك  سالطين 
العباسيون في مصر فاستبدوا باألمر دونهم وأنفردوا 
في  أمــيــر  مــجــرد  الخليفة  أصــبــح  حتى  بالسلطة 
كان ينتقد تردد بعض أهل العلم  كما  حاشيتهم، 
الحياة  والطمع في  السالطين  أبواب  والدين على 

والمنصب. 

* * *
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Introduction

The writings of al-Suyuti )Jalal al -Din 
ibn Abd al Rahman inb Abi Baker( and the 
impact has occupied hundreds of schools and 
specialists both in his time and after it to this 
day, and we still see students in the universi-
ties submit their research and their scientific 
studies to select the studies of Al- Suyuit for 
explanation, investigation and analysis, be-
cause the Suyut is one of the most predomi-
nate intellectual figures in the fifteenth cen-
tury an icon for science and of knowledge for 
human culture.

Al- Suyuti had mastery in all fields of the 
Arabic sciences. He left almost on sea of  sci-
ence knowledge of humanity in his time that 
he had not taken its depth as well as he shed 
the light on the aspects of cultural and natu-
ral, economic and political matters that were 
in the time the most prevalent in Egypt.

The research was separated into two top-
ics introduction and conclusion the first topic 
dealt with his life and scientific development 
while the second topic included the Suyunit 

and his are during the Mamluk rule in Egypt.
The research was based on a number of 

important sources a book history ” A Good 
lecture in the history of Egypt and Cairo ” to 
its author Jalaluddin al-Suyuit the investi-
gation of Elizabeth Mary Sartin. Which was 
to the research the most source of  valuable 
information in all its aspect. 

Also, the book of Abdul Qadir bin 
Mhammed al-Shazly, titled ” Bahjat Al.Ab-
din Translated by Hafiz Asr Jalal Al-Din Al-
Suyuit and what experienced from the rule of 
the Mamluks in Egypt.

And many other book that were a source 
for the most valuable information.

* * *




