
�����������������������������از هذا البحث، ومنحني من  �����������������������������د الله الذي أكرمني بعونه على إنج� الحم�
�����������������������������ته، بعد أن كان أش������������������������������تاتًا  �����������������������������ر والدأب على جمع متفرقه، وتصنيفه ودراس� الصب�
�����������������������������ن المفيد ف������������������������������ي ختام هذه  �����������������������������ادر المختلفة، ولعل م� وأش������������������������������اء مبعثرة ف������������������������������ي المص�

الدراسة إيجاز ما أسفرت عنه من مامح، وما توصلت إليه من نتائج:

�����������������������������ة أن لخطط المدينة المن������������������������������ورة في العصر المملوكي 	• أوضحت الدراس�  
�����������������������������اة االجتماعية، في تلك الفترة، حيث أس������������������������������همت  �����������������������������رًا في مظاهر الحي� أث�
�����������������������������ة المنورة،  �����������������������������ة، ألهالي المدين� �����������������������������ك الخطط ف������������������������������ي توفير األمن والحماي� تل�
�����������������������������اطين المماليك، مثل تعزيزهم لسور المدينة، الذي  وذلك بدعم س�

قام بدوٍر رئيس في حماية المدينة أمنيًا.

�����������������������������ة المنورة، 	• �����������������������������ية، في المدين� �����������������������������ن معالم الحياة السياس� �����������������������������ارة موجزة ع� وبإش�  
في العصر المملوك������������������������������ي، من خال البحث، اتضح اضطراب األحوال 
�����������������������������بب الصراع المرير على السلطة، بين األشراف  �����������������������������ية؛ وذلك بس� السياس�
�����������������������������ك فيه: أن األمن واالستقرار  في أغلب العصر المملوكي، ومما ال ش�

السياسي يبرز أثره الكبير في الحياة االجتماعية.

�����������������������������ة، ف������������������������������ي الحياة 	• �����������������������������رات العام� �����������������������������ث ع������������������������������ن المؤث� �����������������������������ة الحدي� �����������������������������ت الدراس� وتضمن�  
االجتماعية بالمدينة المنورة، إذ اتضح من خال البحث: أنَّ للمسجد 
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النبوي والمكانة الدينية للمدينة أثرًا كبيرًا في استقطاب فئات وأجناس 
�����������������������������ة، مما حدا بالحياة االجتماعية بالمدينة المنورة، أن تكون مميزة  جّم�
في عدة أمور، منها: التنوع السكاني، وكثرة الزوار والمجاورين، وكل 
ن معالمها،  تلك العوام������������������������������ل تصب في صميم الحياة االجتماعية، وتكوِّ
سواء في عادات وسلوكيات، أو في نماذج لصور التكافل االجتماعي، 
حتى إن ذلك التأثير تعّدى حدود الحياة االجتماعية، ليش������������������������������مل كذلك 
التأثير السياسي واألمني، وفي المجال العلمي والتوعوي نستشف أن 
للمسجد النبوي أثرًا في الجوانب العامة كافًة في المدينة المنورة، في 
فترة البحث، كما أسهم االرتباط السياسي واإلداري للمدينة المنورة 
مع الدولة المملوكية في التأثير في التركيبة السكانية في المدينة، كما 
يتبين أثره الواضح في أنشطة السكان وفي الوظائف الدينية واإلدارية 
�����������������������������بق، بل ش������������������������������مل  �����������������������������رف المهنية، ولم يقتصر أمر ذلك التأثير فيما س� والح�
�����������������������������كن وأنواع اللباس والطعام والشراب،  التأثير في الحياة العامة من س�
�����������������������������د واألعياد، وبالعموم يتضح: أن  وف������������������������������ي العادات االجتماعية، والتقالي�
االرتباط السياس������������������������������ي واإلداري بالسلطنة المملوكية، في مصر، كان لها 
مجمل األثر في كافة الجوانب االجتماعية كافًة في المدينة المنورة.

�����������������������������ة المنورة، عن طريق 	• �����������������������������ة: أن العناصر القادمة إلى المدين� بينت الدراس�  
�����������������������������ب ما تقتضيه الضرورة من أرباب الحرف والمهن  المجاورة، أو حس�
�����������������������������ة المن������������������������������ورة، من أجل  �����������������������������دوا على المدين� �����������������������������ن وغيره������������������������������م، مم������������������������������ن وف� كالبنائي�
�����������������������������جد النبوي، قد أسهموا بصورة واضحة في  اإلس������������������������������هام في ترميم المس�
الحياة االجتماعية، في تلك الفترة، فقد أصبح هناك تباين في المظهر 
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�����������������������������ات، باإلضافة إل������������������������������ى العادات  �����������������������������ات والثقاف� �����������������������������ك اللهج� �����������������������������اس، وكذل� واللب�
�����������������������������ا يحدث  �����������������������������زاج عندم� �����������������������������زداد م������������������������������ن حدة ظه������������������������������ور ذلك االمت� �����������������������������د، وي� والتقالي�
التزاوج بينهم وبين س������������������������������كان المدينة، فأصبحت بذلك المدينة المنورة 

عالمية األجناس، واللغات، وحتى الثقافات.

�����������������������������ر المختلفة أثرًا جليًا ف������������������������������ي االندماج االجتماعي، 	• كان لوج������������������������������ود العناص�  
�����������������������������كانية، وقبل  �����������������������������ات االجتماعية، الذي فرضته تنوع التركيبة الس� والعاق�
�����������������������������ريفة؛ كوجود المسجد النبوي،  ذلك الركائز التي حوتها المدينة الش�
�����������������������������ك التكوي������������������������������ن المعماري للمدينة، حيث ش������������������������������مل ه������������������������������ؤالء األغلبية  وكذل�

سور أحاطهم ماديًا، وبرز فيهم معنويًا.

ويبرز أثر اللحمة بين سكان المدينة المنورة الذي َقلَّ أن نجد له نظيرًا 	•  
في إقليم جغرافي - س������������������������������وى مك������������������������������ة المكرمة - في التصاهر بين أغلب 
تلك الفئات، وهذا بدوره أسهم في تكوين الحياة االجتماعية، ذات 
الصف������������������������������ة المتنوعة، في تل������������������������������ك الفترة، ولم يكن أث������������������������������ر تلك المصاهرات 
فق������������������������������ط في ه������������������������������ذا الجانب، بل وص������������������������������ل إلى م������������������������������دى أبلغ، عندم������������������������������ا نرى أن 

المصاهرات قد أسهمت في تقريب المذاهب بينهم.

كان لوجود المجاورين أثر إيجابي، قد ذكرت تفاصيله خال فصول 	•  
�����������������������������ارة هنا إلى أن األثر اإليجابي لم يكن  البحث، ولكن من المهم اإلش�
هو الوحيد الذي تركة هؤالء في المدينة المنورة وأهلها، بل كان هناك 
�����������������������������لبي، قد انتشر في المدينة المنورة؛ كالبدع والخرافات، وما  جانب س�
يعتقده بعض أهل التصوف من معتقدات باطلة أسهمت في نشر فكر 

غير سليم، شاع بين مجموعة من األهالي في تلك الفترة.
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�����������������������������ن الخدمية، 	• �����������������������������ا هو الحال ف������������������������������ي أصحاب الوظائ������������������������������ف العليا، والمه� وكم�  
في المجتمع فقد أس������������������������������هموا بصورة جلّية في ارتقاء الحياة االجتماعية 
واالقتصادية والعلمية، وخافه من الجوانب الحضارية، التي كوّنت 

المجتمع المدني.

�����������������������������ا في ذلك العصر، 	• أضافت المرأة المدنية س������������������������������متها ووضعت بصماته�  
وبرزت في مختلف النواحي، ويكفي أنها على الصعيد السياسي، قد 

ارتقت وحكمت.

يتضح من خال دراس������������������������������ة الحياة االقتصادية، أن المدينة الشريفة كانت 	•  
ثرية بمقومات تؤهلها بالعيش المريح، من خال ما توفرت لديها من 
أراٍض خصبة، ومراٍع طبيعية، أس������������������������������همت في الرخاء لسكانها، وإن كان 
ذلك الرخاء لم يكن دائم الس������������������������������مة، فإننا نجد أن الس������������������������������لطة المملوكية في 
مصر، قد أسهمت بصورة واضحة، في توفير المعيشة الكريمة لسكان 
المدينة الش������������������������������ريفة، وباإلجم������������������������������ال لم تكن الحي������������������������������اة االقتصادية على وتيرة 

واحدة، في المستوى، بل كانت متذبذبة حسب الظروف المحيطة.

وف������������������������������ي محاولة لتصور الحي������������������������������اة العامة في المدين������������������������������ة المنورة، في العصر 	•  
المملوك������������������������������ي م������������������������������ن حي������������������������������ث الس������������������������������كن وأن������������������������������واع اللب������������������������������اس، وكذل������������������������������ك الطعام 
والشراب وأدوات الزينة، نقول: إن جميع تلك األمور قد بدأت منذ 
الفترات الس������������������������������ابقة للعصر المملوكي، باإلضافة إلى ما أنتجته الطبيعة 
الس������������������������������كانية، التي احتوتها المدينة الشريفة، فقد كانت كل تلك األمور 
متنوعة بتنوع أجناس س������������������������������كان المدينة الش������������������������������ريفة، وثرية بثراء أوضاعها 

االقتصادية واألمنية.
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كانت العادات والتقاليد، واألعياد واالحتفاالت، في المدينة الشريفة 	•  
زاخرة بتعدد ثقافات س������������������������������كانها، وقد تحكمت عدة ظروف في تنوعها؛ 
�����������������������������زداد تلك االحتفاالت،  �����������������������������ة التي حينما تزدهر ت� �����������������������������ا الحالة االقتصادي� منه�
�����������������������������ة البدعية التي ش������������������������������هدتها المدينة المنورة في  �����������������������������ت أرى أنَّ الناحي� وإن كن�
العصور السابقة وباألخص العصر )الفاطمي( العبيدي قلت عنها في 
�����������������������������يادة السنية، في أغلب فترات  العصر المملوكي؛ وهذا ناجم عن الس�

حكم المماليك على المدينة المنورة.

�����������������������������ة وحدة المجتمع المدني، وصابته وتماس������������������������������كه، وقد 	• أبرزت الدراس�  
برز ذلك حين سلطت الضوء على مؤسساته االجتماعية، فهي مراكز 
إش������������������������������عاع يتبن من خالها قوة المجتمع ومتانته اجتماعيًا، وقد حظيت 
�����������������������������ة المتنوعة، التي  �����������������������������ات االجتماعي� �����������������������������ريفة، بعدد من المؤسس� المدينة الش�

أسهمت بتأثير في الحياة االجتماعية بتفاصيلها كافًة. 
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