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 ملخص

 

 تاريخ أحيائها(استنادا لمجتمعات أحياء بخارى في أواخر الفترة اإلقطاعية )

 

Квартальная Община Позднефеодального Города Бухары: В Связи С Историей 

Кварталов 

 

يهدف هذا العمل إلى دراسة نمط الحياة في األحياء الشعبية لمدينة بخارى و المعيشة اليومية ضمن مجتمعاتها، فيقدم وصفا 

تاريخيا ألحياء المدينة معتمدا على وثائق تاريخية تعود بشكل رئيسي للفترة ما بين القرنين التاسع و الحادي عشر، حتى أّن 

المدينة باالستمرارية في بدايات القرون الوسطى، ما أدى عدة و قد اتصف تطور ى ذلك. بعضا منها يعود لقرون الحقة عل

 مرات في تاريخها إلى ضم بعض الضواحي الريفية و تحولها إلى أحياء في المدينة.

 

لم و يضم الكتاب مخططا ألحياء مدينة بخارى باإلضافة لشروحات طبوغرافية و مسرد بالمصطلحات المستخدمة. إال أنه 

يُرفق بثبت منفصل للمراجع؛ حيث تتم اإلشارة للمصادر و المراجع المستخدمة في حواشي كل صفحة. و يقدم كذلك رسوما 

 توضيحية تتصمن خرائط و مخططات لألحياء و صورا باألبيض و األسود للمدينة و لبعض األبنية المنفصلة. 

  

« األحياء السكنية»كما تعّرف مصطلح التاريخية حول مدينة بخارى. و قبل تحديد منهجها، تقدم الكاتبة لمحة عن الدراسات 

و تدرج أسماء كل األحياء المسجلة و توضح معنى الشبكات االجتماعية للبيئات السكنية في مدن آواخر القرون الوسطى. 

منطقة  ٢٠٠ا لما يقارب في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين. و تقدم وصفا إثنوغرافي« ديوان الوزير»في 



في بخارى مع تقسيماتها؛ و بذلك تعرض لمحة عامة عن أحياء بخارى. و من ثم تحلل عملية تشكل األحياء و دورها في 

تطور المدينة خالل القرون الوسطى. كما و تنظر في نتائج البحث التي جمعتها من األحياء السكنية و تقدم تقييما تاريخيا 

 لها.

 

المدخالت الطبوغرافية في نهاية الكتاب المدينة و األحياء و بواباتها و المحالت و األماكن األخرى و تصف قائمة 

الموجودة فيها كاألسواق و غيرها من المنشآت التجارية و المنشآت العامة و المساجد و المدارس و األضرحة و المدافن و 

 يرها من األراضي ذات االستخدام العام.أسبلة المياه و الجسور و األراضي الزراعية المحروثة و غ

 

 شمس الدين كمال الدين 

 ترجمة مها يازجي

 

 

 


