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 ملخص

 

 الغابرة في سمرقند و بخارىاآلثار 

 

Самарканд, Бухара: По Древним Памятникам 

 

تعد جالينا بوغاتشينكوفا من أكثر األكاديميين المختصين بفن عمارة وسط آسيا شهرة. و هي تسعى من خالل هذا الكتاب 

آثار هاتين المدينتين بوصفهما إلتاحة معرفتها العلمية لزوار مدينتي سمرقند و بخارى، حيث تدعو قراءها للتجوال بين 

متاحف حية. و حالما يتم رسم الخطوط العريضة لهذه الصورة الذهنية، تقوم بوغاتشينكوفا بتوضيح التفاصيل المعمارية من 

 خالل توصيف يرسمه فنان حقيقي.

 

سردا معقدا يكشف عن الخلفية و نتيجة لمعرفتها الشاملة في مجالي العمارة و التخطيط العمراني في المدينتين، يقدم الكتاب 

األكاديمية للكاتبة في أكثر من مناسبة، حيث يظهر ذلك في اعتمادها على مجموعة كبيرة من المصادر المكتوبة و األبحاث 

األثرية في توصيفاتها المعمارية. و تضفي هذه اللمحات العامة على الكتاب قيمة أكبر بالنسبة للباحثين في القرن الحادي و 

ين. و تدعم الكاتبة ما قدمته بإيراد األساطير المحلية المتعلقة بهذه اآلثار و تُغني عملها بصور فوتوغرافية لألبنية و العشر

 المكتشفات ذات الصلة.

 

و باعتباره عمال يعود للحقبة السوفيتية فإن هناك تركيز محدد على أبعاد الصراع الطبقي، و مع ذلك يعير الكتاب اهتماما 

بداع الحكام السابقين للمدينتين و حرفييهما المهرة. كما تسلط الكاتبة الضوء على دور المباني الدينية كرموز مماثال إل



لعظمة الفن و التعليم اإلسالميين، و تبين أن هذا الدور قد شكل مسوغا للجهود التي تم استثمارها في تشييد مثل هذه 

تنجح في عرض عملية التطور المعقدة التي شهدها الفن اإلسالمي في  المجموعات المعمارية المميزة. باإلضافة إلى ذلك

هذه المنطقة من خالل مقارنة تقنيات الزخرفة و المواد المستخدمة في بناء الصروح المعمارية و غيرها من األبنية 

 األصغر حجما.

 

ة ألي مهتم في مجال دراسة المدن هو و على الرغم من تجنب الكتاب للمقاييس و المخططات المعقدة، فإن ما يجعله ذا قيم

قدرة مؤلفته على التوصيف الدقيق للتفاصيل المعمارية في المدينتين التاريخيتين )سمرقند و بخارى( و كذلك وصف الفن و 

 الثقافة فيهما، ما يحث القراء على تخيل عظمة هذه المدن التاريخية المهيبة.
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