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منن النالل قديمها وحديثها اإلسالمية المآذن من العناصر المعمارية المميزة والمعرفة للهوية العمرانية للمدن 
 مجموعننة مننن  - كواحنندة مننن اقنندم العواصننم ا سننالمية -... ويتميننز الننس السننماا ل  ننداد هيئتهننا العمننودش ال نناال 

ل  نداد فني رسنوما   صر التني تعنر ف هوينة عمرانينةهذه المآذن من العنا المآذن التي تعود لمالتلف العصور...وت دو
وصور الرحالة األجانب ... ولمنآذن   نداد التراثينة الصنائ  معمارينة تميزهنا عنن نيرهنا منن منآذن المندن اإلسنالمية 
ا الرى،  الرنم من تعاقنب التتنرا  الزمنينة والتناثيرا  الالارجينة... وقند  نين  فني العصنر الحندين الكثينر منن المنآذن 

اد تحمننل ك ننكا ص والصننائ  معماريننة نري ننة عننن الهويننة المميننزة لمننآذن   ننداد التراثيننة ، وقنند يعننود ذلنن  النن  فنني   نند
 النق  المعرفي في تحديد مميزا  الالصائ  المعمارية لمآذن   داد...

يهنننندف ل حننننن صلنننن  ت ننننالي  الالصننننائ  المعماريننننة لمننننآذن   ننننداد التراثيننننة والننننذش يتتننننر  ال حننننن كن تلنننن        
وذلن   وكنهنا عناصنر مهمنة فني تعرينف هوينة ممينزة فني سنماا   نداد، متميزة رنم تعاقنب التتنرا  الزمنينة،الالصائ  

  هدف توفير القاعدة المعلوماتية للمصممين المعماريين لكي يوظتوا تل  المعرفة في تصاميمهم المستق لية...
 .عمارة   داد ، المآذن، الهوية العمرانية الكلما  المتتاحية: 
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Abstract 

 

Minarets are distinctive architectural elements which defines  the architectural 

identity of the Islamic cities both old and new through its vertical appearance ... The sky 

line of Baghdad -as one of the oldest Islamic capitals – is distinguished by  set of 

minarets dating back to different eras ... These minarets seem as important elements that 

determine the place identity of Baghdad in drawings and photographs of foreign 

travelers ... The heritage minarets of Baghdad had architectural features that distinguish 

it from other minarets of other Islamic cities, despite the succession of periods and 

foreign influences .  
 

In the modern era, many minarets in Baghdad was built carrying strange 

architectural forms and characteristics from the distinctive identity of traditional 

minarets of Baghdad, may be due to the lack of knowledge in determining the 

distinguishing architectural characteristics of that heritage minarets... 
 

This paper aims to diagnose the architectural characteristics of the heritage 

minarets of Baghdad, which the paper suppose that these characteristics are distinct 

despite succession of periods and are important elements in defining the distinctive 

identity of Baghdad sky line, in order to provide database for architectural  designers,  

to employ that knowledge in their future designs. 

 Keywords: Architecture of Baghdad, minarets, architectural identity. 
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 مقدمة
نما  ل  داد كهمية عمرانية ليس للعراق فحسب ، وا 

، ألنها منذ  لعموم العالمين العر ي واإلسالمي
تاسيسها كان  المركز الذش ت لور  وترسال  فيه 

اإلسالمية  مالتلف جوان ها -معالم الحضارة العر ية
... وا جتماعيةوالتنية العقائدية والتكرية والعلمية 
مية كن   داد )في القرن ويتتق مؤرالو العمارة اإلسال

التاسع الميالدش( كان  المركز –الثالن الهجرش 
الذش ت كل فيه ما يمكن اعت اره التن الكالسيكي 

مع ا التالفا   –للعمارة اإلسالمية والذش انت ر 
من كواسس آسيا حت  الم رب واألندلس  -اإلقليمية

(Grabar,p212 و الرنم من فترا  ا زدهار .)
الذش تعرض  له   داد ع ر متعاق ة الوا نهيار 
؛ ص  كنها ت ق  في ذاكرة )سواا العراقيين كو  العصور

عموم المثقتين في العالمين العر ي واإلسالمي( تل  
هوية راسخة متجذرة المدينة العامرة التي لها 

ع ر العصور... واليوم يحاول معماريو ومتجددة 
مع است ارة زمالئهم  -دراسةص وتصميماص  –العراق 

ذوش كفضل الال را  العالمية تجديد هوية تل  المدينة 
والمؤتمر المعمارش العراقي الترنسي حول  –التليدة 

التسوير المعمارش والحضرش ل  داد الذش تنظمه 
 اص لذل .دلوجية يعد مثا ص رائو الجامعة التكن

 الهوية العمرانية .1
ولعل من ك رز القضايا التكرية التي تسرح في هذا 

للمدينة، فقد  الهوية العمرانيةالصدد هي قضية 
 رز  قضية ومتهوم الهوية العمرانية في العقدين 
األاليرين في األوساس المعمارية العالمية والعر ية، 
وسرح  الكثير من الدراسا  وعقد  الكثير من 

ا  والمؤتمرا  ليس هنا مجال الالو  فيها، الندو 
اآلراا واألفكار حول  -وكثيراص ما تتناق  –وتتعدد 

هذا الموضوع.. فالهوية العمرانية جزا من الهوية 
الثقافية للمجتمع، وصناعتها تحدن من الالل تتاعل 
جماعي وتاريالي يتداالل فيه الكثير من العوامل   

لتي تسرح هي حصر لها... ومن كهم اإل كاليا  ا
ص كالية العالقة مع األ كال والمتاهيم المعمارية 

التاريالية وعالقتها مع األ كال المعاصرة والم تكرة، 
وا التالف حول مدى اإلمكانية المتاحة لال تكار 
واإل داع مقا ل التواصل مع ما هو تاريالي، 

، لكن  الصوصاص مع مدينة ذا  تاريخ عريق ك  داد
لالتتاق حول كهمية التوازن    كل عام هنا  نزوع

 ين ماهو تاريالي وما هو متجدد وم تكر، فالهوية 
، والهوية  حالة ديناميكية وليس  ماهوية جامدة

العمرانية من المنظور اإل داعي ليس  في صنتاج 
 ال  يه،  ل في صنتاج المالتلف، وليس  الواحد

،  9002،  المتماثل  ل الكثير المتنوع )النعيم
 944،942.) 

)وهوية   داد  الت عية( هو  هوية المدن"صن  متهوم 
ذ ع ر هذا المتهوم عن نتسه  متهوم دائم الت كل. وا 
 تجسيدا  محددة  تترة زمنية معينة فإنه سرعان ما 
يجد له تجسيداص آالر، وتمثيالص م ايراص في هيئة جديدة 
م تدعة صن كان  صنجازاص معمارياص كم نجاحاص تالسيسياص. 

هوية   داد يتعين كن تكون متتوحة عل  وهكذا فإن 
آفاق معرفية واسعة، وكن تكون متواصلة مع  يئتها، 
وكن تكون حيوية متجددة، والمهم كن تكون وليدة 
اإل داع المعمارش و التالسيسي الذش  يعرف 

وتعد حماية مورون  .(9002الحدود") السلساني، 
 سة ال يئة الم نية والحتاظ عليها كإحدى فعاليا  وكن

 ذل  المتهوم المتعدد، و  يمكن كن يالتزل  ه )نتسه(.
صن  هوية المدينة ترت س  الصورة الذهنية لما فيها من 
مكونا  س يعة ومعمارية، وتعد ال واال  

landmarks  من كهم تل  المكونا  وهي العناصر
ال صرية ال االصة للمدينة . والتي يمكن كن ترى من 

ج الحضرش ألنها كماكن  عيدة وهي مهمة للنسي
تساعد الساكنين في توجيه كنتسهم وتساعد في 

(.. Lynch,1960, p51صضتاا هوية لمنسقة ما. )
و     كن من كهم ال واال  المعمارية للمدن 
اإلسالمية والتي رسم  صورتها الذهنية قديماص وحديثاص 

لأل نية الدينية، وتتميز المآذن  القباب والمآذنهي 
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كثر ارتتاعاص كعناصر معمارية  انها العناصر األ
 عمودية...

أن الهوية العمرانية للمدينة يت ين مما س ق       
هي جزء من الهوية الثقافية للمجتمع وترتبط 
بالصورة الذهنية لما في المدينة من مكونات 
طبيعية ومعمارية، وهي مفهوم دائم التشكل يتوجب 
 أن يوفر التوازن بين الحفاظ على الموروث وبين
التجديد واإلبتكار... والشواخص المعمارية العمودية 
من أهم مكونات الهوية العمرانية، والمآذن إحدى 

 أهم تلك الشواخص في سماء المدن اإلسالمية.
 مآذن بغداد قديمًا وحديثاً  .2

لقد تميز    داد  مآذنها التي كان يصتها المؤرالون  
 ن والرحالة  رحاص ورسماص،فعل  س يل المثال يقول ص

م( في 219هن/000التقيه الهمذاني )المتوفي عام 
ل ل  داد: "فهي الواسعة الدور، الكثيرة  وصته المسو 

ومنائرها القصور، ال زيرة األنهار،...مواك ها قائمة 
،....عروس في مساجدها... مع كثرة كسواقها عالية

واتساع كر اضها وامتداد سرقها وسككها...")ناجي 
( لكن  استثناا الوصف 52،  9000وال هادلي، 

المدحي   يتوفر ما يصف ك كال تل  المآذن كو 
ن  كول جامع  ني في  عناصرها كو ارتتاعاتها. وا 

كان له منارة تمكن  -جامع المنصور –  داد المدورة 
األستاذان جواد وسوسة من تحديد موقعها من الالل 

(، لكن لم تتوفر 1-تحليل النصو  التاريالية) كل
 كلها كو عناصرها )جواد معلوما  عن 

كما كقدم رسم توثيقي  (.12،  1211وسوسة،
يصف  ع  معالم   داد فهي المنمنة التي رسمها 
الرسام التركي نصوح المسرقجي الذش رافق السلسان 
العثماني سليمان القانوني كثناا زيارته ل  داد عام 

( والتي يظهر الاللها  وضوح 9 -م ) كل1204
والمآذن التي ت  ه ك كالها مآذن   داد هيمنة الق اب 

و عد القرن السا ع ع ر ظهر  مجموعة  المعروفة.
من الرسوم للرحالة األور يين التي سجل  م اهد من 
مدينة   داد، كان ك رز ما يتمثل فيها من  واال  

( )ناجي 1221هي المآذن، )فتحي، 
 (  عضاص منها.0-( ويوضح )ال كل 9000وال هادلي،
 -والرسومالوصوفا  –ادر التاريالية كعاله صن  المص

  تقدم معلوما  و يانا  لل احثين وللمصممين 
المعماريين لتكوين فكرة واضحة عن الالصائ  

لكنها تعكس األهمية التصميمية لتل  المآذن؛ 
التاريخية لوجود المآذن كواحدة من أهم عناصر 
الصورة الذهنية التي كانت تشكل الهوية العمرانية 

 غداد عبر العصور.لب
و  الرنم من فقدان الكثير من مآذن   داد ع ر  

العصور  س ب الظروف الصع ة التي مر   ها 
المدينة؛ ص  كنه   يزال قسم منها قد قاوم ظروف 
الزمن، وكان  تل  ال اقية مرجعاص للمعماريين وال نائين 

ن اا المآذن في العصر الحدين ، ومنذ  لتصميم وا 
الع رين ظهر  في   داد مجموعة منتصف القرن 

من األ كال الجديدة للمآذن تقترب كو ت تعد في 
الصائصها المعمارية عن تل  الالصائ  للمآذن 

 (.4التقليدية ) كل 
لن تتم في هذا ال حن محاولة الحكم عل  مدى 
اعت ار المآذن الم نية في   داد في العصر الحدين 

للمآذن  ممثلة للهوية المحلية كو كنها استمرار
التقليدية، كو صن كان فيها من اإل داع ما يمثل تجديداص 
وتمثيالص لروح العصر؛ ويتر  ذل  لنقاد العمارة وللركش 
الجمعي الذش تكونه الجها  األكاديمية والمهنية 

يهدف هذا البحث إلى دراسة الرسمية وال ع ية...  ل 
وتشخيص وتحليل الخصائص المعمارية للمآذن 

والتي قاوم  الظروف  لتقليدية في بغدادالتراثية وا
من أجل توفير قاعدة و زال   االصة صل  اليوم،

عن الصائ  مآذن  معلوماتية للمصممين
  داد،لكي يوظتوا ما يرونه مناس اص من تل  
الالصائ  كل حسب توجهه المعمارش وت عاص لرؤيته 
اإل داعية في تصاميمهم المستق لية لتعزيز الهوية 

 لمتميزة ل  داد.العمرانية ا
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 الدراسات السابقة  .3
لتحقيق هدف ال حن في ت الي  وتحليل 
الالصائ  المعمارية لمآذن   داد التراثية؛ سيتم 
استعرا  كهم الدراسا  التي تناول  المآذن في 
العمارة ال سالمية   كل عام، ثم تحديد تل  الدراسا  

   داد الاصة.الني تناول  مآذن 
صن  المآذن )كو المنائر كو الصوامع( تتنوع وتتمايز   

في ك كالها وسرزها ت عاص لتنو ع وتعدد سرز العمارة 
اإلسالمية ع ر األقسار والعصور... تنت ر معلوما  
كثيرة عن المآذن في مالتلف األد يا  والدراسا  

دراسات المهتمة  التن والعمارة اإلسالمية، كما توجد 
 غازي رجب محمد المآذن، مثل دراسة  صصةمتخ
( التي تناول  ن وا المآذن في العصر 1214)

اإلسالمي الم كر، وناقش اُ صول 
ونظريا   (Mohammad, pp110-128)الل وية
والظروف التاريالية  (Ibd., pp141-168)ن وئها

 (.Ibd. ,pp1-68واإلجتماعية المرت سة  ن اتها )
(  الوصف 1224) براندروبرت هيلينوتناول       

في فصل الا  مآذن مالتلف األقسار اإلسالمية 
وهو يلال  كل ما تقدم من دراسا  سا قة منذ 
الدراسا  اُ ول  للمست رقين المتالصصين  العمارة 
اإلسالمية في القرن التاسع ع ر، ويرفق كل ذل   ما 
ُن ر سا قُا من مالسسا  ورسوم توثيقية لتل  

-Hillenbrand, p129-172, p449)المآذن
. وهو  ذل  يوفر قاعدة معلوماتية مناس ة عن (507

 مآذن العالم اإلسالمي وعن الدراسا  التي تناولتها.
(، فقد 1221) حسان الحاج قاسمكما دراسة         

سرح  صسارُا نظريُا عامُا لدراسة المآذن، صذ كن 
الدراسة صنت  كوُ  محاور دراسة المآذن من 

(. ثم اقترح 99-2 قة )قاسم،  الدراسا  السا
ا ستتادة من معاملة العمارة كل ة لتصنيف مناهج 
محاور دراسة المآذن ضمن ثالن مستويا : العملية، 

(. ثم 45-90الد لية، والتركي ية )نتسه،  
اقتصر  الدراسة في تحليل الالصائ  التصميمية 
للمآذن ضمن المستوى التركي ي فقس، وذل  ي مل 

نة صل  كجزاا، وتحديد الالصائ  تحليل المئذ
التيزياوية لتل  األجزاا، ثم ت الي  العالقا  
التركي ية فيما  ينها، والتع ير عن ذل   صيانة 
جداول لقواعد المعلوما ، ثم صجراا التحاليل المنسقية 

(. وتم تس يق 10-42و اإلحصائية عليها)نتسه، 
للعالم اإلسالمي... -مئذنة 422-ذل  عل  عينة من

ن تشخيص وتحليل الخصائص التصميمية  وفق إ
هذا المنهج مناسب لتحقيق هدف البحث عن مآذن 

 بغداد.
وتقدم الدراسا  الثالن كعاله مسرداص للمراجع المهمة 

 لدراسة المآذن.
كما مآذن   داد فان  المعلوما  عنها موزعة  ين 
المصادر التي تناول  العمارة اإلسالمية في العراق 

( 1229) يسى سلمان وآخرينعمثل دراسة 
( وكال الدراستين تقدم 1229)Al-Janabiودراسة  

معلوما  وصتية آثارية ل ع  من مآذن   داد. كما 
يمكن توفير معلوما  تاريالية عن تل  المآذن من 
الالل مالتلف الكتب التاريالية التي تتناول تاريخ 

 األ نية الدينية ل  داد، وهي كتب ودراسا  كثيرة.
(  انها ك مل دراسة 1229) دراسة العانيوتتميز  

آثارية عن مآذن   داد التي تتناول  -توثيقية 
 التتصيل مآذن   داد في العصر العثماني، لكنها 

توثيقية تتتقد التحليل المعمارش  –دراسة وصتية 
 لالصائ  تل  المآذن.

 مشكلة البحث وهدفه .4
م مما تقدم يت ي ن كن األد يا  والدراسا  السا قة تقد

معلوما  توثيقية متيدة عن مآذن   داد، لكنها   
توفر التحليل المعمارش للالصائ  التصميمية لها، 

 وعليه سيتم في هذه الدراسة:
التقصي عن مآذن   داد التراثية ال االصة والتي  -

ُ ني  ق يل العصر الحدين والذش يتتق ال احثون من 
مالتلف اإلالتصاصا  عل  صعت ار صنهاا الحكم 

اني مع قدوم اإلحتالل ال ريساني حداص فاصالص  ين العثم
 العصرين.
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عزل الالصائ  التصميمية لمآذن   داد التراثية  -
عن سريق جدول لقاعدة ال يانا  لتل   ال االصة

الالصائ  من كجل تحديد الالصائ  المهيمنة  
 والتي ت كل الهوية الالاصة لمآذن   داد... 

ولئن كان  دراسا  الهوية المعمارية تتتق عل    -
كن ال عور  الهوية يتعزز عند المقارنة مع "اآلالر" ) 

(، فسيتم  حقاص مقارنة مآذن 990،  9002النعيم، 
  داد مع مآذن األقسار المجاورة لتعزيز تمييز 

 الالصائ  التصميمية الالاصة  مآذن   داد. 
 

 مآذن بغداد التراثية .2
( إلحصاا مآذن   داد التراثية 1-لجدول م  تنظيم )ات

، 1221وفق السريقة الواردة في دراسة )قاسم، 
(، وقد جمع  المعلومات ا عتماد عل  22-22 

المصادر التي تم  ذكرها سا قاص )سلمان وآالرون، 
( و )العاني، Al-Janabi, 1982( و )  1229
( ويتضمن الجدول: اسم كل مئذنة نس ة 1229

تقع فيه، وسنة ت ييد المئذنة  التاريخ للجامع الذش 
الميالدش، مع صورة فوتونرافية لها، مع تث ي  

 المالحظا  التالية:
هنا   ع  ا التالفا  الستيتة ما  ين  -

المصادر كعاله في ذكر سنة  ناا المآذن، وقد تم  
ا عتماد عل  التاريخ الذش عليه اتتاق ككثر من 

 مصدر.
ة  ناا المئذنة وليس صن  التاريخ المذكور هو سن -

سنة  ناا الجامع، كما كنه تاريخ آالر  ناا للمئذنة، 
فهنا   ع  المآذن كان  قد سقس  وكعيد  ناا 

كالرى مكانها، مثل مآذن جوامع مرجان والسراش 
والسهروردش والمرادية والمئذنة ال ر ية للروضة 
القادرية... كما كن  مآذن الحضرة الكاظمية الم رفة 

ئذنة واحدة سا قاص تم  ناا كر ع  د ص منها كان فيها م
 م.1529عام 
مآذن األول  فقس تنتمي  الثالنُيالحظ كن   -

للعصر الع اسي، وهي: مآذن جوامع الالتافين 
ومعروف الكرالي وقمرية، في حين كن  مئذنة سوق 
ال زل والمئذنة ال رقية للحضرة القادرية تنتميان 

المآذن ال اقية  للعصر اإليلالاني، في حين كن نال ية
 تنتمي للعصر العثماني.

مئذنة جامع الحيدرالانة ُكعيد  ناؤها  عد انتهاا  -
العصر العثماني  نتس األساليب التقليدية، في حين 
كن  هنا  حالة فريدة هي حالة جامع اآلصتية الذش 

م ,انهارتا عام 1291كان له مئذنتان ُ نيتا عام 
نة واحدة  ناا مئذ 1290م، وقد ُتقرر عام 1210

للجامع لكنها   رفتين للد لة عل  المئذنتين  
(. كما مئذنتا جامع 11،  1229السا قتين )العاني، 

 راثا الحاليتين فقد ُ نيتا عند تجديد الجامع عام 
م  نتس األساليب التقليدية للمآذن ال  دادية، 1220

وُيعت ر هذا الجامع الوحيد الذش  قي قائماص من جوامع 
دورة، صذ كان كحد كر عة مساجد جامعة ت قام   داد الم

الجمعة فيها، ويعت ر الجامع مقاماص لإلمام علي )ع(. 
وقد مر   عدة فترا  صعادة  ناا وترميم وتجديد )ناجي 

 (.100،  9000وال هادلي، 
 الخصائص التصميمية لمآذن بغداد .6

عدة كجزاا، وقد  تتالف المآذن   كل عام من     
يالتلف مؤرالو العمارة ومنظروها في تعداد كو 

(، 191،  9002تصنيف تل  األجزاا )ثويني، 
لكن يمكن تجزئتها صل  عناصر رئيسية والتي تحوش 

، 1221 دورها عناصر ضمنها وهكذا )قاسم، 
 21:) 

القاعدة، البدن، فالعناصر الرئيسية هي:  -
 .، القمة()كو الجوسق، العنق)كو الحو (الشرفة

وكن  لكل عنصر من هذه العناصر كو األجزاا  -
أشكال المقاطع األفقية، مواد البناء، الصائ  هي: 

، ولل رفة الصائ  مواد اإلنهاء، والعناصر التزيينية
الاصة  ها: كتعددها ووسيلة  روزها كو عنصر 

 .صسنادها  
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كالرى تتعلق خصائص بعديةكما كن هنا   -
 والتناس ا   ينها. قياسا  وك عاد تل  األجزاا 

الصائ  العالقا  التركي ية والتي هي  النس ة  -
للمآذن عالقة تركي ية  سيسة ذا   عد واحد، يتمثل 

 في تتالي األجزاا من كستل صل  األعل  كو العكس.
( لي ي ن الالصائ  كعاله، 9-وقد تم  تنظيم )الجدول 

 كالتالي:
لكل من القاعدة وال دن  شكل المقاطع األفقية -

وال رفة والعنق ي مل األ كال الهندسية: المر ع، 
 الدائرش، المثمن،....

السائدة في العراق هي مادة السا وق  مادة البناء -
، 1222)اآلجر( منذ كقدم العصور )سليمان، 

( وقد كستعمل   كل 20،  9002( )ثويني، 90 
 واسع في  ناا كجزاا المآذن.

فقد يكون السا وق  ارزاص دون  اءمواد اإلنهكما  -
مواد صنهاا... كو تُنه   ت ليف السا وق  ا كال 
زالرفية هندسية كو كتا ية كوفية ناتجة عن ترتي ا  
متنوعة لقسع السا وقو مستويا  مالتلتة لألسسح 

، 9002والذش ُيسم  في العراق " الجتقيم" )ثويني، 
  (... كما ي ستعمل السا وق المزجج الذش تسل22 

صحدى كوجهه الالارجية  السالا الزجاجي ذش كلوان 
(... كو ُت لف 04،  1222متنوعة )سليمان، 

األسسح الالارجية  ال السا  المزججة  الوان متنوعة، 
، 9002وهو ُيسم  في العراق ب"الكر الئي" )ثويني، 

( وهذه ال السا  ُترسم عليها الزالارف 240 
ن المالتلتة.... الهندسية والن اتية والالسية  األلوا

وُتستعمل المواد الثمينة كالتذهيب إلكساا  ع  
 (.102،  1229العناصر لمآذن الاصة )العاني،

عل  كسسح عناصر المآذن  العناصر الزخرفية -
هي الزالارف الكتا ية كو الهندسية، وسرقة تنتيذها تتم 

  واسسة صحدى مواد وسرق اإلنهاا كعاله.

ش يميز )كو الحو ( هي العنصر الذالشرفة -
المئذنة اإلسالمية عن كش عنصر عمودش آالر في 
عمارة الحضارا  األالرى، ألنها المكان الذش يقف 

صل  الالارج  واسسة  تبرز عليه المؤذن، وهذه ال رفا 
الترتي ا  المتدرجة لقسع السا وق والتي عادة ما تاالذ 
 كل المثلثا ، كو  واسسة المقرنصا  )العاني، 

تكون ال رفة واحدة كو (... وقد 114،  1229
فوق ال رفا   الُظّلةككثر.... كما ُتضاف كحياناص 
 (191للوقاية من ال مس )نتسه،  

تكون   كل ق ة مد  ة كو ق ة  قمة المئذنة -
متصصة، وعادة ما ت ن  من السا وق فقس كو تكون 
م لتة  ال السا  المزججة، كو تسل  كحياناص  المواد 

 الثمينة "تذهيب لمآذن الاصة.
عادة ما ُتصنع  عناصر زخرفية ورمزيةتوجد  -

من المعدن وتوضع فوق قمة المآذن وهي  التتالي: 
، 9002الصنو رة ثم التتاحا  ثم الهالل )ثويني، 

(... ولم ُيدرس هذا العنصر في هذا ال حن 199 
 ويمكن تناوله في دراسا  مستق لية. 

للمآذن،  التركيب الداخليلم يتناول ال حن دراسة  -
كسسواني يصسم   لبوالذش عادة ما يكون مكوناص من 
الدااللي من  السلمالميل والذش ترتكز عليه درجا  

جهة وعل  الجدار الالارجي للمئذنة من جهة كالرى 
(، وهذا التركيب له 105-102،  1229)العاني، 

جانب وظيتي للسلم وله، جانب صن ائي من حين 
ارجي مع اللب زيادة تماس  جدار المئذنة الال

 الدااللي.
لم يتناول ال حن قياسا  وك عاد وتناس ا   -

المآذن لعدم توفر المعلوما  عنها  صورة وافية، وذل  
 يستلزم المسوحا  والتوثيقا  الميدانية الموقعية.

وقد تم  تتصيل الالصائ  لكل واحدة من مآذن   داد 
  :(، كالتالي9-في )جدول

 91صن   الالصائ  التصميمية لمآذن   داد ال ال ة 
(؛ تم  صجمال 1–مئذنة التي تم  تتصيلها في )الجدول

جمع الالصائ  المت ا هة لكل الاصية –الصائصها
 (:0–في )جدول -من الصائ  كجزاا المئذنة

( 0-(و )الجدول9-من تحليل كل من  )الجدول  
 التوصل للنتائج التالية: يمكن
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المآذن ليس لها قواعد  : نصفالقاعدة -
واضحة ألنها مدمجة مع هيكل ال ناا. كما المآذن 

منها ذا  قواعد  5التي قواعدها واضحة فقد كان  
مر عة ووجد  واحدة ع ارية  0ثمانية المقسع و

وكالرى صثناع رية.. وكان  كل القواعد م نية 
 السا وق، وتتراوح مادة اإلنهاا  ين استالدام زالرفة 

تيادش كو المزجج  اسلوب الجتقيمإل  السا وق اإلع
منهية  -منها 2-اإلنهاا  ال الس المزجج، و كنل ها 

  السا وق.
: تت ا ه كل مآذن  كون مقاسعها دائرية، البدن -

وم نية  السا وق. وي لب في مواد اإلنهاا صستالدام 
 11-الزالرفة  السا وق المزجج  اسلوب الجتقيم 

وق اإلعتيادش، كما وتوجد صثنتان جتقيم  السا  -منها
م لتة  ال الس المزجج،  -مآذن 4-كان  نس ة ٌكقل 

مآذن  دون مادة صنهاا م ايرة عدا  4وكان  
-السا وق... كما تزيين ال دن فكان  كنل ها 

مزي نة  الزالارف الهندسية فقس الناتج من  -مئذنة10
كسلوب الجتقيم كو  واسسة ال السا  المزججة، في 

ي نة  الكتا ا  صل  جانب مآذن مز  2حين كان  
مآذن من دون  4الزالارف الهندسية، كان  فقس 

تزيين هي المآذن التي كان  دون مادة صنهاا 
م ايرة... لكن من الترتيب الزمني للمآذن ُيالحظ كن  
مآذن التترة الع اسية كان  دون سا وق كو  السا  

الميالدش صذ 12مزججة، وكن  التزجيج ظهر  عد القرن 
منارة ال رقية للحضرة الكيالنيةكانتاول مئذنة كن  ال

 تحوش عل  سا وق مزجج.
)كو األحوا ( كان  معظم مآذن  الشرفات -

 2، ووجد  -مئذنة 91-  داد   رفة واحدة فقس 
مآذن ذا   رفتين، لكن المتميز كن كر عاص من هذه 
المآذن ثنائية ال رفة ) مئذنة جامع الالافاا، والمئذنة 

الكيالنية ومئذنتي  راثا( كان  ال رقية للحضرة 
ال رفة األول  تقع تركي ياص ما  ين القاعدة وال دن، 
وكان  مئذنة جامع اآلصتية وحدها ذا   رفتين 
متتاليتين عل   دنها... وكان  كل ال رفا  محمولة 
عل  ت كيال  متنوعة من المقرنصا ، عدا صثنتين 

 كانتا  ارزتين عل  تدرجا  من ترتي ا  السا وق
-المثلثة... كما  كل مقاسع ال رفا  فكان كنل ها 

دائرياص، كما ال رفا  ذا  المقاسع  -مئذنة 95
األالرى: المثمن والع ارش واإلثني ع رش؛ فُيالحظ 
كنه كان  لل رفا  الستلية التي تقع  ين القاعدة 
وال دن، وقد صتالذ  نتس  كل مقسع القاعدة. كش كن  

ن   داد ذا  مقاسع جميع ال رفا  العلوية في مآذ
 12 –دائرية...  كما  ناا ال رفا  فكان كنل ها 

م نياص  السا وق المزجج مع ت كيال  زالرفية،  -مئذنة
 -0-م لتة  ال الس المزجج و -4-وتوجدكالرى 

 اسلو الجتقيم... وتميز  المآذن األر ع للحضرة 
فة  انها مذه  ة، كما تميز  هذه  الكاظمية الم ر 

ة  ان لها ظلة فوق ال رفا  دون سواها المآذن األر ع
 من مآذن   داد.

)كو الجوسق( يصالحظ كن  الصائ  العنق -
العنق تكاد تكون صستمراراص لالصائ  ال دن، فجميعها 
 ،ذا  مقاسع كفقية دائرية وجميعها م نية  السا وق

وتتميز  نتس مواد اإلنهاا، عدا مآذن الحضرة 
ا  انها م لتة الكاظمية الم رفة التي تتميز كعناقه

 األلواح المذه ة. وتكون األساليب التزيينية نتس تل  
 2التي في ال دن لكن  نس ة كقل، صذ توجد  كعناق

دون زالارف في  4منها  دون زالارف مقارنة ب
ك دانها؛ لكن لو استثنينا كعناق مآذن الكاظمية 
المذه ة التي كص ح التذهيب  ديالص عن الزالرفة؛ 

تالتلف عن  دنها  انها دون ل قتي  واحدة فقس 
ن لم تتوفر لل حن  يانا  عن األ عاد  تزيين... وا 
والقياسا ؛لكن ُيالحظ   كل عام ُيالحظ من الصور 

 كن  قسر العنق يكون كص ر قليالص من قسر ال دن.
 -مئذنة 90 -ال الب في مآذن   داد ، القمة -

مآذن فقس  ق ة مد  ة  1كنها ذا  ق اب متصصة، و
ق ة متصصة منها كان  مزججة  12وكن  صعتيادية، 

ال اقية فكان  مذه ة، وهي مآذن الحضرة  2و
الكاظمية الم رفة األر عة  اإلضافة لمئذنة جامع 

 4ا عتيادية فكان   1األعظمية...كما الق اب ال
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منها مصمتة دون زالارف، واثنتان كالرى فيها 
 زالارف  اسلوب الجتقيم.

واحدة،  معظم جوامع   دادكان لها مئذنة -
 استثناا جامع الحضرة الكيالنية، وجامع  راثا، 
وجامع اآلصتية سا قاص، وتميز  الحضرة الكاظمية 

 الم رفة  ار عة مآذن.
صن  المآذن الثالن ال اقية من العصر الع اسي  -

يمكن كن تعسي فكرة كافية لما كان  عليه مآذن   داد 
ة في ذل  العصر، ويت ين كيف كن تل  المآذن متماثل

في معظم الالصائ  المعمارية مع  اقي المآذن ع ر 
العصور، وهو ما يمثل الصوصية لمآذن وعمارة 

   داد في حتاظها عل  الصائصها المعمارية.
كن  الصتة السائدة في مآذن   داد  يتبّين مما سبق

التراثية كان  كن  جميعها دائرية المقسع في ال دن 
وال رفا  والعنق، وقمتها ق ة متصصة، و  يوجد ما 
يمي ز القاعدة، فقد تكون من دون قاعدة وت رز م ا رة 
فوق سسح الم ن  كوتكون القاعدة  ا كال متنوعة. 

لسائد في صنهائاتها وكل مآذن   داد م نية  السا وق، وا
السا وق المزجج والمرتب  اسلوب الجتقيم لتكوين 
زالارف هندسية فقس كو هندسية وكتا ية معاص... كما 
كن  لها   كل عام  رفة واحدة... وتميز  الجوامع 
ذا  األهمية ا ستثنائية )مرقد كو مقام(  احتوائها 
عل  ككثر من مئذنة، وُكستالدم التذهيب لت ريف مآذن 

 روضة الكاظمية.... ال

وما تقدم يمكن اعتباره الخصائص المميزة لمآذن 
بغداد، والتي تمثل إحدى أهم المعالم الشاخصة في 
النسيج الحضري لبغداد والتي تمثل أحد جوانب 

، وان للمصممين ا ستعانة  هذه هوية بغداد العمرانية
الالصائ  لكي يوظتوا ما يتناسب منها مع 

 .توجهاتهم التصميمية

 الخصائص المميزة لمآذن بغداد مقارنة  .7
 بمآذن األقطار األخرى 5.1

 عد تمييز الالصائ  التصميمية لمآذن   داد، يمكن 
تعزيز صدراكها  تحديد االتالفاتها عن الصائ  مآذن 

، فتحديد  -الصوصاص المجاورة–األقسار اإلسالمية 
اإلالتالف عن اآلالريعزز تعريف الهوية الالاصة 

(... تقدم دراسة 990،  9002)النعيم، 
(Hillenbrand,1994, p129-172, p449-

معلوما  وصتية وصوراص عن المآذن الم هورة  (507
لمالتلف األقسار، في حين تقدم دراسة )قاسم، 

 422( مقارنة صحصائية لعينة من 9، ملحق1221
كقاليم صسالمية،صن عمارة  ع   2مئذنة موزعة عل  

األقسار قد يكون فيها ككثر من سراز معمارش واحد. 
الصائ  ويمكن صجراا مقارنة  سيسة لتعزيز صدرا  ال

 المميزة لمآذن   داد تصميمياص وتارياليا كالتالي:
 :مآذن األقطار العربية.

 دك  المآذن  الظهور كو ص في ال ام وكان  معظمها 
ذا  ك كال مقاسع مر عة، ومنها انت ر  صل  ال رب 

ندلس(، و تنوع التاثيرا  )مصر،  مال كفريقيا، واأل
الحضارية المالتلتة ومع مرور الزمن تسور  مآذن 

(وفق تاثرها  عدة 1-(ومصر) كل2-ال ام) كل
سرز معمارية: الع اسية، التاسمية، المملوكية....وقد 
صتالذ  ك كا ص متنوعة ومتعددة وكحياناص معقدة، )قاسم، 

مآذن (، وهو ما لم ت هده 29-20،  1221
ي حافظت على مقاطعها الدائرية ونقاوة بغداد الت

. واستعمل  الحجارة ل ناا معظم وبساطة أشكالها
مآذن ال ام ومصر وما يرت س  هذه المادة من 
استالدام كنماس تزيينية وزالرفية مالتلتة عن تل  في 

مآذن   داد المرت سة  مادة السا وق واإلنهاا 
  السا وق وال الس المزججين.

على طراز مميز لها عبر فمآذن بغداد حافظت 
العصور، ولم تتأثر بعدة طرز مثل مآذن باقي 

 األقطار العربية.
 : المآذن التركية )الطراز العثماني( 5.9

من المعروف انت ار المآذن ذا  السراز السلجوقي 
كو ص في تركيا، ثم تمي زت عد ذل  العمارة العثمانية 

صا   مآذنها التي عادة ما ي  هها الكتاب  اقالم الر 
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والتي تتميز  مقاسعها الدائرية كو المضلعة مع قمم 
(، 1221مالروسية وقد تتعدد ال رفا  فيها)قاسم،

وقد انت ر   كثرة في سماا اسسن ول والمدن 
(، وكذل  حر  السالسين والو ة 5-التركية) كل

العثمانيون عل   ناا هذه المآذن في مالتلف المدن 
وسيلة معمارية ال لقانية والعر ية التي حكموها ك

 ,Kafesçioglu, 1999)"لعثمنة" تل  المدن 
p91 ؛ وهكذا ُ ني  المآذن العثمانية السراز في كل)

(؛ 2-) كل -مراكز الو يا  –المدن العر ية المهمة 
وقد تمّيزت بغداد بأنها المدينة العربية الوحيدة 
والتي كانت عاصمة والية مهمة بعدم بناء أية 
مئذنة عثمانية الطراز، وذلك ما يعكس مدى قوة 

والتي احترمها التقاليد المعمارية المتجذرة في بغداد 
 الرنم كن   -كو لم يتجرؤوا عل  ت ييرها-العثمانيون

 التترة  ناها و ة كترا في تل   معظم جوامع   داد
 المآذن اإليرانية )الطراز الصفوي(: 5.0

هنا  ت ا ه في  ع  الالصائ   ين المآذن 
اإليرانية ومآذن   داد والعراق، مما دفع  ع  
ال احثين  عت ار مآذن   داد وكانها متاثرة  المآذن 
اإليرانية،   يمكن نتي التاثير المعمارش المت ادل  ين 

إلسالمية، لكن ال احن يرى كن  عمارة األقسار ا
لمآذن   داد هوية الاصة مستمرة ع ر العصور 
تميزها عن نيرها، وتمثل كحد جوانب الهوية العمرانية 
ل  داد...  مراجعة سريعة للمصادر التي تتناول 

( Pope,1965(،)Hillenbrand,1994)المآذن اإليرانية
(؛ والتي كان  قد مر   تسور  مل 1221و)قاسم،

ثر  عدة سرز: الع اسي، السلجوقي ثم ت لور التا
السراز الصتوش  عد القرن السادس ع ر والذش ساد 
وانت ر في كل المدن اإليرانية. و محاولة مقارنة 
الصائصها المعمارية مع الصائ  مآذن   داد، 

 يمكن مالحظة التالي:
تت ا ه المآذن اإليرانية مع مآذن   داد في كون 

 مقاسعها دائرية

  المآذن اإليرانية  السا وق كو ال الس صنهااا
المزججين، لكن ال الب في المآذن اإليرانية 

 استالدامال الس
المزجج؛ في حين كن  مآذن   داد ي لب السا وق 

 المزجج  اسلوب الجتقيم في صنهاااتها
تت ا ه المآذن اإليراني ومآذن   داد  تزيينها  النقوش 

 الهندسية والكتا ية
الالصائ  المت ا هة كعاله ناتجة عن قد تكون 

استالدام مواد ال ناا ومواد اإلنهاا المت ا هة في 
ال لدين، وهي السا وق ا عتيادش والمزجج وال السا  

 المزججة
تالتلف المآذن اإليرانية  انها ي لب كن تكون ثنائية، 
وتكون مرت سة دائماص مع سرفي المداالل اإليوانية، 

إلن ائي لألواوين، كما مآذن وهي تساعد في التدعيم ا
  داد في لب عليها كن تكون منتردة وفي حالة تعددها 
 في  ع  الم اني فانها تكون في كسراف كتلة الم ن 
تالتلف المآذن اإليرانية في تناس اتها عن مآذن 
  داد، ولئن لم ي تمل ال حن األ عاد والقياسا ؛ 

ستدق يمكن من مالحظة الصور كن  المآذن اإليرانية ي
قسر ك دانها تدريجياص نحو األعل  في حين تكون 
ك دان مآذن   داد  اقولية، كما كن تناسب العنق )كو 
الجوسق( في المآذن اإليرانية يكون ص يراص، في حين 

 كن لمآذن   داد كعناق سويلة  التناسب صل  ك دانها
تتميز مآذن   داد  ان ي لب في قممها كن تكون ق ا اص 

ن ي لب في قمم المآذن اإليرانية كن متصصة، في حي
 تكون ق ا اص ص يرة.

( مع 1-ومن مراجعة الصور في )جدول      
( يمكن توضيح ما تقدم، ويمكن 2-الصور في ) كل

في دراسا  مستق لية كن تعزز هذه ا ستنتاجا  
 واسسة دراسة تحليلية صحصائية للمآذن اإليرانية 

راا مقارنا  مقارنة  مآذن   داد، كما يستلزم صج
 للقياسا  واألعداد و التناس ا .

 االستنتاجات 8
الهوية العمرانية للمدن هو متهوم دائم الت كل،  (1

يتوجب كن يوفر التوازن  ين الحتاظ عل  المورون 
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و ين التجديدوا  تكار.وتعت ر المآذن صحدى كهم 
ال واال  المعمارية للصورة الحضرية في سماا 

 المدن.
  دادصحدى كهم العناصر المعمارية  كل  مآذن  (9

في وصف الصورة العمرانية ل  داد ع ر التاريخ من 
 الالل كتا ا  ورسوم المؤرالين والرحالة.

توجد ثالن مآذن  اقية من العصر الع اسي،  (3
ومئذنتان من العصر اإليلالاني، وهي يمكن كن 
تعسي فكرة كافية لما كان  عليه مآذن   داد حينئذ، 

تل  المآذن متماثلة في معظم  ويت ين كيف كن
الالصائ  المعمارية مع  اقي المآذن ع ر 
العصور، وهو ما يمثل الصوصية لمآذن وعمارة 
  داد في حتاظها وتواصلها مع الصائصها 

 المعمارية واستمرارها وفق سراز متميز.
الالصائ  التصميمية المميزة لمآذن  (4

  دادالتراثية: كن  جميعها دائرية المقسع في ال دن 
وال رفا  والعنق، وقمتها ق ة متصصة، و  يوجد ما 
يمي ز القاعدة، فقد تكون من دون قاعدة وت رز 
م ا رة فوق سسح الم ن  كو تكون القاعدة  ا كال 

السائد متنوعة. وكل مآذن   داد م نية  السا وق، و 
في صنهائاتها السا وق المزجج والمرتب  اسلوب 
الجتقيم لتكوين زالارف هندسية فقس كو هندسية 
وكتا ية معاص... كما كن  لها   كل عام  رفة 
واحدة... وتميز   ع  الجوامع ذا  األهمية 
ا ستثنائية )مرقد كو مقام(  احتوائها عل  ككثر من 

ذن الروضة مئذنة، وُكستالدم التذهيب لت ريف مآ
 الكاظمية.

صن الالصائ  التصميمية المميزة لمآذن   داد  (5
تمثل صحدى كهم المعالم ال االصة في النسيج 
الحضرش ل  داد والتي تمثل كحد جوانب هوية   داد 

 .العمرانية
يتعزز صدرا  الالصائ  التصميمية المميزة  (6

لمآذن   داد  مقارنتها  مآذن األقسار اإلسالمية 
المجاورة، فمآذن معظم تل  األالرى الصوصاص 

األقسار كان قد مر  عدة تسورا  متاثرة عدة سرز، 
فمآذن مصر وال ام اكتس   ك كا ص متنوعة ومتعددة 
وكحياناص معقدة، في حين كن المآذن عثمانية السراز 
كان  قد  ني  في كل المدن التا عة للحكم العثماني 

اثرة  عدة  استثناا   داد، كما مآذن صيران فقد كان  مت
سرز كان ككثرها انت اراص السراز الصتوش المتميز 
دائماص  ثنائية المآذن جن ي المداالل والتناس ا  
القصيرة للعنق وكون كقسارها تستدق نحو األعل ... 
كما   داد فقد تميز   حتاظها عل  سراز متميز 

 لمآذنها ع ر العصور.
يمكن للمصممين المعماريين ا ستتادة من  (7

  التي توصل لها ال حثتي وضع الالصائ
تصاميمهم المستق لية للمآذن كل حسب توجهه 
المعمارش دون التقيد  ها،  نتاج عمارة   دادية 
متجددة ومتواصلة مع تراثها العريق الذش يمثل 

 هويتها العمرانية.
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  (Wirth,2000,p93) 1841باسكال كوسته :  رسم         (  24، ص1881 فتحي 1881: تريسترام أليس  رسم
 لرسوم الرحالة األجانب التي تظهر مآذن بغداد ( نماذج3-)شكل
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 (  مآذن بغداد التراثية   إعداد: الباحث1-)جدول 

    
 جامع الخفافين

-Alم)7792

Janabi,1983,pl.25) 

)جامع مئذنة باب الدير

معروف الكرخي( 

)جبرا 7572

 (84،ص7891وفتحي،

 م7559 قمريةمئذنة جامع 

)سلمان وآخرون، 

 (509ص7،ج7895

)جامع  مئذنة سوق الغزل

م)سلمان 7518الخلفاء( 

 7،ج7895وآخرون،

 (577،ص

    
للحضرة  المنارة الشرقية

م)تصوير: 7589 الكيمانية

 الباحث(

 مئذنة جامع األعظمية

م )سلمان وآخرون، 7142

 (742، ص5،ج 7895

 مئذنة جامع الخاصكي

م)سلمان وآخرون، 7112

 (521ص 7،ج7895

 مئذنة جامع القبمانية

، 7885م)العاني، 7118

 (92ص

    
 جامع سراج الدينمئذنة 

، 7885م)العاني، 7179

 (91ص

 جامع العاقوليمئذنة 

م)سلمان وآخرون، 7129

 (527، ص 7،ج7895

 م7129 جامعمرجانمئذنة 

(Al-

Janabi,1983,pl.95) 

 جامعالنعمانيةمئذنة 

، 7885م)العاني، 7117

 (80ص

 إعداد: الباحث   مآذن بغداد التراثية   (  1-تابع )جدول 
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 م1529الم رفة الروضــــــــــة الكـــــــــــــــاظميـــــــــــةمننننننننننننننننننننآذن 

 (114،  1225)ج را وفتحي، 

   
 جامع االحمديةمئذنة 

م)سلمان وآخرون، 7181

 (511، ص 7،ج7895

 مئذنة جامع عادلة خاتون

، 7885م)العاني، 7974

 (12ص

م( 7874م )انهارتا عام 7951القديمتين  مئذنتا جامع اآلصفية

 (59، ص7897)فتحي، 

    
 جامع السرايمئذنة 

، 7885م)العاني، 7971

 (14ص

المنارة الغربية للحضرة 

 م7911 القادرية

 تصوير: الباحث() 

 جامع السهرورديمئذنة 

-Alم)7805

Janabi,1983,pl.95) 

 جامع المراديةمئذنة 

م)سلمان وآخرون، 7805

 (527، ص 7،ج7895

 إعداد: الباحث  مآذن بغداد التراثية   (   1-تابع )جدول 
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 جامع الحيدرخانةمئذنة 

م)سلمان وآخرون، 7850

 (510، ص 7،ج7895

 اآلصفيةجامع مئذنة 

م)سلمان وآخرون، 7850

 (514، ص 7،ج7895

 م7824  جامع براثامئذنتا 

 (http://www.baghdadc2013.gov.iq)المصدر
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 مجمل الخصائص التصميمية لمآذن بغداد     إعداد: الباحث(  3-)جدول  

القمة
 طابوق جفقيم 7طابوق /  4مذهب /  1مزجج / 51  مادة اإلنهاء 

 طابوق 72 مادة البناء

 قبة مدببة 2قبة مفصصة /  72 شكل القمة

ق
العن

 

 زخارف هندسية وكتابية 2بدون /  9هندسية / زخارف  55 العناصر التزيينية

 طابوق جفقيم 5بماط مزجج / 4مذهب / 4طابوق / 1جفقيممزجج / 57 مادة اإلنهاء

 طابوق 72 مادة البناء

 دائري 72 شكل المقطع

شرفة
ال

 جفقيم  3بماط مزجج/ 4مذهب/4طابوق مزجج/ 51 مادة البناء 

 إثني عشري 7عشاري /  5مثمن /  7دائري /  72 شكل المقطع

 طابوق مثلث 7مقرنص /  79 وسيلة البروز

 7ذات شرفتين 1/  5ذات شرفة  75 عدد الشرفات

ن
البد

 

 بدون 4زخارف كتابية وهندسية /  9زخارف هندسية /  53 العناصر التزيينية

 طابوق جفقيم 7بماط مزجج /  4طابوق /  4جفقيم مزجج /  52 مادة اإلنهاء

 طابوق 72 البناءمادة 

 دائري 72 شكل المقطع

عدة
القا

 زخارف هندسية 3 العناصر التزيينية 

 طابوق 1جفقيم مزجج /  5بماط مزجج /  7طابوق جفقيم /  7 مادة اإلنهاء

 طابوق 53 مادة البناء

 إثني عشري 5عشاري /  5دائري /  5مربع / 3مثمن /  2بدون /  53 شكل المقطع
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