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 چكیده

 دومطی  منصطوددوايیي،  توسط و پایتخت عباسیان   دیجد  شهر  عنوانبه  بغداد  شهر
 و،  فرهنگطسیاسط،  اتتصطاد      تخطتیپا  عنوانبه  بغداد.  ساخته شد  عباس،  ۀخلیف
 تطدد   هطاآدمان از برگرفته  شهرها  یترمهم  از،  کی  و  کرده  ييش   فایا علم،  

و  بغططداد  شهرسططاز، لذابردسطط. سططتا عنوان الگططو  شهرسططاز  پادشططاهان بططه
تحلیل سطاختاد و عملکطرد شطهر  آن اهمیطت   و  آن دودان  فکر   هاشهیايدثیرأت

 ۀ، دد زمینطمکتطوب   هطاپژوهش   ،شناسطنباستا   کادهطا  کمبود  دغم،عل.  یایدم،
 بغداد  وعملکرد  ساختاد  لیتحل  حاضر  پژوهش  هدف.  استبغداد ايجام شده    خیتاد
. است  ، شهراجتماع  و   تصادات  ، اسیسبین، حاکم و تحلیل کالبد  جهان  از  ثرأمت
تطادیخ،  سطاختاد شطهر بغطداد دد اب طاد  -وصیف،ت پژوهش دوش از استفاده  با  لذا 

طراح، شهر مدود بغداد متاثر از  دهندۀۀ پژوهش يشانشود. يتیجمختلف تحلیل م،
چنطی  تجلط، مفهطوم بین، حاکم بر ساختاد کالن و جزئیا  عملکطرد  و همجهان
)پایتخت حکومطت(  دولت  -امپراطود  جهان(  شهر)مرکزیت عالم و  تدد -شهر
ها  فرهنگط، و )يهضطتمطردم-هطا  بازدگطاي،( و شطهر)گسطترش داهبازاد  -شهر

 باشد.اهمیت اتشاد اجتماع،(م،
 تدد  -شهر اسالم،  بغداد  عباسیان  شهرساز   شهر  واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

هاشطم ،کطه از بن امبر یپ  وعبدالمطلب  عمب توس  يوادگان عباس  انیعباس  خالفت
کطاد خطود  انیسلسله با اييراض امو  یا .شد  لیتشک  750.ش/ه128ددسال   حرانبود  دد  

 636هالکوخطان بطه بغطداد دد سطال    ترن تا ودود مغوالن به دهبر  5از  شیدا شروع و ب
  هابیفراز و يشط  انیعباس  خیزمان تاد   یدد ا  .کرد  تمحکو  مداوم  طودبهم  1258.ش/ه
تمطدن   یط،و عصطر طال  ی،شطکوفا  اوج  ۀبه سطه دود  ،خیداشت و به لحاظ تاد   ادیبس

 وحملطه، فروپاشط ۀدودو  یط،دد زمطان حکمروا انیطرايیترکطان و ا يفطو   ۀدود   ،اسالم
 ۀعرصط  دد   ادیبسط،  محلط   هاحکومت  زمان   یا  دد  .(1383   ،)مکشد  میتيس  مغوالن
 .گرفتند  لکش  غرب  تا  شرق از   یسرزم  پهنه  اسرت سر دد وی،  ایجغراف
 بطوده  هطاتختیپا   یرگطذادتریثأت   از  ،کطی  عنوانبه  بغداد  انیعباس  حکومت  طول   دد 
 عباسط، فطۀخلی دومطی  منصطوددوايیي،  توسط   دیشطهرجد عنوان به شهربغداد  .است
 1258.ش/ ه 636سططال  دد و ه شططدسططاخت سططال  4،ططط(  م 775-754.ش/ ه 132-153)

 تخطتیپا عنطوانبطه بغطداد. شطد منهدم  برد   ناپای  به  دا  عباسبن،  دولت  که  مغول   باحمله
 برگرفتطه کطه اسطت، یشطهرها  یتطرمهم از ،کطی و کطرده ييش  فایا علم،  و  ،فرهنگ
 ،بردسط  لطذا.  اسطت  شطده  سطاخته   شهرسطاز   الگوهطا  و  ،شطاه  تطدد    هاازآدمان
و   زمطان  ،واجتماع  ،اسیس    فکر   هاشهیايدثیرا   به جهت تحلیل تأ  بغداد   شهرساز
  کادهطا کمبطود دغطم،عل .است تیاهم  حائزبر ساختاد و عملکرد شهر     ،میاتل  عوامل
 هاپژوهش  از   ادیبس.  است  شده  ايجام  نهیزم   یا  دد  ،مکتوب   هاپژوهش   ،شناسنباستا
 دد ،خیتطاد  دخدادهاچنی  بیان پیدایش  دويق و افول عباسیان و هم  فیتوص  به  صرفاً
  هطاپژوهش  بغطداد  شطهر  ساخت  مودد  دد  زیي  ودخانم  از  ،برخايد.  پرداخته  بغداد  شهر

، ال لط  (Lassner, 1970) لسنر يا یتحي به توانم، جمله از ؛ايدداده ايجام  ادزشمند
(El-Ali, 1970 )  ويطدل (Wendell, 1971)  وکرسطول (Creswell, 1971) تیطوو 
(Weit, 1971) کطردعمل و سطاختاد لیحاضطرتحل پژوهش  يوآودو  هدف. کرد اشاده 

 لطذا. باشدم،  ،اجتماع  و  تصاد ات  ، اسیس  بین، حاکم و شرای جهان  از  ثرأمت  بغداد  شهر
و  ،خیتططاد ۀگسططتر ،پططا از بردسطط تططادیخ، -وصططیف،ت  پططژوهش دوش از اسططتفاده بططا

هطا  کالبطد  شطامل دیشطه    شهر بغطداد دد اب طاد فکطر  ان یحکومت عباس  ی،ایجغراف
  دیواد و عناصر عملکطرد  شطامل مسطجد شهرها   شهرساز   فرم شهر مدود  ددوازه
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،  اتتصاد  و اجتمطاع، حطاکم بطر اسیسچنی  ساختاد  جامع  داداالماده و محال  و هم
 گردد.جغرافیای، و تادیخ، بازت ریف م،  ۀو مفهوم شهر دد عرص  شهرتحلیل

 

 انیعباس حكومت ییایجغراف و یخیتار ةگستر .2

خايطدان    یطا  اصلصود  گرفت.  م  750.ش/ه  128سال   دد  تشکیل خالفت عباسیان
 ۀو از لحاظ اصالت اهل منطيط ،شان عربای . زبانبودها از عرب  و يژاد آن  شیتر  ۀلیاز تب

  ،بطه لحطاظ اجتمطاع ،عصرعباسط .بطودعبطاس  اسطالم  ،خايدان بنط   ی. دبوديدحجاز  
 (:52-42:  1383   ،)مکشودم،میتيس زماي، ۀدود  3به  م،و يظا  ،اسیس   ،فرهنگ
 م( 847ه.ش / 232م تا 750ه.ش/ 128) ، عباس   اول عصر  •

عمطران و    ،ادبط    فکطر   هانطهیاسطت کطه دد زمم،تمدن اسال  ی،عصر طال  دوده    یا
 وبطا آغطاز سطفا  ابوال بطاسدوده با حکومطت   ی. ادیددخش ،اسیو س  اداد  ال یتشک
 و  رانیطدببطر    هیطدوده بطا تک   یا   . خلفادیدس  انیبه پا  واثق   ،عباس  فهیخل   یيهم  مرگ
 دولت خود پرداختند.  ،از جمله خايدان برامکه به سازمايده  ،رايیا رانیوز

 م( 1055ه.ش/  447م تا 847ه.ش/ 232)   ، عباس   عصردوم  •
 ۀدود  ،شمس   هجر  334-232   هاسال   فاصله  :شودم،  میتيس  دوده  دو  به  عصردوم
 انیطياریا  ۀطریسط  ۀدود  ،شمسط   هجر  447-324   هاسال   ۀباشد و فاصلم،يفو  ترکان  

و بطروز  ،دولطت عباسط ما یعصر ظهود تيس   یتابل توجه دد ا  مسئلۀبرخالفت است.  
 ان یطفاطم  ان یاخشطد  ان یطولوياست  مايند  م،کوچک دد شرق و غرب اسال   هادولت
 .انیساماي  ان یصفاد  ان یطاهر ان یسیادد  ان یاغلب
 م( 1258ه.ش/ 656م تا 1055ه.ش/  447)   ، عباس   عصرسوم  •

 تطرن  نکطهیا  از  شیپ.  شوديام برده م،  ،عباس  دولت  ،فروپاشنوان  ع  هب  مرحلهاز ای   
(  انیطادمن ۀ)حملطشطمال  جايطب از بغطداد دد  ،عباس  دولت  برسد   انیپا  به   هجر  ششم
کطه سطرايجام   بوديطد  دودوبطه  ،تهاجمات   با(  مغوالن  ۀ)حملشرق  و(  انیبیصل  ۀ)حملغرب

 به دست هالکوخان مغول منيرض شد.  ،دولت عباس
 ۀدهندنشطايیطز ي  2لشک  .استشده  مشخص  انیعباس  ی،ایجغرافحکومت    1کلدد ش
  هاپهنطه  دد  ،محلط   هطاحکومت  يمایايگر حکمروایط،باشد که  م،  رانیا  خیاطلا تاد

 .است  انیدد زمان عباس  رانیا   یسرزم
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 عباسیان    حکومت   جغرافیا    ۀ : ييش 1شکل 

 ( Times books2007. Design: C. Kohimayer. Ali. Ifpo 2011: )منبع 
 

 
 ( 1387    سازمان ييشه برداد   ران  ی ا   خ ی )منبع: اطلا تاد   ان ی حکومت عباس   ، زماي   ۀ : دود 2شکل 
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 توان به سه دوده تيسیم يمود:، و شهرساز  دد عصر عباسیان دا م،نیشهريش
 .جنبش شهرساز  پیش از اسالم دد ادتباط با اتتصاد  -الف
از عوامطل   ثرأمتطاسطالم،    ها اسالم و شطهر يشطین، و برپطای، يخسطتی  شطهر  -ب

چنطی  ژیک و اهمیت تجاد  و ادتباط،. هطمجغرافیای،  فتوحا  يظام،  موت یت استرات 
ساخت شهر اسالم، مطابق با ت الیم دینط، و ضطرود  وجطود مسطجد جطامع و بطازاد  

  .و دیواد تل ه  ۀوسیل  شهربه  امنیت  أمی و ت   المال بیت و  داداالماده  ساخت
)مدن هجر  و امصاد(  م،يظا، و پیدایش شهرها   اسالم  لتدو  ،خیتاد  تحول   -ج
)مکط،  امطاک  ميطدس  رامونیپ  ،مذهب   ( و شهرهادیجد   هاتختی)پاعواصم   شهرها
1382  :97-114). 

چنی  سیاسط،  اتتصطاد  و شهر بغداد از دو منظر کالبد   عملکرد  و هم   دد ادامه
 شود.اجتماع، تحلیل م،

 

 ادبغدتحلیل ساختار شهر  .3

پا از سيوط حکومت امو  به دست ابومسلم خراساي، و یادان او و بطه حکومطت 
عنطوان مرکطز خالفطت ه.ق شهر کوفه بطرا  مطدت، بطه132م/  749دسیدن سفا  دد سال 

هطا  يطاموفق دد احطدان چنطدی  شطهر از جملطه عباس، برگزیده شطد. پطا از تطالش
النهری  به يحو  که به بهتطری  بی دد  م،الهاشمیه  برا  برپای، پایتخت امپراطود  اسال

ها   هن، آيان دد ایجطاد یطک امپراططود  جهطاي، باشطد  تطالش صود  بیايگر ايگاده
 خلیفطه دومطی  منصطوددوايیي، ال  بغطداد توسط   (. پطا از آن135:  1384)کنتو   کنندم،

 عوامططل یططاب، و سطاخته شطد.مکان سطال  4،طط(  م 775-754.ش/ ه 153-132)عباسط،
 ،عباسط  مرکزخالفطت  عنطوانبه  که بغداد  شد  وجبم  م،یو اتل   اتتصاد   ،يظام   ،اسیس

 :شود  دهیبرگز
  تخطت ی پا   خطود     بطرا   ه یطام   ، بنطدا همچطون    دمشطق   توايسطتند يم،   ان ی عباسط:  ، اس ی س  •

  ش ی گطرا   را یطز   يبطود؛   مناسطب  ز یطي  کوفه . داشتند  ه ی ام  ، بن  به  ش ی گرا  شام   مردم  را ی ز  تراددهند؛ 

  مرکطز   دد   بغطداد    اما . داشت  دا  مرکزعراق  از    دود  مشکل  ز ی ي  ه ر بص  و  بود  ،   ی ش  برآن   غالب 

 . بود   ک ی يزد  ز ی ي   شام   و   ران ی ا   به   و   ترادداشت 
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  از   شطام   بطه  يسطبت  و  آمطد م،  شماد  به  وغرب  شرق  اتصال  حليه  عراق   ۀ منطي : ، يظام    •

  از (  هنطد   تطا   ران یط)ا ، شطرت   مناطق   به   ، لشکرکش   امکان  را ی ز  برخوددادبود؛    استوادتر  ت ی موت  

 . بود   شترفراهم ی ب   ا آيج 

    هطا ت ی بود و تابل   ز ی حاصلخ  ، ن ی سرزم    . اما عراق بود    ر ی في    ی سرزم  حجاز  :   اتتصاد    •

 . داشت   ، خوب     اتتصاد 

 . ( 22:  1395 ا  ی )به ي   بود   برخودداد   ، مناسب     وهوا  ازآب  بغداد :  ، م ی اتل    •

مدینطه ال تیيطه گفتطه   آن   بغداد پیش از ساخت توس  المنصود شهرک، بطود کطه بطه
های، بطود. منصطود ایط  تدیم دادا  دیرها و صوم ه  ۀدلیل يزدیک، با سلوکیو بهد  شم،

ياحیه دا با توجه به اتلیم مناسب  موت یت شهر میان دو دود  تراگیر  بر سر داه بصطره  
ها  کادوان دو چنی  ادتباط با داه خراسان و محل تالت، داهکوفه  واس  و موصل و هم

 وطر    ييشه  لحاظ  به  بغدادتوان بیان يمود که  م،  .(119-118:  1392يیا   م،)هاشبرگزید
چطه است که عباسیان با اهتمام هطر  ا پیشرفته  ۀويموي  شهرساز   دد  اسالم،  ۀشیو  بیايگر

 داه  دد  فراوايط،  امطوال   گرفتطه   ددپطیش  ابتکاد   ا شیوه   تمام  دد تأسیا پایتخت خود
 داه ددایط  ا گسطترده هطا تالش و دکرديط هزینطه خویش سیاد  وتحيق  امنیت  تأمی 
 .(11:  1394)اکبر    داشتند  مبذول 
محل ادتبطاط   ای   دد  پیشی   ها گاهاتامت  با  و  گرددم،  باز  اسالم  از  تبل  به  بغداد  يام
، يکتطه آگطاه  یطبغداد  بطر ا بیو الخط  اتو ی   ،لفان مسلمان همچون ميدسؤمدادد.  
بغطداد دا بطه   کننطد کطهم،عنطوان  و    ايطدبوده  آن   برا  ،رايیمنشاء ا  افت ی  ،و دد پ  داشته

ت طابیر متفطاوت، از  .(104: 1392يیا  )هاشطم،داينطدم،م نا  خدا داده و هدیه خداويطد 
ترتیب بدی  ش بخش م ن، به وداد بود  بت،  يام  بغجمله   دیشه بغداد مطر  شده است از  
 بازدگايطان.  اشطاده دادد  چی   اهدشپا  بغنام  ت بیر دیگر به  بغداد ی ن، بت آن دا به م  داد.

: گفتنطدم، سطود کسطب هنگطام به آيان. آمديدم، بغداد بازاد  به  کاال   وفروش  خرید  برا 
حسط     می)ابطراهاسطت  بطغ   چطی    شطاه  عطا   شده  آيان  يصیب  که  سود   »بغداد«ی ن،

يطام    ایها منصود شهر جدید خود دا مدینه السالم يامید  اما  عالوه بر ای   .(990:  1385
چنی  زودا يامیده شد  زیرا دجله هنگطام ودود بطه شطهر چندان کادبرد  يیافت. شهر هم

شده یا به ای  دلیل که ددها  داخل، دیطواد شطهر يسطبت بطه ددهطا  م،دچاد ايحراف  
 .(128:  1392)آ ديیوشه   خادج، يیز ايحراف داشت
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  یبط  از  کامل  طودبه   دالمنصوعصر    ساختۀ  شهربغدادحائز اهمیت ای  است که    يکتۀ
مودخطان دد مطودد    یتراز مهم  ،برخ   ،باستايشناس   کادها  کمبود  دغم،عل  است   دفته

 و  پژوهشگران  مطال ا    برمبنا   ادامه  دد  ايد.های، ايجام دادهپژوهشساخت شهر بغداد  
شطود. م،  ،بردسط  بغطداد   شهرسطازختادساتادیخ، و م اصر     مکتوب  منابع  از   ادیبس

گیر  شهر و تحلیل ساختاد فرم کالبد  و عناصطر بین، حاکم بر شکلیان جهانب  بهابتدا  
 شود.اتتصاد  و اجتماع، شهر تحلیل م،  سیاس،  اب ادسپا  شود و شهر  پرداخته م،

 
 عملكردی شهر   -الف( تحلیل ساختار کالبدی 

. دباشطم، وغطرب شرق ،غن فرهنگ از گرفت   الهام  م،اسال  فرهنگ   هاازجنبه  ،کی
 از   ادیبسط  دد  جهطان  خیتاد  دد  الگو   یا  که  است  بوده  ایدي  بر  ی،کمرواح  منصود  هدف
 بطوده  انیهخامنشط  زمان  دد  جهان   امپراطود  تجسم  باد   یاول.  است  بوده  مشهود  هادوده

. منصطود انیساساي  زمان  دد  شاهنشاه،و     ،ايدد سطح جه  سمیاست و سپا تفکر بودائ
 .(Wendell   1971  :100-101)استداشته    ،هدف   یچن  زیي

با منجمان دد خصطو  ت یطی   مشود  و شهر ۀييش و  مکان  ايتخاب  از  پا  منصود
زمان شروع عملیا  ساختماي، بغداد  مهندسان  کادگران  بنایان  آهنگران  صطن تگران و 

 بود  مدود  بغداد  شهر  ۀييشها دا از سراسر جهان اسالم فرا خوايد.  متخصصان دیگر دشته
هطا دادا  فاصطله مسطاو  بطود و ت مرکز  شهر يسبت به سایر بخشکه تسم  به يحو 
 .(1387)طيطوش  ها دد م طرض خودشطید و جریطان هطوا تطراد مط، گرفطتتمام بخش

الگطو  بغطداد دو وتت، ای  طر  اجرا و شهر ساخته شد  شهر مدود يطام گرفطت.  ازای 
 به   ادیبس   شهرها  است.ده  بو  سالما  از  پیش  دودان  دد  مدود  شهر   هاگرفته از دیشهبر

 :است( صود  مدود بوده1971ييل از ويدل و کرسول )
متطر دد   700کامل به تطر    ۀ  شهر  با دو دیواد پیراموي،  دایر(Sinjerli)  . زيجرل،1
 .هیترک
 .متر  450  تطر به  ه دایرهی  دد سود(Aabra)  . عابره2
 .دد ماد  ساخته دیاکو(  Ecbatana)  . هگمتايه3
 .ويانیدد ( Mantineia)  ینیا. مايت4
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 2800دد  3300پادتیان. دویتر آن دا بیض، دايسطته    ۀ  دود(Ctesiphon)  . تیسفون5
 .متر
دد  1250 شطکل پادتیطان  بیضط، ۀ  دود(e Soleymān-Takht) . تخطت سطلیمان6
 .متر  1050
 .متر  2000دد   1700(  دو ترن يخست میالد   يزدیک بیض،  hatra. هترا )7
 . امروزۀ  یددترک  شکل  بیض، (Harran)  . حران8
  ای  شهر بسیاد شطبیه بغطداد منصطود اسطت: دیطواد  (Darabgerd)  . داداب گرد9

 .ددوازه و خندق4ا بدادد پیراموي،  
گطذاد شاهنشطاه، اددشطیر  بنیان ۀ( سطاختFiruzabad) ب دها فیروزآبطادو  . گود  10

 .(Creswell  9711  :423) مدود  بافرمم.   224ساساي، دد
 

 ( : 5تا   3بود )تصاویر    ، بخش اصل   3به لحاظ ساختاد  دادا   بغداد شهر  
ها  فرزيطدان  دادالخالفه  مسجد جطامع  مرکطز يیروهطا  امنیتط، و ايتظطام،  خايطه  •

المطال و  هطا  حکطومت،  بیت ها  امرا و دولتمطردان  دیوان خلیفه  خدمتکادان و بردگان  کاخ 
 . گرفتند مطبخ عموم، دد وس  شهر تراد  

ها  مردم دد اططراف آن. چهطاد خیابطان بطزدگ کشطیده شطد کطه از  بازادها و خايه  •
 کرد.  جنوب شرت، به شمال غرب، و از جنوب غرب، به شمال شرت،  شهر دا تطع م، 

 . ، روي ی ب   ۀ سنگر و تل   •
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cienceIllustration: Jean Soutif/S )منبطع:   الدیمط10 تطرن دد بغطداد از شطده  ربازسطازی: تصو3شطکل 

-3-day-cities-Photo Library, https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/16/story

civilisation -world-iraq-baghdad) 
 

  
 شهرمدودبغداد : 4شکل

 ( Lassner   1971  :110)منبع: 

 لدیهرتسف: شهر مدود بغداد )منبع: 5شکل

 ( Lassner   1971  :108)ييل از به
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 ،اصطل  هطاخیابانها  اصل، شهر بود که داد  ددوازهشهر بغهم دد یک، از عناصر م
هطا صطود  دفت و آمد في  از طریق آن  و  (6)شکل  يدشدم،  منته،  هاآن  به  بغداد  شهر
شطد. ایط  کطه مطايع ودود و خطروج افطراد م،  دادا  دیطواد  بطودگرفت؛ زیرا شهر  م،

 زیطرا  شطد؛م،  يامیطده  هطم  تدولط  زهددوا  که  خراسان  ۀددواز  ها عباد  بوديد از:ددوازه
 ميابطل دد و داشت تراد شهر شرت، شمال  دد ددوازه  ای .  آمد  خراسان  از  عباسیان  دولت
 بطاز ،شطرت جنطوب ازجايطب بصره شهر سو  به که  بصره   ۀددواز.  بود  کوفه  ۀددواز  آن
اد يمط  ادائۀ  .(Lassner   1970  :28)ترادداشت  شام  ۀددواز  بغداد  ،غرب  جنوب  دد  شد م،
کرد. دد حيیيت ططر  م،دا کسب    «مرکزیت عالم»يوع، مفهوم جهان بین،    د محودچها
کطه  «تراشیده شده دد م مطاد  شطهر م،مايدال  اسال»بین، بغداد چیز  يبود جز جهان
ها  گذشططته هنططدو آدیططای، و از فرهنططگ بططودای، متططاثر شططده توايططد از زمینططهم،حتطط، 
 .(83:  1387)عرفاي،  پود محمددضا   باشد
اشاده شطده اسطت   گويه یبغداد ا   هاددوازه  خیمودد تاد  دد(  1971)ييل از ويدل   به
واسطط   کیططيزد (al-Zandaward)الزيططداوددبططا يططام   پسططر داوود شططهر مانیسططلکططه 

  یطشده بود و ا  بیدد عراق( ساخته بوده  با گذشت زمان شهر تخر  ،مسکوي   ا)منطيه
 واسط   شهر   برا  هاددوازه   یاز ا  وسفیج ب   االحجزمان    مايده بود. دد  ،ها باتددوازه
 و  کطرد  منتيطل  بغطداد  بطه  واسط   شطهر  از  هطاددوزاه   یا  منصود  آن  از  پا  .کرد  استفاده

)تبطه تصرخود  ،خروج   برا  دام،جپن  و  کادبرد  به  شهر  ،داخل   وادهاید  دد  دا  ددوازه4
بططه ييططل از  تسططفلدهر ۀگفتطط بططه .(wendell  1971 :113)کططرد اسططتفاده( الخضططرا
 شطهر  وگرداگطرد  بطوده  متطر(  4160)  1ادش  4000هطر دو ددوازه    ۀصل( فا1971)کرسول 
( و دد میطان 7)شکل  است  بوده  برج  28  ددوازه  هردو  ددمیان(.  متر  16640)ادش  16000
 (.  Creswell  1971  :230-231)شتر بودکوفه یک برج بی ۀبصره و ددواز ۀددواز
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 شهربغداد  هاه ددواز تیموت :  6شکل

 ( Wendell   1971)منبع: يگاديده با اتتباس از 

 بغداد  چهادددوازه از، کی  برش:  7شکل

 ( Creswell   1971  :230)منبع: 

 داخطل  دیواد  دو  بغداددیوادها  داخل، و خادج، شهر بود.     عنصر مهم دیگر بغداد
 ایوادهطد  ایط .  بطود  واتطع  مرکطز  یطک  حول   دو  هر  و  مدود  شهر   همچون  که  داشت  هم

 دد  و  متطر(  52) دع  50پطایی تسطمت    دد  آن  عطرض  کطه  دیطوادداخل،:  از  بوديد  عباد 
 از هریطک بطاال  دد. داشطت بطرج چنطدی  داخلط، دیواد. شدم،  متر(  20.8)   دع20باال 

دیطواد   .داشطت  اشطراف  کامالً  ميابل  برفضا   که  بود  اتاق  یک  آن  طاق  دو   بر  هاددوازه
دد  هطاددوازه. بطود داخلط، دیطواد عرضهم  شتاد فاعادت  متر( 31.2) دع30که  خادج،

 حفطر بزدگط، خنطدق آن پیرامطوندیواد خادج، تراد داشت. ای  دیواد برج يداشت؛ اما 
هطای، طراحط، شطده دد ساختاد شهر مدود فصطیل  .بود  جاد   آن  دد  آب  که  بوديد  کرده

 ،داخلط وادید ۀنندجدا ک  زیدوم ي  لیفص  بود. فصیل اول بی  دیواد داخل، و خادج، بود.
  دا از حوزه حکومطت مرکطز ،محال  مسکوي زیسوم ي لیبود. فص ،و محال  مسکوي

اتطا  های، دد امتداد مسیرها  اصل، شطهر يیطز شطکل گرفتطه بطود. ط. طاقکردم،جدا  
و عنطوان بطازاد  بهو  دسید  ها به سرددها  کاخ م،( که از ددوازه8)شکلبزدگ  ۀچهادگاي

تططراد  يیططز دد فصططیل سططوم (9)شططکل طاتططا  کوچططک. بططوددادا  اتاتططک هططای، 
لسططنر و کرسططول  دیططفضططاها از د  یطط( کططه دد مططودد اLassner  1970 :27)داشططتند
ايطدازه و مشطرف بطر داه هطا بطه یکطاتطا  از سطمت ددوازهوجطود دادد.    ی،هاتفاو 

د و شطم،دسید و مايع ودود بادان م،خودشید به آن   ا  که يودگويهصود  مسيف بهبه
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ايد و محل مسطکوي، و خصوصط، ت لق داشتهم،اتا  از لحاظ وض یت به تلمرو عموط
 (.66:  1393)آزادبخت   ايديبوده
 
 

 
 :برش دیوادها  بغداد و طاتا  بزدگ  الف: يسخه کرسول  ب: يسخه لسنر 8شکل 

 ( Creswell   1971  :232)منبع:    
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   لسنر   يسخه :  کرسول ب   ه خ يس :  ف ال   کوچک    وطاتا    بغداد     وادها ی د   برش :  9شکل 

 ( Lassner   1970  :112-113)منبع: 

دد مرکز شهر تراد   مسجدجامع  و  منصود  کاختری  عناصر عملکرد  شهر شامل  همم
خراسان تراد داد که بر دجله اشراف   ۀداشت. منصود مجلا خود دا بر دو  طاق ددواز

بطود و از  تطهرفیپذ  انیساسطاي خیتطاد از دا وکطاخ م بطد بیطترک  الگطو منصطودداشت.  
 تصطرالذهب کطه دا خود تصر منصود)مايند داداالماده مرو(. ها استفاده کردآن   هايسبت
 400کطاخ  مسطاحت  و  مترمربع  200مسجد  مساحت.  ساخت  مسجدجامع  ميابل  دد  يامید 
 جوان  فرزيدان  ۀخاي  پاسابايان   ۀفرمايد  عماد   لسنر  دید  از(.10)شکلاست  بوده  مترمربع
 گرید  ،حکومت   بنا   یچند  و  م،عمو  ۀآشپزخاي  و  وايخايهید  و  نهیگنج  ن امالزم  منصود 

 دیطکطاخ منصطود از د  دد م مطاد تیطحائز اهم  ۀيکت  .است  بوده  ،ايیم  ۀعرص   یهم  دد
شطده بطود و دد تمطدن م،از شرق و غرب وادد هنر اسال  گنبدويدل گنبد آن بوده است.  

 بلکطه   يبطوده(  ،)آبط  ازدق  نبطدگ  ديطگ  و  اسطتگنبد يماد بهشطت و آسطمان    ک یکالس
اهمیت حکومت و دولت و واتع شدن   .(wendell   1971  :119))سبز( بوده استخضرا

بطر تطدد  و ييطش   تأییطدآن دد مرکز عالم دد طر  شهر به خوب، مشهود بود که خود  
 حکمروای، دولت بر همه امود بود.
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 ( Creswell    1971  :238: پالن مسجد جامع بغداد )منبع:  10شکل 

د. ایط  مرکز  بطو  پیرامون کاخ  ۀدد میان دیواد اصل، شهر و عرصمحال  مسکوي،  
دسید  بطه چهطاد دبطع ها به سرددها  کاخ م،محدوده دا طاتا  چهادگايه که از ددوازه

 دع 25ود: دو حليه هر کدام بطه پهنطا   کرد. ددون و بیرون ای  ياحیه دو داه ببخش م،
 یطکشد و بطر سطر هطر  ها از ای  دو حليه منش ب م،ن محلهددو  ،هایخیابان   متر(26)

(. هطر محلطه از 11)شطکل ها دا  کطر کطرده اسطتخیابانا  بود. ی يوب، يام همه  ددوازه
میطاي، پیرامطون کطاخ  ۀهطا بطه ياحیطیطک از آنداشطته  امطا هی   خیابطانهشت تا دوازده  

ا میطدان پیرامطون ادگ دا به« یط»دحتحت عنوان دسیده است؛ چرا که داه، گرداگرد يم،
 .(Creswell   1971  :231)گرفته استم،

 
 ( Creswell   1971  :229بغداد )منبع: ی يوب، به ييل از    محال    مسکوي،   ها  خیابان   : يام 11شکل 
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متفطاو  دد مطودد منشطاء   ۀتوان دو يظریبا توجه به ساختاد شهر  بردس، شده  م،
ها  کوفطه ام ج ی  به پیويد دوگايه میان طر د. هششهر بغداد و شهرساز  آن بیان يمو

دايد. به زعم و  مرکطز م،ها  شهر ایراي، دا امر  ثايو   و بغداد م تيد است و ویژگ،
تر و شهر بغداد دد حيیيت بازتولید همان فضا  مرکز  کوفه و واس  دد ميیاس، بزدگ

. تشکیل شطهر مطدود از   استها  ادادشرطه و ساختمان  تر مايند ادادۀبا عناصر  تازه
بیايگر تطداوم ططر  کوفطه اسطت. امطا تفطاو  آن   -و مسکوي،م،  فضا  عمو  -دو فضا

بطه خطادج شطهر و منطيطه کطرخ اسطت. ها ها از مرکز شهر و ايتيال آنخادج شدن سوق
 ۀکند که سرمشق طر  مطدود بغطداد دد دودم،ميابل ای  دیدگاه  محمود توسل، بیان  دد

)شطهر  کطه دد   اددشیرخوده است. شهر  کطه ترکیطب طبيطات، آن  مدود  اسالم،  شهر
بخش مرکز  آن شهر خلیفه و مسجد بزدگ شهر بود و گرداگرد آن اطرافیطان خلیفطه و 

عباسط،  ايدیشه تدد  يظطام خلیفطۀامال تجل،يگهبايان و ب د يظامیان سکويت داشتند( ک
ها  مدود شطهر بغطداد دد هه دیشاشاده ب  .(84-83:  1387)عرفاي،  پود محمددضا   است

منابع مختلف دیگر  از جمله کرسول و ويدل يیز  کر شده است. با ایط  تفاسطیر شطهر 
تليط،   قههدرت  -شهههرها  شهر پیشی  خطود دا داشطته و بطه يطوع،  بغداد تمام ویژگ،

گیر  کالبطد و ( و ای  چنطی  ايدیشطه هطا  فکطر  دد شطکل56:  1386)حبیب،   .شدم،
 يمود یافته بود.غداد ساختاد شهر ب

 

 ب( تحلیل ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر

ايسجام ساختاد شهر بغداد عالوه بر يمود عین، و کالبد   دد تدد  سیاسط،  ييطش 
هطا  شطهر  يیطز ثر از اتداما  و سیاستأاتتصاد  و بستر اجتماع، و فرهنگ، شهر مت

گرفتطه تطدد  کطه سطاختاد تطوام  يمطود  توان بیانسیاس،  م،  منظرتجل، یافته است. از  
کادیزمای، و از دیگر سطو دیشطه دد   ان دیشه دد مشروعیت مبتن، بر سلطۀسیاس، عباسی

یک سطازه دادا  اجطزا  مختلفط،   مثابۀتدد  متمرکز داشته است. از آيجا که تدد  به
چون فرهنگ  اتتصاد و سیاست است  ساختاد تدد  و تمدن عباسیان و به ویطژه شطهر 

مهم دد عصر عباسطیان ایط  اسطت کطه   ۀها شکوفا شده است. يکتز پیويد میان آنا  دادبغ
عنطوان ها  وحیاي، ترآن کطریم و سطنت يبطو  دادد و بطهدیشه دد آموزهم،  تمدن اسال
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ها  کنطد. ایط  امطر پایطهم،م رفت،  مسلمايان دا به تفکر  ت يل و ت امل دعو    پشتوايۀ
شطکوفای، دا فطراهم   ۀها و ادیطان اسطت و زمینطمطدنیگطر ت اساس، ت اون مسلمايان با د

ها  دیواي،  اداد  و مال، ایرايیان از طریطق سازد. لذا ت امل و ايتيال تجادب و سنتم،
ها  مدیریت، سیاس،  اجتماع، و فرهنگ،  تحطول، وزیران برجسته و با تجربه به عرصه

الهطام،  )عباس، گذاشته استالفت  خ  ۀویژه دد دودو بهم،  یق بر ساختاد دولت اسالعم
دد شهر بغداد يمود یافت و منصطود بطرا   که ای  امر يیز  .(52-51:  1391جان احمد    

 مندان بسیاد  مشود  و کمک گرفت.یاب، و ساخت شهر از مهندسان و حرفهمکان
از احطدان شطهر  شیپط  تیايتخطاب سطاسیاس، منصود يیز دد    ۀعالوه بر ای  ايدیش 
، يمود یافت. شهر بغداد مايند بسیاد  منیو برکت و ا  م یعامل آب     جه بهبا تو  دیجد

  هطاو کايال  ر داده شطدعباسط، اهمیطت زیطاد  بطه تطأمی  آب شطهاز شهرها دد عصر  
 تیطموت 12شکل .(12: 1394   )اکبرشده بود دهیکش ،به تمام محال  مسکوي  ،آبرساي
 .دهد،م يشان  دا  ،رسايآب   هاکايال  و دجله به  يسبت بغداد  مدود  شهر
 

 
 بغداد    مدود   شهر   ها  وکايال   : آبرساي، 12کل ش 

 ( https://archnet.org/sites/3826)منبع: 

هطا  تشطکیالت، عنوان یک، از اولطی  يهادعنصر سیاس، دیگر  يهاد شرطه بود که به
ها  برتراد  يظم و امنیت ددون جام ه و یطاد  يهادهطا و دسطتگاه وظیفۀ  م،تمدن اسال

ت، دیگر مايند دستگاه تضطای،  حسطبه  وزاد  و خالفطت دد اجطرا  احکطام و کیالتش
ها  خا  سیاس،  جغرافیای، و اجتمطاع، وظایف خود يسبت به جام ه داشت. ویژگ،
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بغطداد دا دادا  اعتبطاد فطراوان سطاخت. منصطود شطرطه دا از ادکطان   ۀبغداد  يهاد شطرط
، تحت فرمطان صطاحب الشطرطه همگبغداد    ادگايه حکومت خوايد. يیروها  شرطۀچه
دد ددون شطهر و کنطاد  «سطکه الشطرط»هایشان دد محله موسوم به گرفتند و خايوادهتراد

بصره سکويت داده شديد. مير يیروها  شرطه يیز دد مجالا الشرطه دد شرق و   ددوازۀ
: 1387)آتطاجر   اشطتر  تفرشط،   الغرب، بودالشرت، و مجلاغرب بغداد با يام مجلا

 به ييطش پایتخطت بطودن آن دد پهنطۀ  گويه شهر بغداد به لحاظ سیاس، با توجهی ا  .(75
 گشت.تلي، م،  دولت -شهرسرزمین،  

موت یت خا  جغرافیای، شهر بغطداد و به لحاظ اتتصاد  يیز بغداد بسیاد تو  بود.  
  تجطاد  آن دوز  دادا بطودن هاتسطل  بطر شطاهراه  المللط، وها  تجطاد  بی عبود داه
صنایع دد گسترش بازدگطاي،   ۀايداز  و تأسیا وتوس   ددیای، تو  و يیز داهیالتشک

بغطداد دا بطه مرکطز ف طال   شطهر   دد بازادها  بغداد ييش بسزای، داشطته   و دويق مبادله
گیر  شطهر دد زیطر بازاد دد ابتدا  شکل  .(251:  1393)آزاد بخت   دادوستد تبدیل يمود

)به م نطا    بازاد به خادج از شهر و محله کرخ  ر  هج  157طاتا  بوده است و دد سال 
 امطوال  از دا ايتيطال بطازاد ۀهزینط  منصود  .(5   1375)دود    شهر مستحکم( منتيل گردید

 پایتخطت تجطاد  ۀمنطيط تطا کرد  منتيل  آيجا  به  بغداددا  بازادها   و  پرداخت  خود  خا 
شطده میطان مطردم  یعتوزها  گزاف  افزایش جم یت  هزینه  .(1377  :،ايی)بباشد  عباسیان

افزایش توان خرید و کیفیت زيدگ،  ازجمله عوامل، بود که منجطر بطه ايتيطال بطازاد بطه 
  دالیطل مت طدد دیگطر  زعم مطودخی به  .(126:  1991)الصیاد   خادج از شهر مدود شد

 ۀها  احتمطال،  گسطترش و توسط جمله افزایش امنیت شطهر  جلطوگیر  از شطودشاز
ها برا  ساکنی  شهر منجر به بازادیان  حذف تزاحم برخ، از حرفه  د وبازادها برا  تجا

عنطوان دويق اتتصاد  شهر به.  (76-75:  1393)آزاد بخت   ايتيال بازاد شهر گردیده است
 تبدیل کرده بود. بازار-شهرپایتخت و دد ادتباط با سایر مراکز تجاد   بغداد دا به 

فرهنگط، يیطز دشطد بسطیاد  يمطود.   ، ومطاععباسیان به لحطاظ اجت  دودانبغداد دد  
هطا  هطا  ایراي،لحاظ اجتماع، افراد ساک  دد تلمرو جام ه عباسطیان امتزاجط، از عرببه

داد يیطز از حیطت ترکیطب جم یتط، )مناطق شرق آفریيا( بود. بغترکان  دومیان و زيگیان
بوديد کطه بطرا  لف  ها و يژادها  مختها  ديگا  از ملتالملل، بود. ساکنايش آمیزهبی 

يحو  که دد آن سکن، گزیديد به  یا برده به ای  شهر داه یافته گر   کاد  تجاد   سپاه،
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م نطا  ایط  امطر بطه .(70: 1393)آزاد بخطت  البالد عراق عرب گردیطدبغداد مليب به ام
هطا  اجتمطاع، مختلطف بطود. خلیفطه يیطز بطه فراهم آمدن فرصت زيطدگ، بطرا  گروه

بر شطهر  م،ز جمله يظامیان دسیدگ، م، يمود  برا  کاهش فشاد يظطا  اها  خاگروه
تددیج تطایع بسطیاد آبطاد و شد. بهم،های، داد که تطایع يامیده  زمی م،به فرمايدهان يظا

پر جم یت شد و هر تط ه به يطام شطخص یطا گطرو  کطه دد آن سطاک  بطود  مشطهود 
 .(84:  1368)اصطخر    شد

هطا  فرهنگ  د عصطر اول خالفطت عباسط، دد اثرآمیطزشد  از طرف، يهضت علمط،
)محمطد   ها  مت دد زیر لواء دی  اسطالم آغطاز شطدها  ملتکوشش  مختلف و يتیجۀ

 ی،هابود  کتابخايططهم،اسططال مططدادس شططکوفای، اوج عباسططیان ۀدود بغططداد .(68: 1356
 بطوده م،، اسالگاهدايش کتابخايۀ يخستی  بغداد   يظامیه  ۀکتابخاي  و  الحکمه  بیت  همچون
عباسیان عطامالن اصطل،   سلسلۀامیه بود   اگرچه آغاز کتابخايه از زمان خالفت بن،  .است

ها کتابخايطه  .ایجاد کتابخايه دد جهان اسالم با ادج يهطادن يویسطندگ، و آمطوزش بوديطد
هططا  گروهطط، و عنطوان محططل ف الیتبططه هططا  آموزشطط، و تربیتط، بططوده  الیتمرکطز ف
 .(32-24  1394داغططب  )دحیم،شططده اسططتم،دايشططمندان اسططتفاده  ن ومحييططاعلم،
و فرهنگط، تمطدن علمط،  مرکز علمط،  اولطی  و م تبرتطری  مؤسسطۀ  بغداد  الحکمۀبیت
منصود   مبنا  اخباد  که مؤلفان از عالتۀسیا آن دا بردد بغداد است. تدمت تأ  م،اسال

ايد  فرض بطر ایط  کطه دد زمطان هکردعباس، به علوم پزشک، و يجوم و دايشمندان  کر  
( و به اسطتناد غالطب منطابع  دد 147: 1372)دودايت  منصود به تددیج شکل گرفته است

ه.ق( بططه اوج و 218-198مون )أه.ق( و دد زمططان مطط 193-170)هططادون الرشططید عهططد
داد بطا آزاد  و تسطاهل بغط  ۀالحکمطدد بیت  .(348:  1379)حداد عطادل   شکوفای، دسید

شطد و م،داده  ها  مختلف به ای  مرکز علم،ودود افراد گوياگون با ملیت  اجازۀ  هب،مذ 
و  پرداختند و ای  امر موجبا  دشد و اعتال  علمط،م،ها  عمل،  دايشمندان به ف الیت

با توجطه   مردم  -شهرشهر بغداد تفسیر  از     فرهنگ، دا فراهم ساخته بود. با ای  تفاسیر
چنطی  هطا  مختلطف و همفرصت مناسب بطرا  حضطود گطروهت   به امکان فراهم ساخ

 13گرفته شطکلهطا  صطود باشطد. بطا توجطه بطه تحلیطلفرهنگ، م،  -خدما  علم،
کطه يمطود   اسطتتفسیرکالبد   سیاس،  اتتصطاد  و اجتمطاع، شطهر بغطداد    ۀدهنديشان

 است.تدد   دولت  بازاد و مردم بوده
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 و اجتماع، از شهر بغداد)منبع: يگاديدگان(   اد  : تفسیر کالبد   سیاس،  اتتص 13شکل  

 یریگجهینت .4

از   پطاه.ش(  656م/  1258ه.ش تا  128  /م  750   هاسال    ی)بترن  5  از  شیب  انیعباس
 کوچک   هادولت   ،عباس  عصردولت  ددطود مداوم حکومت کرديد.  به  انیامو   برکناد
 سطه م،اسال  دولت  ،خیدتا  ال وتح  و  سالما  گسترش  با.  گرفتند  شکل  غرب  و  شرق  دد
 پایتخطت  یطا  عواصطم  شطهرها    هاگاههجر   و  م،يظا   شهرها   گرفتند  شکل  شهر  يوع

 کامطل  ۀيمويط  بغطداد  شطهر  .ميطدس  مشاهد  پیرامون  مذهب،  شهرها   و  جدید   هادولت
  یدومط   منصطود  توسط   بغطداد.  بطود  عنوان شهر و پایتخت جدیطد، بهعباس   شهرساز

بطه زعطم برخط، از .  شد  ساخته  سال   4ط،  (م  775-754  .ش/ه  153-132)،عباس  ۀفیخل
دلیطل اساس اتداما  منصود بنیان يهاده شد. بهبرم،  پژوهشگران عصر طالی، تمدن اسال

و  بطه   ثرو   آسایش  امنیت يسب، و عالتۀ  خالفت و   ايباشتگ،  طوالي، بودن دودۀ
هطا  دد حوزه م،عمطو خطدما  اتطداما  بنیطادین، دد داسطتا  توسط ۀعمران آباداي،   

دالیطل   اداد   علم،  فرهنگ،  اتتصاد  و دفاه، صود  گرفت. دد ساخت شهر بغداد
تطدد   ۀیدوح  دیجد تختیپا ،. دد طراحبود لیدخ  سیاس،  يظام،  اتتصاد  و اتلیم،

تطدد    -کطه تجلط، شطهر  دد حاکمان ييش داشته اسطت  ،شاهنبرتر جهان بودن و شاه
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د  مدود ساخته شد و احدان شهر جدید بر اساس مشود  صوهشهر بغداد ب  .باشدم،
 با  یزم وبرکت  م ی  آب   به  ،دسترس  مسئلۀتوجه به سه  یت با  سا  ايتخاب  با مهندسان و

ددوازه بطه سطو    4شطهر دادا   بوده است.  منیتا  چنی هم  و  آن  ،خیتاد  ۀسابي  به  توجه
جطدا کطردن دیوادهطا و  برا های،  منظود حفاظت و فصیلچهاد عالم  دو دیواد اصل، به

بطر ، عطالوهطراحط ،عناصر اصل حکومت مرکز  بوده است.  ۀمحال  مسکوي، از حوز
اسطت.   بوده  مادهدادال   و  مسجد جامع  بازاد  ها تل ه و دیواد  شامل محال  شهر  خیابان

 -پایتخت بودن شهر و همراه، با تدد  يهادها  سیاس، مايند يهاد شرطه تفسطیر شطهر
هطا  تجطاد  دلیطل ادتبطاط بطا داهاتتصاد  بهبغداد از لحاظ  باشد.  غداد م،ا  بدولت بر

الملل، و گسترش بازدگاي، دويق بسیاد  داشت. بازاد شهر دد ابتدا ددون شهر بطوده بی 
ه و سپا به محل کرخ بیرون شهر مدود منتيل شده و مرکز تجاد  جدید  شکل گرفتط

و   ر بغداد است. ای  شهر از منظر اجتماع،  شهگر ييش اتتصادبازاد يشان  -. شهراست
جهطان اسطالم   ،فرهنگط  تخطتیعنطوان پاکرد و به  شرفتیو ييش علم و ادب پ  ،فرهنگ

مردم با توجطه بطه امکطان فطراهم سطاخت  فرصطت   -. بغداد تفسیر  از شهرشناخته شد
بر .  باشدفرهنگ، م،  -چنی  خدما  علم،ها  مختلف و هممناسب برا  حضود گروه

اساس عظمت و شکوه بغداد دد دودان عباسیان مبدل به الگوی، برا  شطهرها شطده ای   
بود. شهر  که تجل، عال، از مفاهیم تدد   دولت  بازاد و مردم بود. شهر مدود بغطداد 

 منهدم گردید.  ه.ش656م/   1258با حمله مغول دد سال    ،دولت عباسبا پایان یافت   
 

 نوشت پی 
 

 باشد.م،متر سايت،  104که م ادل  است بوده می اَدَش واحد طول )ددازا( دد دوزگاد تد  ا   داع ی  دع  . 1
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 ان ی عباس   عصر   در   بغداد ساختار شهر    ل ی تحل    178

 

 

 

Alsayyad, Nezar (1991), Cities and Caliphs: On the Genesis of Arab Muslim 

Urbanism, United state: Greenwood Press. 
Creswell, K.A.C. (1971). A Short Account of Early Muslim Architecture, ed. 

James W. Allan.Pp. 229-42 (Baghdad) 

El-Ali, S.A. (1970). "The Foundation of Baghdad," in Hourani and Stern, The 

Islamic City: A Colloqium. Pp. 87-101. 

Lassner, J. (1970). "The Caliph's Personal Domain, the City Plan of Baghdad 

Re-Examined," inHourani and Stern, the Islamic City: A Colloquium. Pp. 

103-18. 
Lassner, J. (1970). The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages. 

Wayne State University Press. 
Weit, G. (1971). Baghdad metropolis of the Abbasid caliphate. University of 

Oklahoma Press. 
Wendell, Ch. (1971). Baghdad: Imago Mundi and Other Foundation Lore, 

IJMES 2: 99-128 
 


