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از  آن  راه های  و  ری  فضایی شهر  سازمان دهی  نسبت  واكاوی 
آغاز اسالم تا پیش از حملۀ مغول1

دنیا معصومی خامنه*
پیروز حناچی**

محمدحسن خادم زاده***
پرستو عشرتی****

چكیده
شهر ری در سده های متقدم تا میانی دورۀ اسالمی، از شهرهای مهم  و پررونق  جهاِن اسالم بوده است. عوامل متعددی 
بر این رونق و اهمیت اثرگذار بوده اند. بررسی مؤلفه های اثرگذار بر رونق راه های ری و واكاوی برهم كنش راه های 
ری و اقتصاد و سازمان دهی فضایی شهر ری، هدف اصلی این پژوهش است. به همین منظور، نخست علل اهمیت 
راه های ری طی سده های متقدم اسالمی تا زمان حملۀ مغوالن با استفاده از متون تاریخی شناسایی شده اند. سپس 
سیر تحول شهر ری از منظر معماری و شهرسازی آن، با استفاده از مطالعۀ تطبیقی متون متعدد تاریخی و نیز مطالعات 
تاریخی و باستان شناختی پژوهشگران معاصر، بازشناسی شد تا بر این مبنا، چگونگی ارتباط و اثرگذاری متقابل راه ها 
و سازمان دهی فضایی شهر در بازۀ زمانی مزبور، استخراج و عوامل اثرگذار بر آن تفسیر شوند. بر مبنای یافته های این 
پژوهش، امنیت و پرآبی نسبی و خوش مسیری راه های ری و همچنین مركزیت و اهمیت شهر ری از منظر تجاری و 
مذهبی، موجب حضور مستمر بازرگانان و مسافران و كاروان ها در ری بوده است. زیبایی و نظم و پاكیزگی ری، وجود 
كاروانسراها و گرمابه ها و بازارهای متعدد و باكیفیت بر افزایش رفاه مسافران و تاجران می افزود و رونق مضاعف برای 
راه های آن به ارمغان می آورد. همچنین شماری از كاالهای تولیدشده در ری به سهولت در بازارهای سرزمین های دیگر 
به فروش می رفتند و شهرتی بسیار داشتند. این عوامل موجب افزایش ثروت شهر و ثبات بازار آن به علت تعدد مبادله ها، 
امنیت و رفاه مسافران و تاجران شده بود. تمركز تأسیسات امنیتی و تأسیسات رفاهی و اقتصادی شهر ری نیز در گوشۀ 
شمال  غربی شهر بوده كه كاركرد تجاری پراهمیت تری داشته است و شاخه های متعددی از راه های مختلف در عبور 
از شهر از آن نقطه عبور می كردند. در نهایت، چگونگی ارتباط ساختار طبیعی شهر، سازمان دهی فضاها و راه هایش در 

چرخه ای كه تضعیف و تقویت یكی موجبات تضعیف و تقویت دیگری را فراهم می آورد، دیده می شود.

كلیدواژه ها:
شهر ری، راه های ری، ساختار فضایی شهر، سیر تحول شهر.

Masoomi.donya@ut.ac.ir ،كارشناسی ارشد، مطالعات معماری ایران، دانشكده معماری،  پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، نویسندۀ مسئول *

** استاد، دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 

*** استادیار، دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

**** استادیار، دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
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پرسش های پژوهش
1. چه مؤلفه هایی بر رونق راه ری در قرون متقدم اثرگذار بوده اند؟

2. نسبت متقابل راه های ری و سازمان دهی فضایی شهر ری چگونه بوده است؟

مقدمه
شهر ری از شهرهای مهم  و پررونق  ایران بوده كه تا اواخر سدۀ پنجم هجری  قمری، نقش مهمی را در اقتصاد و 
فرهنگ و سیاست ایران ایفا كرده است )Rante 2015, 1(. عوامل متعددی در چنین رونق و اهمیتی اثرگذار بوده اند؛ 
از جمله وجود مراكز علمی و آموزشی بسیار، حضور علما و بزرگان برجسته، و وجود زیرساخت های مناسب شهری 
)یوسفی فر و محمدی 1388(. وجه دیگر اهمیت شهر ری، گذر چند شاخه از راه های پراهمیت آن روزگار از آنجاست: 
جاده ای شرقی غربی كه از شرق دور می آمد، از سمرقند و نیشابور می گذشت، به ری می رسید و با گذر از قزوین و تبریز 
به سوی اروپا می رفت یا با گذر از همدان، عازم عراق و بین النهرین می شد؛ همچنین راهی كه از آمل در كرانۀ دریای 

مازندران شروع می شد و به ری می رسید و سپس با گذر از قم و كاشان، راهی جنوب و خلیج فارس می شد.
راه های نام برده بخشی از شبكۀ گسترده ای از راه ها بوده اند كه در سدۀ نوزدهم، به »راه های ابریشم« موسوم شده اند 
)چكنگی و دیگران 1375، 13(. راه ابریشم مجموعه ای از راه های زمینی و دریایی با شاخه ها و شعبه هایی بسیار بوده 
كه شرق تا غرب را درمی نوردیده است. ابتدای شاخۀ اصلی جادۀ ابریشِم زمینی در دورترین نقطه در مشرق، شهر 
چانگ آن2 یا همان شی آن3 امروزی بوده است. سپس عازم شهر دون هوانگ4، كه چینیان آن را سرحد جهان متمدن 
می دانستند، در غرب می شد. هنگامی  كه جادۀ ابریشم به بیابان تاكالماكان5 می رسید، به دو شاخه تقسیم می شد كه 
یكی از شمال و دیگری از جنوب می گذشت. جادۀ اصلی ابریشم در شمال از سمرقند رد می شد و به نیشابور و سپس به 
شهر ری در فالت ایران می رسید. از اینجا راه ابریشم بار دیگر به دو شاخه تقسیم می شد؛ شاخه ای در جهت شمال به 
طرابوزان در كنار دریای سیاه و شاخۀ دیگر در جنوب به سرزمین های بین النهرین می رسید )استراترن 1376، 12ـ15؛ 

فرانك و براونستون 1376، 18(.
بخش ایرانی جادۀ ابریشم قسمتی از راِه كهن تر به  نام جادۀ شاهی بوده كه در اوایل قرن پنجم پیش  از  میالد به  
دستور داریوش هخامنشی ساخته شده بود )استراترن 1376، 17(. در سده های بعدی و با برقراری ارتباط رسمی میان 
دربار چین و دولت اشكانی، این جاده رونقی دوچندان یافت؛ زیرا توسعۀ جوامع انسانی و به  وجود آمدن حكومت ها و 
امپراتوری های بزرگ، موجب پیشرفته شدن  تجارت و سیاست و دادوستد شد و حكومت ها با برقراری امنیت در مناطق 
تحت كنترل خود و با بهبود راه ها و حمایت از بازرگانان، به این تجارت رونق بخشیدند. اهمیت این راه ها در دورۀ 
ساسانی و پس از آن در دورۀ اسالمی نیز حفظ شد و مبادله های تجاری همواره یكی از راه های كسب سود و منفعت 
برای پادشاهان سرزمین ایران قلمداد می شد )گیرشمن  1370، 338(. در این میان، شهرهای قرارگرفته بر سر این 
راه های كهن از اهمیت بسیاری برخوردار بودند؛ زیرا این شهرها قطب اساسی و عامل حیات و امنیت راه ها و رونق 
تجارت آن ها به شمار می رفتند. شهرها مكاِن استراحت و تجدید قوای مسافران و بازرگانان بوده اند؛ بازار شهرها فضای 
مناسبی برای عرضه و مبادله و خریدوفروش كاالهای تجاری بوده؛ همچنین شهرها حافظ امنیت مسیر بوده اند )لباف 

خانیكی 1393(. 
بسیار  رونق  ابریشم  جادۀ  به  موسوم شده  تاریخی  راه های  شبكۀ  پرشمار  وجوه  به  پرداختن  اخیر،  دهه های  در 
گرفته است؛ زیرا كشورهای بسیاری در مسیر این جاده قرار گرفته اند و اكنون در پی شناخت ابعاد متنوع این جاده و 
بهره برداری های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... از آن برآمده اند. پژوهش های متعددی در این زمینه از قبیل 
اهمیت و لزوم احیای این مسیر از منظر توسعۀ تجارت بازارها )سلمانیان 1389؛ Brotton 2003(، توسعۀ جاذبه های 
Mid� ؛Millward 1993 (، توسعۀ شهرهای پیرامونی )دهقان  نژاد 1385؛Frank 1990 1377؛  سیاحتی )كارشناس
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dleton 2005(، توسعۀ صنایع دستی )سانیل 1376؛ Hansen 1998( و... منتشر شده است. بخش شرقی جادۀ ابریشم 
یعنی كریدور تیان شان6 نیز با همكاری سه كشور چین و قزاقستان و قرقیزستان، در فهرست میراث جهانی سازمان 
یونسكو در سال 2014 به ثبت رسیده است. با آنكه كاروانسراهای واقع در مسیر راه ابریشم ایرانی نیز در شرف ثبت 
میراث جهانی قرار دارد، راه های ایران هنوز درخور توجه پژوهشی بیشتری است؛ زیرا پرسش های بسیاری دربارۀ 
راه های ایران بی پاسخ مانده است؛ از قبیل: تأسیسات قرارگرفته در این راه ها، اثرگذاری راه ها بر شهرهای واقع در 
مسیرشان از منظر فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، نسبت راه با سازمان دهی و اقتصاد و امنیت شهرها، و... . ازاین رو 
هر پژوهشی در این راستا قدمی به سمت شناسایی و شناساندن این راه ها به شمار می رود كه تجمیع و تكمیل این 

پژوهش ها به بازشناسی مسیر ایرانی جادۀ ابریشم و بهره مندی از مزیت های احیای آن می انجامد.
از میان تعداد نسبتاً پرشمار شهرهای ایرانی كه ارتباطی با راه های كهن دارند، دربارۀ شهرهای دامغان )شادپور 
1376(، گلپایگان )سرمدی 1376(، اسفراین )اسفراین در جادۀ ابریشم 1376(، تبریز )بلیالن اصل 1388(، نیشابور 
یا  این حال، هنوز كتاب  با  )لباف خانیكی 1393( و مشكویه )عباس زاده بی تا(، پژوهش هایی صورت گرفته است. 
مقاله ای كه به طور مشخص به راه های ری و نسبت این راه ها با ساختار شهری و اقتصادی شهر پرداخته باشد، منتشر 
نشده است. عمدۀ كتاب های نگاشته شده دربارۀ ری به توصیف و تبیین جغرافیای و تاریخ آن اختصاص دارند. در 
این میان، كتاب ری باستان نوشتۀ حسین كریمان در دو جلد )1345 و 1371( جامع ترین اثر تألیفی دربارۀ ری است. 
همچنین باستان شناسانی مانند شهریار عدل، قدیر افروند، اریخ اشمیت7، رابرت كر پورتر8، و روكو رانته9 نیز در این 
منطقه به كاوش هایی پرداخته اند. اما به رغم پرشماری پژوهش های معطوف به شهر ری، بررسی تعامالت و تأثیرات 
متقابل راه و شهر مدنظر هیچ یك نبوده است. بنابراین پژوهِش حاضر، پس از مرور منابع مرتبط، تالش می كند تا 
خأل دانش در این حوزه را با استفاده از یافته های جدیدی دربارۀ ری و راه هایش تا حدودی ُپر كند؛ با توجه به اینكه 
راه های پراهمیتی از شهر ری عبور می كرده اند و موقعیت جغرافیایی شهر ری در مركز فالت ایران موقعیتی ویژه به 

شمار می رفته است )تصویر 1(.

تصویر 1: شهر ری و شبكۀ راه های در گذر از آن )لسترنج 1337(
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1. روش تحقیق
به منظور نیل به هدف این پژوهش با اتخاذ روشی تفسیری تاریخی، نخست كتاب شناسی متون تاریخی و معاصر به 
سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی مرتبط با موضوعات این پژوهش، راه های ری و شهر ری، استخراج شد. سپس 
متون تاریخی ای كه بر شهر ری در سده های اول تا هفتم هجری  قمری داللتی داشتند، فهرست و بررسی شدند. با 
استفاده از پیكره های متون تاریخی، ضمن رعایت توالی تاریخی و تقدم و تأخر زمان كتابت، در متون برگزیده تدقیق 
و سیمای شهری و معماری شهر ری ترسیم شد. اهمیت شناخت فضاها و اندام های شهری و ترسیم سیر تحول شهر 
از منظر معماری و شهرسازی آن در این نكته است كه بستر و بنیانی را برای بررسی نسبت راه های ری و سازمان 
فضایی شهر ری فراهم می كند. در گام بعدی، با واكاوی و مطالعۀ تطبیقی متون تاریخی در تطبیق با گزارش های 
باستان شناسان و نقشه های تاریخی، جلوه گاه های برهم كنش شهر ری و راه های آن در سده های مزبور، استخراج و 
چگونگی این اثرگذاری تشریح شد. منابع درجه اوِل كاربردی در این پژوهش، كتاب های المسالك و الممالك ابن  
خردادبه، البلدان یعقوبی، البلدان ابن  فقیه، فتوح البلدان بالذری، احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم مقدسی، تاریخنامۀ 
طبری، معجم البلدان یاقوت حموی، آثار البالد و اخبار والعباد قزوینی و تاریخ ابن  خلدون10 بوده است. در میان منابع 
درجه دوم گزارش های باستان شناسانی همچون قدیر افروند، یحیی كوثری و روكو رانته و همچنین كتاب ری باستان 
نوشتۀ تاریخ نگار معاصر حسین كریمان، روشنای مسیر پژوهش بوده اند. در آخرین قدم بر اساس هرآنچه تاكنون در 
به مدد نقشه های ماهواره ای زمین، نقشه های  تاریخی و  باستان شناسی و متون  بوده است، شامل داده های  دست 
پیشین به روزرسانی و تصحیح شده و برای جریان ساختاری ارتباط راه و ساختار فضای شهری، شاهدی جدید )شهر 

ری( ارائه داده شده است.

۲. بازشناسی راه ری و دالیل اهمیت آن
شهر ری در فالت مركزی ایران و دشت وسیع ری، واقع در دامنۀ جنوبی رشته كوه های البرز مركزی و شمال ناحیۀ 
بیابانی كویر لوت، در منطقۀ وسیع و حاصلخیزی واقع شده است كه در منابع عربی از آن با عنوان غنی یاد می كنند 
)رانته 2008(. این شهر در كوهپایه های جنوبی البرز قرار دارد و در امتداد این رشته كوه ها، شمال و شمال شرقی آن، 
ارتفاعات معروف به چشمه علی و بی بی شهربانو قرار دارند )پازوكی 1388، 1(. همچنین ری را مركز جبال گفته اند كه 
تمام شهرهای واقع در منطقۀ جبال به شریان اصلی راه ابریشم متصل بوده است )رانته 2007(. از نظر جغرافیایی، ری 
در موقعیت استراتژیكی میان بین النهرین در غرب و خراسان و آسیای میانه در شرق قرار گرفته است. رشته كوه های 
البرز حكم دیوارۀ ری را دارد و رشته كوه های زاگرس از غرب، شرایط دسترسی به تأثیرات اقیانوس هند را فراهم 
می كند )Rante 2015, 6(. مكان سكونتگاه ری، چه در دوران باستانی و چه در دوران میانی، برای كنترل روابط و 
تجارت شرق و غرب، شریان پرتردد ارتباطات موسوم به راه ابریشم، و همچنین راه های شمال و جنوب مناسب و در 
طی قرون چهارراه و كانون مهمی بوده است. همچنین محوطۀ تبادالت تجاری برای كاروان های مسافر از غرب به 
شرق و برعكس و مسافران جنوب و كرانه های خلیج فارس و اقیانوس هند بوده است. بنابراین راه های بسیاری در 
مسیرشان از ری عبور می كنند )پیرنیا 1370، 97(. این راه ها از چندین شاخه تشكیل شده است كه اصلی ترین آن دو 
شاخه و با محوری شرقی غربی از دروازه های »خراسان«، »بلیسان« و »باطان« شهر ری عبور می كرده اند. راِه سمت 
دروازۀ خراسان رو به سوی خراسان و بالد شرقی و در آخر چین داشت و از دروازۀ بلیسان رو به سوی شمال  غربی و 
آناتولی و اروپا و سرانجام از دروازۀ باطان به سمت غرب و بین النهرین می رفت. همچنین در مركز شهر راهی با گذر از 

دروازۀ چین رو به سوی جنوب می گرفت و سمت راه های دریایی چین عزیمت می كرد. 
در خصوص راِه ری در متون تاریخی چنین آمده كه راهی آسان رو و امن و مطمئن بوده است. مقدسی می نویسد: 
»آسان ترین و آبادترین راه ایران راه ری است« )مقدسی 1361، 718(. امنیت راه به حدی بوده كه امكان قدم زدن و 
تفرج شبانه در آن مهیا بوده است؛ چنان كه شاعری چنین سروده كه »اكنون در جادۀ ری و قزوین راه پیمایی در شب، 
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بس دلكش شده است« )ابن  فقیه 1379، 43(. واضح است كه این احساس آسودگی و امنیت طوری برای مسافران 
مهیا بوده كه می توانستند از منظره های راه و امكانات مجاور بهره ببرند. همچنین راِه ری از شهر پرآب ری گذر كرده 
است؛ كه رودی داشته از سمت شمال غربی شهر به سوی جنوب شرقی آن و در نهایت به سمت خوزستان و »خوره ای 
دلگشا و پرآب« بوده است )مقدسی 1361، 574(. متون تاریخی از حضور دو رود دیگر خبر داده اند: یكی »جیالنی« 
یا »گیالنی« كه احتمااًل از شمال می آمده و در ری می چرخیده و به جنوب می رفته است، و دیگر كاریز »شاهی«. 
اصطخری در مسالك و ممالك گفته است: »كاریزی هست آن را كاریز شاهی خوانند، بر ساربانان گذرد، كاریز دیگر 
را گیالنی خوانند و گیالنی نیز به كوی ساربانان گذرد« )اصطخری 2004، 170( و در جای دیگر می نویسد: »قنات 
نصرآباد و قنات شهی تجری وسطها )المدینه، شارستان(« )همان، 208( كه منظور گذر این دو قنات از میان شهر و 

جاری بودنشان در شارستان است. مسیر این آب ها نیز در تصویر 2 مشهود است.

تصویر 2: دروازه ها و شریان های آبی شهر ری )كریمان 1345(
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تجارت نیز در ری پرسود بوده )مقدسی 1361، 582( به قدری كه آن را »دروازۀ تاجران« )ابن  فقیه 1379، 107( 
خوانده اند. همین دلیل، راِه ری را راهی پربازرگان و پرمسافر می كرده است. در شهر ری، عالوه بر انجام مراودات 
و تبادل كاالها، محصوالتی تولید و صادر می شدند كه قرارگیری بر سر راه های تجاری منجر به ادامۀ حیات آن ها 
می شد. از جملۀ آن ها میوه های ری بود كه به  گواهی جغرافی دانان از بهترین میوه های جهان اسالم بودند و به مناطق 
همجوار صادر می شدند و در خوِد ری، بازاری پررونق به نام »دارالبطیخ« داشتند )یاقوت حموی 1380، 362؛ مقدسی 
1361، 518؛ ابن خردادبه 1371، 4؛ یعقوبی 1356، 51(. كاالهایی نیز تولیِد صنعت گران ری بودند. آن ها صنایعی 
نظیر شانه و نمكدان و... را از چوب می ساختند و به اقصا نقاط عالم صادر می كردند. همچنین بافندگان ری شهرتی 
عالم گیر داشتند و »پوشاك های سپید طرازی و طیلسان های سپید سره و جامه های منیره« را می بافتند و به شرق و 
غرب جهان می فرستادند )ابن  فقیه 1379، 86(. طبری می گوید: »در هر آبادی چیزی هست كه در دیگری نیست تا 
سبب بازرگانی گردد« و آن كاالی خاص و بی همتای ری را كه موجب بازرگانی می شود، طیلسان های مرغوب ری 

برمی شمرد )طبری 1362، ج. 4: 188(. 
ازاین رو درآمد ری آن قدر زیاد بوده است كه ساالنه عایدی هنگفتی خراج به نزد خلیفه می فرستاده است. ابن  
خلدون خراجی را كه در روزگار مأمون عباسی )198 تا 218ق( ری به دستگاه خالفت پرداخت می كرده، و نیز خراج 
دیگر شهرهای مهم آن زمان را فهرست كرده است. بر مبنای اطالعات این خراج پردازی، شهر ری از شهرهای غنی 
و تجاری بوده است )ابن  خلدون 1363، 343(. كه این ها بر درآمدهای بسیار ری در این دوران داللت می كند و رونق 

راه و ثروت و توانی كه برای شهر به ارمغان می آورد.
وجه دیگر اهمیت راِه ری، در پیوند با جایگاه شهر ری است. ری در مركزیت و محوریت جهان آن زمان قرار داشته 
است؛ به  تعبیر ابن  فقیه، ری شاهراه دنیاست و میانجی خراسان و گرگان و عراق و طبرستان )ابن  فقیه 1379، 107(. 
تاجرانی كه از راه خشكی عازم خلیج فارس می شدند، مسیر خود را از شهر ری به سمت جنوب كج می كردند؛ تاجرانی 
كه می خواستند كاالیشان را در یكی از بندرهای دریای خزر بفروشند، از ری عبور می كردند؛ بازرگانانی كه از شرق 
دور عازم اروپا بوده اند، در ری به تجدید قوا می پرداختند و به  همین  ترتیب، هركه از هر بخشی در جهان اسالم یا 
سرزمین های اروپایی یا شرِق دور، عازم ناحیتی در ایران یا جای دیگری بوده است، محتمل بوده كه گذرش به نوعی 
به ری بیفتد. به جز سفرهای تجاری كه راه ری را به واسطۀ آسانی و پرآبی و امنیت ری، و همچنین به دلیل موقعیت 
مكانی منحصربه فرد خوِد ری پراهمیت می كرده است، ری مقصدی مذهبی و نیز مسیری مذهبی هم قلمداد می شده 
و به ویژه برای شیعیان اهمیتی بسیار داشته است. از یك  سو ری مرقد عبدالعظیم و زیستگاه صاحب  بن  عباد بوده و از 
دیگر سوی هم مسافران مكه كه از خراسان و نواحی شرقی رهسپار می شدند )ابن  خردادبه 1371، 4( و هم مسافران 

شیعۀ مشهدالرضا كه از نجف و كربال و... عازم می شدند، ناگزیر از ری می گذشته اند.

۳. بازشناسی سیمای شهری و بازترسیم سیر تحول شهر ری
در این بخش از مقاله، به  هدف ایجاد بستری برای بررسی برهم كنش شهر ری و راه هایش، سازمان فضایی شهر ری 
استخراج و مورد واكاوی قرار می گیرد؛ زیرا تا تصویری از شهر در اختیار نباشد، امكان استنتاج چگونگی اثرگذاری 
راه بر فضاهای شهری میسر نمی شود. ازاین رو، متون تاریخی و اسناد باستان شناسی با هدف بازشناخت چهرۀ شهر 
و تغییرات معماری بافت شهر، مورد خوانش قرار می گیرد. دورۀ مورد نظر پژوهش حاضر، هفت قرن نخست اسالمی 
است، با این  حال در بررسی متون تاریخی از این بازۀ زمانی فراتر رفته و در اوضاع شهر پیشااسالمی نیز تدقیق شده 

است؛ زیرا پیشامدهای رخ داده در آغاز این بازه، منفصل از دورۀ پیشین نیست.
الف. پیش از اسالم: روایت های موجود از مكان نخستین شهر ری اندكی متفاوت است،11 با  وجود این از 
چندین قرن پیش از اسالم، دست كم از دورۀ اشكانی، شهر ری حدوداً در موقعیت كنونی خود، یعنی حوالی غرب كوه 
طبرك یا همان كوه بی بی شهربانوی فعلی، واقع بوده است؛ زیرا از آثار پیشااسالمی ری بقایایی همچون »دژ رشكان«، 
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»قلعۀ گبری« و »استودان ها« در همین محدوده بر جای مانده اند )تصویر 3(. بر مبنای شواهد، ری پیش  از اسالم 
شهری ثروتمند و پررونق بوده است و به گواهی متون، غنیمت های ری چنان انبوه بوده است كه آن را با غنایم مدائن 
قیاس كرده اند )ابن  خلدون 1363، 545(؛ همچنین انبوه گنج ها و نگین های یاقوت و دیگر جواهرات تا مدت ها بعد از 

فتِح شهر ری، از میان ویرانه ها یافت می شده است )یاقوت حموی 1380، ج2، 599؛ قزوینی 1373، 443(.

تصویر 3: موقعیت حدودی شهر ری و اندام هایش در دوران پیش از اسالم )كریمان 1345؛ یاقوت حموی 1995؛ 
قزوینی 1373؛ افروند و پوربخشنده 1381؛ كوثری 1375(

ب. سدۀ اول هجری: شهر ری به تعابیری در سال هجدهم هجری  قمری )طبری 1362،  1970( و به تعابیر 
دیگری در سال بیست ویكم )ابن  اثیر 1371، 34( یا بیست وچهارم هجری  قمری )طبری 1362، 1973( به دست 
مسلمانان افتاد. سردار فاتح عرب دستور تخریب ری برین )ری پیشااسالمی در غرب كوه طبرك( را داد )ابن  خلدون 
1363، 546؛ طبری 1362، 1975( و در ادامه ساخت شهری نو در جنوب كوه طبرك را همان  طور كه در تصویر 4 
دیده می شود، اراده كرد )یعقوبی 1356، 51(. مهم ترین دژ شهر در این روزگار »دژ زینبدی« بود كه عّمال مسلمان در 

آن ساكن شده بودند و در مسجدی ساخته شده در جوار دژ نماز می خواندند )بالذری 1337، 448(. 

تصویر 4: موقعیت حدودی شهر ری و اندام هایش از آغاز اسالم تا سال 158ق )كریمان 1345؛ بالذری 1337؛ 
یعقوبی 1356؛ افروند و پوربخشنده 1381(
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ج. سدۀ دوم هجری: خلیفه المهدی در سال 158ق در شهر ری ساكن شد. او دستور داد باروی شهر تجدید 
و خندقی حفر شود؛ سپس دژ زینبدی را مرمت كرد و خود در همان دژ ساكن شد )ابن  فقیه 1379، 106(. المهدی 
دستور به ساخت داراالماره و مسجدجامع در پایین دژ زینبدی را داد )بالذری 1337، 446( به نحوی  كه دژ بر هر دو 
بنا مشرف باشد )ابن  فقیه 1379، 106(. این بناها در كنار بزرگ ترین خیابان ری، »خیابان ُسر« ساخته شدند؛ خیابانی 
كه شهرتی عالمگیر داشت )همان، 110(. او این مجموعۀ شهری را »محمدیه« نام گذارد )تصویر 5( حال  آنكه مردم 
بخش داخلی محمدیه را كه درون خندق قرار داشت، »شهر داخلی« و بخش محصور و دروِن باروی شهر را »شهر 

خارجی« می خواندند )ابن  فقیه 1416، 537(. 

تصویر 5: موقعیت حدودی شهر ری و اندام هایش در سدۀ دوم اسالمی )كریمان 1345؛ بالذری 1337؛ یعقوبی 1356؛ 
افروند و پوربخشنده 1381؛ كوثری 1375(

ساخت مسجدجامع به دستور المهدی و نیز ساخت داراالماره نشان از واقعیتی درخور توجه می دهند: مردم شهر 
ری از حدود نیمۀ سدۀ دوم هجری  قمری اسالم را پذیرفته بودند و جمعیت مسلمانان شهر تا به آنجا زیاد شده بود كه 
ساخت و حضور مسجدجامع را توجیه می كرد. از دیگر سوی از شورش های پیاپی مردم ری كه در آغاز فتح ری به كّرات 
رخ می داد )بالذری 1337، 448(، دیگر خبری نبود و شهر به ثبات و آرامش رسیده بود. در نتیجه از همین زمان )اواخر 

سدۀ دوم هجری قمری( است كه شهر ری آرام آرام به شكوه و ثروت و رونقی رسید كه تا دو سدۀ بعد پابرجا ماند.
د. سدۀ سوم هجری: ری از اواخر سدۀ دوم شهری بزرگ، پرشهرت و پرثروت شده بود؛ از میاِن خیابان های 
شهر رونق و شهرت دو خیابان از همه بیشتر بود: ُسر و ساربان. از خلیفۀ عباسی هارون الرشید چنین نقل كرده اند كه 
»دنیا چهار جای است، ]رّقه و دمشق و سمرقند[ و ری و در همۀ اینجاها، زیباتر از ساربان ندیده ام. آن خیابانی است 
در ری، میان آن نهری است و دو سوی آن را درختانی پوشانده است پیوسته و درهم و در میان آن ها بازار است« 
)ابن  فقیه 1379، 112(. خیابان ُسر از بخش حكومتی شهر گذر می كرد و در همه سویش درخت و جویبار قرار داشت 
و همچنین خیابان ساربان را از زیباترین خیابان های جهان می دانستند؛ خیابانی كه نهری از میان آن می گذشت و 
بازارها و درختان، زینت بخش منظر و فضای آن بودند. دیگر خیابان مهم ری در این دوره خیابانی بود كه از »مصلی« 

تا »دشت ازدان« در شرق ری كشیده شده بود )همان، 110(. 
به نظر می رسد ری در این سده گسترش بسیاری یافته بود. با تطبیق روایتی دربارۀ وفات یكی از صحابه های 
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پیامبر)ص( با گزارشی از یكی از مورخان سده های بعدی، فهم گسترش و رشد شهر از اواخر سدۀ دوم به بعد ممكن 
می شود. در باب یكی از صحابۀ پیامبر )عمرو بن معدی كرب، درگذشتۀ 78ق( گفته اند كه چون از ری خارج شد، در 
»روذه« بمرد )بالذری 1337، 450(. این روایت مبین این نكته است كه روذه ناحیتی در جوار و خارج از ری بوده 
است. اما گزارش های تاریخی نشان می دهند كه روذه در سدۀ سوم هجری  قمری، نه فقط خارج از شهر نبود، بلكه از 
محله های بسیار پررونق و آباد شهر ری به شمار می رفت )تصویر 6( كه كتابخانۀ بزرگ صاحب  بن  عباد )درگذشتۀ 
386ق( و كاروانسراها و بازارهای متعددی در آن قرار داشت )مقدسی 1361، 582(. به این ها جاذبه های طبیعی روذه 
همچون تپه ها و منظرهای زیبا را نیز می توان افزود )ابن  فقیه 1379،  110(. عالوه بر روذه، ذكر متون تاریخی از 
 Rante( محله هایی جدید همچون ساسان و نصرآباد در سمت غربی كوه طبرك نیز گواهی بر گسترش شهر است

130 ,2015(. بنابراین در سدۀ سوم، ری شهری به مراتب بزرگ تر و پررونق تر از قبل شده بود.

تصویر 6: موقعیت حدودی شهر ری و اندام هایش در سدۀ سوم )كریمان 1345؛ ابن  فقیه 1379، بالذری 1337؛ 
)Rante 2015 افروند و فروبخشنده 1381؛ كوثری 1375؛

ه. سدۀ چهارم هجری: در سدۀ چهارم هم روند گسترش شهر همچنان ادامه داشت. چنان كه فخرالدوله دیلمی 
سكونت در قالع جنوبی كوه طبرك را نپسندید و در عوض، محلۀ فخرآباد و كاخی در نزدیكی چشمه علی و غرب كوه 
طبرك بر پا كرد )یاقوت حموی 1995، 855(. همچنین زیاریان در شمال  شرق شهر ساكن شدند و مدفن مرداویج را 
هم در همان بخش ساختند )تصویر 7(. در كنار این رونِد رو به رشد ابعاد شهر، اوضاع شهر نیز نسبتاً بسامان بود و شهر 
»كاروانسراهای خوب، گرمابه های پاكیزه و خوراك های خوشمزه« داشت )مقدسی 1361، 582(. تجارت قوام یافته بود 
و ذكر بازار میوه فروشان یا دارالبطیخ ری بر سر خیابان بزرگ ساربان )همان، 583( و كیفیت میوه های ری و صادرات 
آن به اطراف مانند قزوین )قزوینی 1373، 443( در متون تاریخی مشاهده می شود. جز اینكه شهر ری فضایی برای 
مراودۀ تجاری و خریدوفروش كاالها بود، بعضی محصوالت را هم تولید می كرد؛ از جمله »فقاع« و »پارچه« كه به 

بالد مختلف صادر می شد )مقدسی 1361، 582(.
و. سدۀ پنجم و ششم هجری: در اوایل سدۀ پنجم سلطان محمود غزنوی به ری تاخت و آن را فتح كرد؛ جز 
غنایم بسیار، سربازان غز بعضی از نقاط ری را تاراج و دو سه روستای قرارگرفته در راه ری را نیز ویران كردند )طبری 
1362، ج. 3: 542(. جنگ های بوییان با سالجقه نیز ویرانی به بار آورد )ابن  خلدون 1363، ج. 3: 555؛ ابن  اثیر 1371، 
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ج. 22: 100( و به تدریج شهر را از رمق انداخت. البته شهر هنوز ثروتمند بود؛ زیرا آنچه چند دهۀ بعد سلجوقیان از ری 
به غنیمت گرفتند نیز بسیار و بی حساب بود. اما به تدریج اختالفات درون شهری در ری اوج گرفت؛ چنان كه مقدسی 
گزارش داده است پیش نمازان مسجدجامع شهر در ستیز با یكدیگر بودند؛ آشوب در شهر بسیار شده بود و »دل های 
مردمان از یكدیگر سیاه و خیانت و فریب كاری بسیار«، ارزش مادیات چنان در ری گزافه شده كه »باالترین مقام 

خدایی را« داشت )مقدسی 1361، 583(. 
به نظر می رسد مقدمه های ویرانی ری، حتی پیش از حملۀ مغول، از اواخر سدۀ چهارم هجری نهاده شد. افزایش 
اختالفات مذهبی مردم را به جان هم انداخت و امنیت را از شهر دور كرد؛ شهر تجاری ای كه به واسطۀ بازارها و 
مسافران و بازرگانانش رونق داشت، به تدریج به سوی فضای پركینه و ناامنی می رفت كه حتی برای خوِد مردم ری 
نیز پرخطر بود. مقدسی )درگذشتۀ 381ق( خبر از این درگیری های مذهبی در اواخر سدۀ چهارم می دهد و می نویسد: 
»آشوب بسیار و دل ها سنگین گروه ها پرخاشگر، پیش نمازان جامع در ستیز با یكدیگرند. روزی از آن حنفیان و روز دگر 
از آن شافعیان است« )مقدسی 1361، 583(. اما این اختالف نظرها به زودی چنان عمقی گرفت كه دیگر تقسیم روزانۀ 
مسجدجامع كافی نبود و جنگ و تباهی برای شهر به بار آورد. ویرانی ها و حمله ها آن قدر در ری زیاد شد كه گروهی 
از مردم، ناگزیر، خانۀ خود را در زیر زمین ساختند: »و خانه های ری كاًل زیِر زمین باشد زیرا وقتی كه عبور لشكر از 
آن والیت شود و دشمن تاخت كند، خشك و ترش را بسوزاند ]...[ پس ناچار، اهل ری خانه ها را زیر زمین ساخته اند، 
و درهای خانه ها را تنگ و تاریك نموده اند« )قزوینی 1373، 443(. ری كه تا یكی دو سدۀ پیش، به گرمابه های 
پاكیزه شهره بود، در این سده شهری آلوده قلمداد می شد كه آب آشامیدنی شهر درآمیخته با فاضالب آن بود )همان(. 
به  تاریك  و  زیرزمینی  راه های  با  و  بودند  زمین ساخته  زیر  در  دیدم كه  را  ایشان  یاقوت می گوید: »من خانه های 
یكدیگر می پیوست و رفتن در آن ها بسیار دشوار بود و این به سبب یورش های پی درپی دشمنان بر ایشان بود. و اگر 

ساختمان های ایشان در زیر زمین نبود كسی در آنجا زنده نمی ماند« )یاقوت حموی 1380، 598(.
گزارش های باستان شناسی مربوط به این دوره نیز خبر از ویرانی و تباهی ری می دهند. با توجه به گزارش های 
باستان شناسی، تولیدات و صادرات سفال ری و اوضاع بسامان آن از اواخر قرن پنجم رفته رفته از رونق افتاد و این 
كاهش مداوم سفال گری احتمااًل حاكی از خالی از سكنه شدن شهر است؛ ری نقش سیاسی اش در جبال ایران را ابتدا 
به اصفهان و سپس به خراسان سپرد )Rante 2015, 136(. آنچه از ری مانده بود هم متعاقب حملۀ مغول ویران شد 

و سپس تا سده ها بعد اثر چندانی از ری در متون تاریخی به چشم نمی خورد.

تصویر 7: موقعیت حدودی شهر ری و اندام هایش در سدۀ چهارم )كریمان 1345؛ یاقوت حموی 1995؛ 
مقدسی 1361؛ افروند و فروبخشنده 1381؛ كوثری 1375(
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۴. تحلیلی بر نسبت ارتباطی را ه ها و سازمان دهی فضایی شهر
حال كه با بررسی متون تاریخی و به مدد كاوش های باستان شناسان، چهرۀ شهر ری در گذر دوران، اوج و حضیض 
آن و عواملی كه مسبب پویایی، خمودگی و فقر و ثروت آن بوده اند به دست آمد، می توان به این پرسش پرداخت كه 
راه های عبوری از شهر ری چگونه نسبتی با سازمان دهی فضایی شهر، تحول كالبدی و نظام شهری آن داشته اند؟ البته 
سازمان دهی فضایی شهر ری چونان هر شهر دیگری از راه ها متأثر است. در واقع شبكۀ دسترسی های هر شهر، چه 
آن راه هایی كه محله ها و بناهای درون شهری را به هم متصل می كند، چه آن راه هایی كه موجب پیوند شهر با دیگر 
شهرها و سرزمین های پیرامونی اش می شود، اثری بسیار چشمگیر در شكل دهی به ساختار و جای دهی عناصر شهری 
دارند. اما این بخش از جستار فعلی در پی دستیابی به جلوه گاه های برهم كنش راه های ری و سازمان دهی فضاهای 
شهر ری است و نشان می دهد كه راه های ری چگونه رونق شهر ری را تقویت كرده اند و شهر ری چگونه بر امنیت 

راه ها اثر گذاشته و از روابط تجاری برآمده از آن ها اثر گرفته است.
۴ .1. نگهداری و ارتقای زیرساخت های شهری 

است؛  و مردمانش  بسیار شهر ری  ثروت  مردمانش،  و  دربارۀ شهر ری  تاریخی  متون  از شاخص ترین گواهی های 
چنان كه هر بار شهر مورد غارت قرار می گرفت، خزانۀ غنی و گنجینه های موجود در داراالمارۀ ری موجب شگفتی 
غارت كنندگان می شد. اهمیت این موضوع در این امر است كه به رغم تعدد این غارت ها، شهر در سده های نخستین 
اسالمی و الاقل تا سدۀ پنجم، همواره ثروتمند بوده و همواره از پس بازسازی سریع خود برآمده است؛ چنان كه گفته اند 
»ری بارها خراب شده و باز، آبادی یافته« )قزوینی  1373، 443(. تاخت وتازهای رخ داده در ری شامل حملۀ اعراب و 
ویرانی شهر پیشااسالمی، جنگ های آل بویه، حملۀ غزها، حملۀ اعراب و... بوده است كه حوادث طبیعی همچون سیل 
و زلزله را نیز باید به این فهرست افزود. البته در ثروتمندی ری عوامل متعددی مؤثر بوده اند كه پیش تر اكثر آن ها 
برشمرده شدند، با این همه بی تردید یكی از این عوامل مؤثر، رونق راه های ری و كیفیت تأسیسات آن بوده كه اثری 
قابل توجهی در ثروت شهر داشته اند و خسارت های ناشی از هر حادثه را در مدت كوتاهی جبران  كرده و شهر را به 

سیاق سابقش بازگردانده است. 
دیگر اینكه ساخت وساز تجهیزات شهری یا محله های نو در مدتی كوتاه میسر شده است؛ همان  طور كه شاه 
دیلمی12 در مدت كوتاهی، یك محلۀ كامل با همۀ تجهیزات مورد نیازش را در شرق شهر ری ساخت. شاهدهایی 
از این قرار بر نقش درآمدهای انبوه شهر ری را كه بخشی از آن بر اثر قرارگیری بر سر راه های تجاری بوده است، 
نشان می دهند. پولی كه از مبادالت تجاری عاید شهر می شد، امكانات و زیرساخت های شهری را نیز سالم و اثرگذار 
نگاه می داشت و َصرف ساخت و توسعۀ كاروانسراها و گرمابه ها، نگهداری راه ها، حفظ امنیت راه ها و رونق بخشی به 
مبادالت می شد. دوسویگی و چرخۀ اثر راه و شهر و برهم كنششان را این چنین می توان اظهار كرد: رونق راه ها توان 
اقتصادی شهر را تقویت می كرد و توان اقتصادی شهر موجب ساخت و نگهداری امكانات و زیرساخت هایی می شد 
كه آن ها متقاباًل به آبادانی راه ها كمك می رساند. بنابراین نخستیِن جلوه گاه های برهم كنش راه و شهر )تصویر 9( را 

می توان قّوت اقتصاد شهری و تأثیر آن در توسعۀ زیرساخت های بازرگانی و شهری دانست. 
۴ .۲. مكان یابی تأسیسات امنیتی شهری

رونق شهر و راه الزام امنیت را می طلبد و با آنكه چنین جریانی در همۀ شهرها صدق می كند، نمونۀ ری به شكلی ویژه 
درخور توجه است؛ زیرا به محض كم شدن امنیت این شهر تجاری، چنان كه پیش تر نشان داده شد، همۀ تأسیسات و 
تسهیالت و بازارها و راه ها از میان می روند و شهر دیگر نمی تواند به وضع پررونق ثابت برگردد. بنابراین مادامی كه 
باطان«، كه مدخل  برقرار می كردند، رونق ری حفظ می شد. برای مثال »دروازۀ  را  امنیت  این  كارگزاران شهری 
ورودی و خروجی تجار و كاالهایشان بوده دقیقًا بر سر راه شرقی غربی ری، از شاخه های مهم راه های موسوم شده 
به ابریشم قرار داشت؛ آن هم شاخۀ بسیار مهمی از راه كه پس از ری به همدان می رسیده در ادامه، عازم عراق 
بوده است. »دروازۀ بلیسان« نیز راه ورود و خروج شاخۀ رو به سوی شمال  غرب و به طرف تبریز و در ادامه اروپا بوده 
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است.13 از  آنجایی  كه این راه ها و دروازه ها مسیر تردد بیگانگان بوده است، در سمت بیرونی این دروازه دژ و برج های 
معتبر و مؤثری ساخته بودند تا نگهبان و حافظ راه منتهی به شهر باشد )تصویر 8(. عالوه بر دروازه ها، محلۀ روذه 
كه بازارهای بسیار داشته است و محل برخورد بازارها با هم بوده دژی منحصر به خود داشته است )مقدسی 1361، 
582(. دژی كه در كنار كاركردهای متنوع خود، ضامن امنیت بازار و بازرگانان بازاری هم بوده است. قلعه گبری نیز 
در مسیر ورود و خروج راه های تجاری جنوبی از منظر دفاعی و دیدبانی راه ها و بازارها ایفای نقش می كرد. ازاین رو 
امنیت راه های منتهی به ری در نسبتی اندیشیده با بازارها و راه های پیرامونی بوده است؛ حتی اگر این امر، از امور 
ساختاری هر شهر باشد، آنچه با خواست پژوهش فعلی سازگار است، تمركز تأسیسات دفاعی در جوار دروازه هایی 
است كه مسیر راه های تجاری است. همچنین تمركز فعالیت های تجاری شهر ری، در گوشۀ شمال  غربی شهر است؛ 
بر اساس بررسی نقشه های تاریخی، تمركز تأسیسات دفاعی نیز دقیقًا در همین بخش است. این موارد همگی موجب 
می شود مسافران و تاجران بیشتری آن راه و آن بخش از شهر را برای اهداف تجاری خود برگزینند. به این ترتیب 
دیگر جلوه گاه اثرگذاری شهر و راه بر هم )تصویر 9( را می شود هم نشینی و ارتباِط تأسیسات امنیتی و شاخه های 

اصلی راه در نظر گرفت.

تصویر 8: دروازه ها و برج های اطرافشان در نقش تمهیدات دفاعی در اطرافش )كریمان 1345؛ به نقل از پورتر(

۴ .۳. تمركز فضاهای اصلی شهری و كاربری های عمومی
راه های تجاری شهر ری در ضلع شمال  غربی شهر متمركز بوده اند؛ تمركز تأسیسات رفاهی و شهری نیز در همین 
و  باطان«  و »روذه«، »دروازۀ  بازارهای »ساربان«  اصلی  پذیرای بخش های  از شهر  این بخش  است.  بوده  ناحیه 
»بلیسان«، و نیز محل تالقی شماری از بازارهای مهم شهر ری بوده است. برای مثال در »روذه« ابنیۀ تجاری بسیار 
بوده و خیابان عریض آن، مشتمل بر كاروانسراها و حجره ها و خانه ها و بازارها و... بوده است )ابن  حوقل 1938، 321؛ 

اصطخری 2004، 122(. 
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فارغ از كمّیِت تأسیسات شهری، شرح كیفیت آن ها نیز در متون آمده است. ری شهری كه »كاروانسراهایش زیبا، 
مجهز به وسایل كامل، خوش و مرفه« بوده است و بازارهایی دلگشا و گرمابه هایی پاكیزه و خوراك هایی خوشمزه 
داشته است. خیابان ها و بازارهای ری را به بهشت هایی تشبیه كرده اند كه هر بوستان و میدانی را پوشانده است )ابن  
فقیه 1379، 108ـ111(. تسهیالت و تأسیسات شهری هرچه سازمان دیده تر باشد تجارت و بازرگانی پررونق تر است. 
حتی شماری از دیگر بناهای عمومی و فضاهای تجاری كه در بخش شمال  غربی شهر قرار ندارند اما بنا به اهمیتشان، 
ذكری از آن ها در متون تاریخی شده است، در جوار راه های اصلی قرار دارند. برای مثال در ورودی دروازۀ خراسان،  
مسجدی به نام حنظله ساخته بودند )یاقوت حموی 1380، ج. 2: 348( یا در مركز ری، كه محل تقاطع راه اصلی 
موسوم به ابریشم و راه جنوبی آن است مسجدجامع المهدی وجود داشته است یا میدان بطیخ، كه میوه هایش را یكی 
از بهترین میوه هایی می دانستند كه در كل جهاِن اسالم تولید و فروخته می شود )ابن  فقیه 1379، 26( و در جنب خیابان 
ُسر قرار داشته است. چنین است كه قرابت مكانی تمركز راه ها و تأسیسات شهری از موارد پراهمیت ارتباط راه ها و 

سازمان دهی فضای شهری است و این قرابت برای هر دوی شهر و راه رونق افزا بوده است. 
همچنین شعبه ای از این راه از دروازه ای در شهر ری به  نام دروازۀ چین به سوی اصفهان و شیراز می رفت. شاهراه 
خراسان مستقیمًا از مدفن حضرت عبدالعظیم به ری و از آنجا به ورامین می رفت، درحالی كه شعبۀ دیگر از سمت راست 
به جنوب امتداد می یافت و از سگزآباد و ساوه می گذشت و به اصفهان می رفت. ایجاد و نام گذاری دروازه ای به نام »باب 
چین« كه مختص چرخش مسیر راه موسوم به ابریشم بوده، دالی بر انطباق توسعۀ امكانات شهر با مسیر راه هاست. 

در نهایت، نه فقط تأسیسات و تسهیالت رفاهی و اقتصادی، بلكه بسیاری از عناصر معماری پراهمیت شهر ری و 
شاخه های اصلی راه های آن در جوار هم نشسته اند.14 قطب اقتصادی شهر، یعنی بازارها در مسیر راه ها و دروازه های 
ورودی و خروجی شمال  غربی )بازار دهك نو، چهاربازار، بازار بلیسان، بازار روده، بازار سرابانان، بازار جاروب بندان، 
بازار چین یا سین،  بازار آهنین و بازار كوهكین( متمركز بوده است. ابنیۀ نظامی دفاعی همانند قلعه ها  و دژ ها و برج های 
دیدبانی و نیز ساختمان های اداری نظیر داراالماره نیز در همین بخش از شهر قرار گرفته بودند: برج طغرل، قلعه گبری، 
قلعه كاسنی، قلعۀ طبرك و دیگر برج های دیدبانی15 )تصویر 9(. به  این  ترتیب ساختار شهر و راه در چرخۀ تعاملی اسباب 

رونق یكدیگر را فراهم می آوردند.

تصویر 9: نسبت راه های ری و سازمان دهی فضایی شهر 
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در گام نهایی این پژوهش، پس از مطالعه و تحلیل متون تاریخی و بررسی اسناد كاوش های باستان شناسی كه 
بر  داده های جدیدتر  بوده است،  راه ابریشم و شهر ری  متقابل  اثرگذاری  و  ارتباط  دستاوردش حصول جلوه گاه های 
آخرین نقشۀ ترسیم شده از ری،  نقشۀ كریمان، پیاده شده اند؛ داده هایی كه برآمده از كاوش های باستان شناسی كه 
پس سال 1345، تاریخ انتشار نقشۀ كریمان، انجام پذیرفته اند و تدقیق در گزارش های جغرافی نویسان و تاریخ نویسان 
بوده اند. نخست نقشۀ كریمان بر نقشۀ ماهواره ای زمین منطبق شد كه در فرایند هم پوش كردن نقشۀ پیشین بر نقشۀ 
ماهواره ای زمین خطای انحرافی نقشۀ سابق به شرق نمایان شد. بنابراین در این جستار، برای همۀ نقشه ها منطبق با 

نقشۀ ماهواره ای زمین و اصالح شده است.
افزودۀ دیگر این پژوهش، راهی است كه در كتاب یاقوت حموی به آن اشاره شده، اما در نقشه ای رسم شده از ری تا 
پیش از این، اثری از آن نیست. طبق گزارش حموی، چنانچه مسافری عزم خراسان می كرده، كوه بزرگ ری یا همان 
كوه طبرك بر سمت چپ او و قلعه طبرك بر سمت راست آن واقع بوده است: »قلعة علی رأس جبیل بقرب مدینة 
الری علی یمین القاصد إلی خراسان و عن یساره جبل الری األعظم« )یاقوت حموی 1995، 16(. از این نوشته می توان 
گمان برد كه در جوار قلعه و مابین كوه و قلعه راهی بوده است كه اگر موقعیت كوه طبرك و قلعۀ آن و نیز دروازه های 
محتمل در دو سر چنین راهی را در نظر بگیریم، راه مزبور تقریباً همان راهی می شود كه در نقشه ارائه شده است.16 در 
نهایت هر آنچه در دهه های اخیر از كاوش های باستان شناسی در ری كشف شده است، از قبیل دخمه گبرها، گورستان 

سلطنتی، استودان های ری، گورستان برین و زیرین، به نقشۀ تولیدی اضافه شده است )تصویر 10(.

نتیجه 
شهرها از عوامل متعددی متأثر بوده اند كه اوج و افول هر شهر را آن مؤلفه ها تعیین می كرده اند. كیفیت شبكۀ راه های 
منتهی به شهر، رونق بازارها، و اهمیت تجاری، سیاسی و مذهبی شهرها از جملۀ این عوامل است. در این جستار، 
یكی از شهرهای مهم  و غنی جهان اسالم در دوران متقدم و میانی، شهر ری، بررسی شد تا تأثیر بعضی از این عوامل 
و به خصوص راه های پراعتبار و پرشهرتی كه از آن گذر كرده اند بررسی شود. اما مؤلفه های مهم دیگری نیز اثرگذار 
بوده اند كه به موقعیت ویژۀ شهر ری در سده های یكم تا پنجم هجری  قمری منجر شد و با افول آن مؤلفه ها، شهر 

ری نیز از رونق می افتد و تا سده ها بعد اثری از آن در متون تاریخی به چشم نمی خورد.
به نظر می رسد رونق مضاعف راه های ری پنج عامل اصلی داشته كه بعضی از آن ها ویژۀ شهر ری است؛ چنان كه 
متون تاریخی گواهی می دهند امنیت راه ری، پرآبی نسبی راه ری و شهر ری، خوش مسیری و آسانی راه ری، مركزیت 
شهر ری از منظر تجاری و محوریت شهر ری در سفرهای زیارتی از مهم ترین این عوامل بوده است. به ویژه اینكه 
ری نه فقط مقصدی مناسب برای مبادلۀ كاال، بلكه مبدأ درخور توجه تولید شماری از كاالهای مهم نیز بوده كه به 

اقصی نقاط جهان صادر شده است؛ از جمله پوشاك و طیلسان های ری كه شهرتی عالم گیر داشته اند.
حضور مستمر مسافران و بازرگانان در ری و همچنین رونق بسیار بازارهای ری اثری متقابل بر كیفیت تأسیسات 
شهری و امنیت راه های ری داشته است. رونق راه ها به شهر توان اقتصادی می بخشید و توان اقتصادی شهر موجب 
ساخت و نگهداری امكانات و زیرساخت هایی می شد كه خوِد آن ها متقاباًل به آبادانی راه ها كمك می رساندند. این 
ارتباط دوسویه زمانی بیشتر به چشم می آید كه به گواهی متون تاریخی متعدد، همان  طور كه بهبود وضع شهر موجب 
بهبود وضع راه شده بود، تنزل و افول یكی نیز به افول دیگری انجامید. چنان كه جنگ های متعدد و از همه بدتر، 
اختالفات ویرانگر داخلی در شهر ری امنیت را از آن برد و در این میان، آنچه آشكارا آسیبی مضاعف دید، اقتصاد شهری 
بود. شهر ری متعاقب ازدست رفتن مؤلفه های رونق افزایش، بیش وكم از جمعیت خالی شد؛ همان  طور كه محدود شدن 
آثار سفالی ری، گواهی بر این ادعاست. اندك ساكنان مانده در ری نیز خانه هایشان را در زیر زمین پنهان كردند، بلكه 
جان و مال خود را تا حد ممكن حفظ كنند. طبیعی است كه چنین شهری هرگز جذابیتی برای تاجران و مسافران 

نخواهد داشت و راه هایش نیز خلوت و پرخطر خواهند شد.
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تصویر 10: هم نشینی عناصر شهری بر جوار راه ها )كریمان 1345؛ یاقوت حموی 1995 و 1380؛ ابن  فقیه 1379؛ قزوینی 1373؛ ابن  
حوقل 1938؛ مقدسی 1361؛ ابن خردادبه 1371؛ یعقوبی 1356؛ افروند و فروبخشنده 1381؛ كوثری 1375(
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امنیت راه های ری نیز در نسبتی با بازارهای آن بوده است؛ چنان كه تمركز فعالیت های تجاری شهر ری، در گوشۀ 
شمال  غربی شهر منطبق با تمركز برج های دیدبانی و دفاعی در این بخش از شهر بوده است. در همین راستا نیز آن 
بخش از شهر كه در سدۀ نخست هجری نیمه ویران و نه چندان مهم بود، به سرعت به آبادترین و مهم ترین بخش شهر 
تبدیل شد؛ زیرا در پی حضور هرچه بیشتر این مسافران و تجارت پررونق پی آیندش، چرخۀ رونق دهی راه و شهر بر هم 
با توان بیشتری در گردش می ماند. همچنین شمار چشمگیری از بناهای عمومی و فضاهای تجاری و مذهبی در بخش 
شمال  غربی شهر و شمار دیگری در جوار راه های اصلی قرار دارند. جز این تمركز اندام های شهری، حتی نام برخی از 

آن ها نیز متأثر از راه ها بوده است؛ چنان كه دروازه ای را با نام دورترین مقصد ممكن، یعنی دروازۀ چین می خوانده اند.
و در نهایت در این جستار، مجموعۀ نسبتاً كاملی از پژوهش هایی كه تا پیش از این بر شهر ری صورت گرفته، در 
كنار هم و در تطبیق با متون تاریخی بررسی شدند تا نقشه هایی از شهر ری سده های نخست تا حدوداً هفتم هجری 
 قمری ترسیم شود. هریك از این نقشه ها نشان می دهند كه عناصر معماری و شهری شهر ری در هر قرن چگونه 
تغییر كرده است. همچنین نقشۀ انتهایی این جستار محصول اصالح نقشه های پیشین، افزودن دستاوردهای جدید 
باستان شناختی و بررسی تطبیقی متون تاریخی است كه جلوه ای كامل تر از پیش از سیمای شهری را در اختیار قرار 

می دهد و از مهم ترین وجوه آن اضافه كردن راهی در شمال ری بر مبنای متون تاریخی به نقشۀ شهر است.

پی نوشت ها
این مقاله برگرفته از پایان نامۀ كارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان نسبت سازمان دهی فضایی شهر ری و شبكۀ راه های . 1

موسوم به راه ابریشم؛ از آغاز اسالم تا پیش از حملۀ مغول، در رشتۀ مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران است كه زیر نظر 
استادان راهنما به ترتیب دكتر پیروز حناچی و دكتر محمدحسن خادم زاده و استاد مشاور دكتر پرستو عشرتی به انجام رسیده است.
2. Chang An
3. Xi’an
4. Dun Huang 
5. Taklamakan Desert
6. Tian Shan
7. Erich Schmidt 
8. Robert Ker Porter
9. Rocco Rante

10. البته این كتاب متأخرتر از باقی كتاب های برشمرده است، اما ابن خلدون گزارشی از مالیات های زمان مأمون عباسی در 
كتاب خود آورده كه در این جستار به آن استناد شده است.

11. بر مبنای گزارش البلدان ابن فقیه، ری قدیم با عنوان »ازاری« در دوازده فرسنگی جنوب  شرقی كوه طبرك واقع بوده است 
)ابن فقیه 1379، 106(؛ به عبارتی در 65كیلومتری ری كنونی بعد از گرمسار. اما بر مبنای گزارش معجم  البلدان حموی موضع 

ری قدیم با عنوان »بهزان« در شش فرسنگی كوه طبرك بوده است )یاقوت حموی 1380، 599(.
خانه ای  كرد  امر  نپسندید،  برای سكونت  را  كوه طبرك  در جنوب  واقع  فرخان  قلعۀ  دیلمی  فخرالدوله  قرن چهارم،  در   .12
مخصوص خودش در وسط باغات شهر در سمت غرب كوه طبرك یا همان ری پیشااسالمی ساختند كه بعدها به فخرآباد 

معروف شد )لسترنج 1337، 232(.
13. برای مطالعۀ وضع و نام دروازه های شهر ری نك: كریمان 1345، 236ـ.263 

بقعۀ حضرت عبدالعظیم،  از ری )همچون  برجای مانده  یادمانی  بناهای  مقاله، تطبیق  تأسیسات شمرده شده در متن  14. جز 
بقعۀ ابن بابویه، مدفن طغرل، امامزاده عبداهلل، امامزاده حمزه، بقعۀ بی بی زبیده، بقعۀ جوانمرد قصاب، گور مردوایج و مدفن 
فخرالدوله( با نقشۀ ترسیم شده از آن نیز نشان می دهد كه عمدۀ بناهای یادمانی در قرابت با همین جاده های اصلی درون شهری 
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ساخته شده بودند.
15. بعضی از این برج های دیدبانی در طی كاوش های باستان شناسی شناسایی شده اند، نك: كوثری 1357؛ افروند و فروبخشنده 

1381؛ اشمیت 1376.
16. شایان ذكر است كریمان گفتۀ حموی را در كتاب خود در قالب متن آورده، اما در نقشه اش اشاره ای به این راه نكرده است.
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