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  كور  بوفدر » ري«شهر كهن 
   * بازخواني عناصر فرهنگي، اجتماعي و جغرافياي تاريخي

  لي كاووس حسن
   دانشگاه شيراز،ياستاد زبان و ادبيات فارس

   *سيامك نادري
  شيرازدانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 

   چكيده
. ست اترين نوشتة او مهمكور  بوفنويسان ايراني و رمان صادق هدايت از نامدارترين داستان

ن ايران مطالعات  شهرهاي كهشناسي هاي مختلف جغرافياي تاريخي و اقليم هدايت در حوزه
   ازجملهاي از اين مطالعات در برخي آثارش ود پاره نمداشته است واي   گستردهنسبت به
اما آنچه در اين مقاله در اند؛   بسيار نوشتهكور بوف تاكنون دربارة . شود ه مي ديدكور  بوف 

ر  مكان قصه با موقعيت قديم شهر ري دهاي  همانندي توصيف،كانون توجه قرار گرفته
  كور بوف  هاي انطباق جغرافياي تاريخي ري با توصيف. ست  ا قمريم تا هفت سومهاي سده

 اي ديگر از دقت نشانه- اي مستند در اين مقاله صورت پذيرفتهگونهبار به كه براي نخستين -
كور پر از   بوف«: ست بر اين گفتة او ا و تأييديكور  بوفنظر هدايت در پرداخت داستاني  

رغم پيچيدگي و بدعت،  فضاي اين داستان به. »ست و حساب و كتاب دقيق داردشگرد ا
 تا  سومهايري سدهشهر د كه به بخش مجزايي از نبااتعناصري از جهان واقعيت را بازمي

 با جغرافياي  كور بوفمكاني هاي   همانندي توصيف،در اين مقاله.  قمري نظر داردمهفت
هاي مدني شهر، هاي شهر، ويژگيج عنصر اصلي سازهتاريخي شهر قديم ري، برپاية پن

                                                
  siamakn@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 6/4/1392: تاريخ پذيرش    8/2/1392: تاريخ دريافت
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 بررسي و طور دقيق  بهموقعيت تجاري شهر، توپوگرافي شهر و عناصر فرهنگي و اجتماعي آن

  . شده استبازشناسي
، جغرافياي تاريخي ري، داستان، صادق كور بوف  ادبيات معاصر،: هاي كليدي واژه

   .هدايت، نقد و بازخواني

  مقدمه. 1
بازخواني » جغرافياي تاريخي شهر ري« برپاية  كور بوف  ساختار متني، نوشتاردر اين

اي كه اين دژ رمزگون را در   پيچيده از برخي مسائل،شده است تا بتوان با اتكا بر آن
 از اين ديدگاه كمتر مورد توجه  كور بوف ،پيش از اين.  پرده برداشت،اند حصار گرفته

 ،كور  تأويل بوفغياثي در كتاب   طالعات محمدتقي م جزگران قرار گرفته وپژوهش
بازخواني و » جغرافياي تاريخي شهر ري«تاكنون در هيچ نوشتة ديگري اين اثر برپاية 

  . واكاوي نشده است
وگو با   او در گفت.داند  را اثري برجسته در ميان ساير آثارش ميكور بوف هدايت 

  : گويد مصطفي فرزانه مي
اش را مثل   هر صفحه]... [داردرد است، حساب و كتاب دقيق كور پر از شگ  بوف

يش كه به نظر خيالي كردم، جاهاي گذاشتم و تنظيم مي ميحامل موسيقي جلو خودم 
 اول ]... [ام كلمه سبك و سنگين كرده  به  ست كه كلمه ا هايي آيد، درست قسمت مي

 شكل و ينم بهترينگشتم بب خواهم چه بگويم و بعد مي پرسيدم كه مي از خود مي
  . )135: 1380فرزانه، (لحن براي گفتنش چيست 

 »؟! را دنبال نكرديد كور بوف چطور نظير ]... [آخر «: در پاسخ به اين سوالهدايت
پا  اي به لهآقا چه ولو بيني كه حاجي آقاها؟ مگر نمي اجيبراي كي؟ براي ح«: گويد مي

   .)136 ،همان(» .كور را  نه زبان بوففهمند، ولي  كرده؟ اين زبان را خوب يا بد مي
. خوانند چيز را سرسري مي همه، همه«: كند  بر اين نكتة كليدي تأكيد مي، اودر ادامه

هيچ . تر است ام روشن  را كه شايد از همة معلوماتي كه صادر كردهكور  بوفمخصوصاً 
يق حساب و كتاب دق كور  بوفكو چشم بينا؟ گيرم . چيزش عجيب و غريب نيست
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همان، (» .است]  ديگريتغيير ظاهري يك واقعيت به واقعيت [tranpositionاغلبش . دارد
257.(   

عاميانة  فرهنگ، اوسانه ،نيرنگستان، هاي ايران شهرستان مانندهدايت در آثاري   صادق
دختر  پروين، بست بن، چنگال، الله ،ابونصر  تخت، اصفهان نصف جهان، مردم ايران

هاي تاريخي، جغرافيايي و  اي از انگاره با آگاهي ويژه...  وآكل داش، نهخا تاريك، ساسان
او با تكيه بر جغرافياي تاريخي شهرها . گويد  فرهنگي شهرهاي مختلف ايران سخن مي

 قزويني، آثارالبالد بالذري، البلدان فتوح ياقوت حموي، البلدان معجم مانندآثاري  در
اي ديگر از   سيد ظهيرالدين مرعشي و پارهخ طبرستانتارياسفنديار،   ابنتاريخ طبرستان

هدايت و مينوي، : ك.ر( ثبت شده مازيارنامة تاريخي  ها در مقدمة نمايش آثاري كه نام آن
تصوير  گر دقت و سليقة او در بهنزند كه نمايا  دست به خلق آثاري مي،)12 -9: 1356

هدايت در   .ست ا و اجتماعيهاي روايي تاريخ ايران در بستري فرهنگي  كشيدن صحنه
ها و  نوشتن اين داستان«: كند ميبر اين نكته تأكيد  مازيار نامة تاريخي مقدمة نمايش

11همان، (» . واجبات استروشن كردن اين فصول از تاريخ زندة ايران از اهم.(   

  كور  بوفجغرافياي تاريخي شهر ري در . 2
 برخي آثارش نشان داده است؛ در آشكارا به تاريخ شهر ريرا مندي خود  هدايت عالقه

 در بخشي از كتاب .نيرنگستان و هاي ايران شهرستان، پروين دختر ساسانجمله از
علي و   از چشمهنيرنگستان در ، ياد كرده)ري( راگاي باستاني  ازهاي ايران شهرستان

 در ورود  نيمة اول وقايع اين شهر راپروين دختر ساسانشهربانو سخن گفته و در  بي بي
 بازسازي پروين دختر ساسان  موضوع.تصوير كشيده است ن شهر بهبه آآغازين اعراب 

 هجري در شهر ري بيستمهاي اعراب و ايرانيان است كه در سال  روايي يكي از جنگ
 نيمة دوم حوادث اين كور   بوف اما در داستان؛)483: 1371آجوداني، : ك.ر( داافت اتفاق 
   . آمده استخلفاي عباسي استيالي پس ازشهر 

ز نكاتي پرده طور ناخواسته ا ي مهم با مجتبي مينوي بها نگاري هدايت در نامه  صادق
 مجتبي . مؤثر استكور  بوف  رخدادهايهايي از زمان يافت به بخشدارد كه در ره برمي

دن بر ز  با ميان-هاي ميانه آشناست نويسان سده  كه مانند هدايت با آثار جغرافي-مينوي
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ها كه خبري از عينك و تنباكو و چراغ  گويد در اين سده  محتواي قصه، به هدايت ميهب
 اين يك رمان فانتزيك ناخودآگاه كند  اظهار ميو ترياك نيست و هدايت در پاسخ

 با كه مينوي نيز يابيم مي  در از اين نكته.ست  اپردازي تاريخي  و يك خيال تاريخي
 آشنا بوده و -هاي ميانه است از جغرافياي تاريخي ري سده   كه برگرفته-فضاي داستان
 بر هدايت خرده گرفته كه استفاده از ابزاري كه در اين تاريخ وجود ،بر همين مبنا

 .)259: 1379 اسماعيلي، بهارلوئيان و: ك.ر(زند  هم ميظم منطقي داستان را برنداشته، ن
  : ويدگ همايون كاتوزيان نيز با توجه به همين موضوع مي

كور، شواهد بسيار حاكي از آن است كه داستان در قرون    دو رمان بوفدر بخشِ
خوشبختانه مدركي مستقيم  [...] افتد وسطي و در روزگار رونق آن شهر اتفاق مي

شده بين هدايت و  وبدلدهاي ر اساس نامهال بر اين موضوع و تأكيد مطلب برد
 خود از لندن به 1316 خرداد 27/ 1937 ژوئن 7مينوي در نامة . مينوي وجود دارد
دهد و استفاده از  شود كه بخش دو رمان در قرون وسطي رخ مي بمبئي، متذكر مي

ريزد،  مي  هم چيزهايي مثل ترياك، تنباكو و عينك كه علناً ترتيب زماني قصه را به
. اين موضوع تاريخي نيست: نويسد هدايت در جواب مي. دهد مورد انتقاد قرار مي

   .)174: 1377( ست  ا تاريخيfantasiaك نوع ي
 بوفمتني معتقد است بخشي از رمان  هاي درون استناد نشانه محمدتقي غياثي نيز به

  : گذرد هاي ميانة اسالمي مي  در سدهكور 
گيرند و به  رفته جان مي تر است، خاطرات مشترك قومي رفته اكنون مسير روشن

. عباس است ره، زمان حاكميت خلفاي بنياين دو. گردند آستانة آگاهي برمي
. جاي لباس، عبا دارد سوز دارد؛ به جواني خود، پيهة جاي چراغ دور گزارشگر به

شهر ري، عروس شهرهاي دنياي آن روز است و در آن هزاران كوشك و مسجد 
پول رايج شهر ديگر نه قران عصر رضاشاه، بلكه درهم و پشيز است . وجود دارد

  . )173 :1377غياثي، (
نمايد و به بخش   باوجود پيچيدگي و بدعت، واقعي ميكور  بوففضاي داستان  

 كه دربرگيرندة اي  قمري نظر دارد؛ دورههفتمتا سوم هاي مجزايي از ري سده
يان، غزنويان و سلجوقيان بود و تا دورة ايلخانان مغول ادامه هاي ملي بوي حكومت

  .داشت
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   هاي شهر سازه. 1 -2
اي  دوپارگي؛گويد  كه او از شهري دوپاره سخن مييابيم  درميت قهرمان داستاناز اشارا

، آن نيمه كه گزارشگر در آن حضور دارد. كه در دو سوي يك خندق واقع شده است
 نيمة ؛ كامالً مجزا و دورش خرابه استش اطرافبيرون شهر و خارج از خندق است و

ت، همان قسمت از شهر ري بوده كه ديگر كه پر از آشوب و جنجال زندگي مردم اس
  :خورده دارد هاي گلي توسري و خانه شدهاز آن سوي خندق احاطه 

ام بيرون شهر، در يك محل ساكت و آرام دور از آشوب و   از حسن اتفاق خانه
فقط .  اطراف آن كامالً مجزا و دورش خرابه است-جنجال زندگي مردم واقع شده

. شود خورده پيداست و شهر شروع مي توسريهاي گلي  از آن طرف خندق خانه
وس ساخته، چشمم را سليقه در عهد دقيان دانم اين خانه را كدام مجنون يا كج نمي

شود، بلكه فشار  هايش پيش چشمم مجسم مي سنبه فقط همة سوراخ بندم نه كه مي
هاي قديم  اي كه فقط روي قلمدان خانه. كنم ها را روي دوش خودم حس مي آن

   .)11: 1356هدايت، (ست نقاشي كرده باشند ممكن ا
 در آن كور   بوفاي كه قهرمان داستان رسد منطقهنظر مي با توجه به اين اشارات، به

هاي پيش از كه متعلق به دوره سكني گزيده، بايد همان نواحي از ري باستان باشد
   :اند تهصيف اين دوره از شهر ري نوش در تو.ست  اويژه دورة اشكاني اسالم، به

ري كهنة  :گردد پهنة شهر باستاني ري ازنظر قدمت و نويي به دو بخش تقسيم مي
 آن قسمت از شهر ري است كه ،بخش نخست. باستاني و ري مستحدث ادوار بعد

، ميان باروي عظيمي كه به روزگاران پيش از اسالم )سورن(علي  در جنوب چشمه
اند و  گفته مي» ري عليا«يا » رينري ب« قرار داشته است كه آن را ،احداث شده

رفته است و بخش  يافته و پيش مي تدريج از سوي جنوب شرقي گسترش مي به
  بي بي«دوم، آن پهنه است كه در جنوب شرقي بخش نخستين و جنوب كوه 

 اند ناميده مي» ري سفلي«يا » ينري زير«پي افكنده شده است و آن را » شهربانو
   .)167: 1345كريمان، (

  براي محافظت، خليفة عباسي،ست كه به دستور مهدي  اين خندق، خندق معروفيا
بالذري، : ك.ر( شهر جديد ساخته شده و شاخصة ري اسالمي يا ري زيرين است از

آيد كه در پهنة شهر باستاني ري كه در   برمي تاريخيجغرافياي هاي ابكت از .)432: 1382
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 پيش از روزگارانشود، بناهايي از  ز آن ياد ميا» راغه«يا » ري برين«ا با عنوان جاين
محلة ري برين برطبق «. هايي بيش از آن نمانده است اسالم باقي بوده كه اكنون خرابه
علي و باروي قديمي دور شهر و آثار  هاي كهنة چشمه شواهد و قراين موجود، از تپه

   .)169: 1345كريمان، (» .هاي كهنة پيش از اسالم مشخص است دژها و برج
 همين فضا را ،كند مختلف از آن ياد ميهاي  شكل  بهكور  بوفمحيطي كه قهرمان 

هاي  ها با خشت و آجر روي خرابة هزاران خانه اطاقم مثل همة اطاق«: آوردفراياد مي
 درست شبيه مقبره -قديمي ساخته شده، بدنة سفيد كرده و يك حاشيه كتيبه دارد

   .)39 -38: 1356هدايت، (» - است
شهر دور از هياهوي مردم و روي هزاران خانة قديمي از  خانة او خارج ،بنابراين

اين اتاق گفته، تأكيد قهرمان دربارة تر كه هدايت اما نكتة جالب. ساخته شده است
خاصي داشته كه از ديرباز ويژگي هاي ري  خانه. است آن  و موادداستان بر مصالح

هايي كه عموماً   بوده است؛ ساختماننگاران  و تاريخدانان  جغرافي،مورد توجه مسافران
هاي ري عموماً از خشت  خانه «:شدند صورتي تركيبي ساخته مي از خشت و آجر و به

لسترنج، (» .شد ها استعمال مي ساخته شده بود ولي آجر هم به مقدار زياد در بناي خانه
هاي   خانه،طور كلي به«: دگوي نيز مي جغرافياي تاريخي ري كتاب  نويسندة.)231: 1377

   .)164: 1379قدياني، (» .ري اكثراً از خشت خام و گاه از خشت و آجر بود
توصيف » خورده هاي گلي توسري خانه«هاي آن سوي خندق  خانه كور  بوفدر 

اند نيز در  ساخته هاي خويش را از گل مي شود و در اين مورد كه مردم ري خانه مي
بناؤها طين، و قد «يا » الغالب علي بنائها الطين«: ود داردمنابع مختلف اشاراتي وج

 ةنيهي مد«: كند  نقل مياالرض ةصورحوقل در   ابن.»يستعمل فيها الجص و االجر
الغالب و«: نويسد و در جاي ديگر مي» بناؤها من طين و يستعمل فيها االجر و الجص

   .)333 -332: 1345كريمان، (» .علي بنائها الطين و بها الجص و الحجر في بعض ابنيتها
   :شود  مي تأكيدها  بر اين خانه بارهاكور  بوفدر 

ها دارد، يكي از  اطاقم يك پستوي تاريك و دو دريچه با خارج، با دنياي رجاله
جا مرا  ن و از آ-شود و ديگري رو به كوچه است ها رو به حياط خودمان باز مي آن

نامند و هزاران  س دنيا مي شهري كه عرو-كند مربوط با شهر ري مي
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هدايت، ( - سرا دارد ده، و مدرسه و كاروانخور هاي توسري كوچه و خانه پس كوچه
1356 :38- 39(.  

ها را با صفت تمثيلي   چرا آنها تأكيد دارد، همه بر اين خانه چرا نويسنده اين
اي ه ها را كه مربوط به ري سده شناساند و چه چيز اين خانه خورده بازمي توسري
توان در  ؟ پاسخ اين معما را مي استهكرد در ذهن او بدين شكل پديدار ،ست  ااسالمي
 بازجست؛ اما ،دان برجستة اين عصر، ياقوت حموي و قزوينيهاي دو جغرافينوشته

 هاي دانان از شهر ري بپردازيم، توصيف اين جغرافيهاي  به توصيفپيش از اينكه
  : نگاريم هدايت از زبان قهرمان قصه را مي

گذشت،  كالسگه با سرعت و راحتي مخصوصي از كوه و دشت و رودخانه مي
مانندي پيدا بود كه نه در خواب و نه در  انداز جديد و بي اطراف من يك چشم
هاي عجيب و غريب  بريده، درخت هاي بريده كوه: بيداري ديده بودم

هاي  الي آن خانه زده از دو جانب جاده پيدا كه از البه خورده، نفرين توسري
اه و تاريك هاي كوت گوشه، مكعب و منشور با پنجره رنگ به اشكال سه خاكستري

هاي گيج كسي كه تب هذياني  ها به چشم  اين پنجره-شد بدون شيشه ديده مي
دانم ديوارها با خودشان چه داشتند كه سرما و برودت را  نمي. داشته باشد شبيه بود

توانست  مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده نمي. دنددا تا قلب انسان انتقال مي
هاي موجودات اثيري اين  ها مسكن داشته باشد، شايد براي سايه در اين خانه

   .)26 ،همان( ها درست شده بود خانه
هاي شهر  ناگهان ديدم در كوچه. از شب خيلي گذشته بود كه خوابم برد

 هندسي، منشور، مخروطي، هاي عجيب و غريب به اشكال ناشناسي كه خانه
ها بتة نيلوفر  هاي كوتاه و تاريك داشت و به در و ديوار آن مكعب، با دريچه

ولي مردم اين شهر . كشيدم راحتي نفس مي  بهكردم و پيچيده بود، آزادانه گردش مي
همه سر جاي خودشان خشك شده بودند، دو چكه . به مرگ غريبي مرده بودند

زدم سرش  كسي دست ميشان پايين آمده بود به هر لباسي شان تا رو خون از دهن
   .)66 -65 ،همان( [...]افتاد  شد مي كنده مي

هاي خلوت افتادم، سر راهم  در كوچه. سوزانيد آمد و مي آفتاب باال مي
مكعب، منشور، : رنگ به اشكال هندسي عجيب و غريب هاي خاكستري خانه
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در و بست،  ها بي اين دريچه. شد  ميهاي كوتاه و تاريك ديده مخروطي با دريچه

مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده . آمدند نظر مي صاحب و موقت به بي
  .)52 ،همان( ن داشته باشدها مسك توانست در اين خانه نمي

بست، تاريك، بدون شيشه، در و  هاي كوتاه و بي ها با دريچه خانهويژگي اين 
اندازد كه ياقوت و قزويني  اي مي به ياد شهر ريرنگ ما را  خورده و خاكستري توسري
و البلدان  معجمهاي ششم و هفتم هجري قمري ديده و گزارش آن را در در سده
ها  االن خانهها را ديدم زير زمين ساخته و درب و د همة خانه«: اند  آوردهآثارالبالد

كن و  ان تاراجشد و اين نظر به آمدوشد لشكري سختي آمدوشد مي تاريك و باريك و به
گزارش قرويني نيز به  .)598: 1380 حموي، ؛16: 1321شيخ جابري انصاري، (» .يغمايي بود

  :  استاين شرح
هاي آن شهر همه در زير زمين و درهاي بيوت همه در نهايت تاريكي و رفتن  نهخا

جهت آن اختيار  به آن در غايت دشواري، و اين صعوبت مداخل و مخارج را به
 جنود نامعدود اطراف گذرد و ممرّ  كه عساكر بسيار به آن حدود مياند كرده

مسالك است، پس اگر لشكر از مخالف و غنيم باشد به نهب و غارت مبادرت 
آيند، از اين سبب ها فرود  در خانهنمايند و اگر موافق باشد هم به تعدي و عنف

   .)134: 1373(  [...]اند مسالك مساكن را تنگ و تاريك ساخته
حكم  اند و به اي كه با هم داشته دليل اختالفات شديد مذهبي مردم ري به

هاي  هاي فئودالي، براي حفظ جان و اموال خويش خانه مقتضيات عصر و جنگ
اند؛  ساخته اند و راه ورود را دشوار و سخت مي كرده خود را در زيرزمين بنا مي

هاي ايشان را در تصرف  غصب، خانه زور و گاهي دوستان به دشمنان بهچون سپاه 
  : چنين اشاره كرده است موالنا در ديوان شمس به اين معنا.اند گرفته مي

  هاش نهان در زمين چو ري باشد عمارتي است خراباتيان شهر مرا       كه خانه
  :يا

   ها زير زمين چون شهر ري      خانه    اند از چشم بد  عاشقان سازيده
داث راهروهاي زيرزميني و ايجاد و حفر نقب مردم ري را از ديرباز در اح

   .)164: 1379قدياني، ( تخصصي بسزا بوده است
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هاي تنگ و تاريك همان  هاي عجيب نهفته در دل زمين با دريچه اين خانه
  .  ها سخن گفته است از آن كور  بوف ست كه هدايت در  اهايي خانه

   هاي مدني شهر ويژگي. 2 -2
  : گونه توصيف شده است اينكور  بوفدر موقعيت اجتماعي شهر ري 

هاي  كوچه و خانه پس هنامند و هزاران كوچ  كه عروس دنيا ميشهري
ترين شهر دنيا  سرا داردـ شهري كه بزرگ خورده، و مدرسه و كاروان توسري

شة اطاقم اينجا گو. كند كشد و زندگي مي آيد، پشت اطاق من نفس مي شمار مي به
چه كه در  آن: هاي محو و مخلوط شهر گذارم سايه هم مي بههايم را  وقتي كه چشم

 شود هايش همه جلو چشمم مجسم مي ها، مسجدها و باغ من تأثير كرده با كوشك
  .)39 -38: 1356هدايت، ( [...]
هاي ميانه باشد كه   كه اين شهر بايد همان ري سدهآيد هاي داستان برمي از كليدواژه

هاي   در سدهاين شهر.  در كنار ري باستان ساخته شد، خليفة عباسي،به دستور مهدي
شد و از  ن شمرده ميانامسلمهاي   سرزمين از آبادترين شهرهايسوم تا هفتم قمري

 و اقليم هفت ،البلدان  معجم،نامه جهان ،التقاسيم احسن ،مختصرالبلدان .بود» نامهات بلدا«
الدنيا و اليه   الري عروس «:اند  وصف ري نوشته از قول اصمعي درالمؤمنين مجالس

  .)117: 1345كريمان، : ك.ر(» .منجر الناس
 روشن است كه ري در اين دوران، پس از بغداد از آبادترين و معتبرترين بنابراين،

 و ها جد مس،ها ت عمار،ها اسالم و داراي كاخهاي  سرزمينشهرها در اقليم شرقي 
و «: چنين ياد شده است  از آن الممالك   ومسالكالبازارهايي بوده كه در ترجمة فارسي 

ترين شهري كه از اين ياد كرديم از عراق گذشته بر حدود مشرق، شهر ري است  بزرگ
سراها و بازارها و  و كاروان [...] هاي معروف دارد بازارها و محله [...] ها و و دروازه
 ، مقدسي.)406: 1343زاده،  اصطخري به نقل از جمال(» .هاي بسيار آنجا باشد بازرگاني
ري شهري بزرگ و «: گويد  مي در وصف اين شهر،دان برجستة قرن چهارم جغرافي

مايه،   گراناش سودمند، دانشمندانش ن، بازرگانيگشا، باستاني، آبش فراوا ارجمند، دل
به نقل (» .هاي پاكيزه دارد سراهاي خوب و حمام خرد، بازارهاي گشاده، كاروانمردمش با
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 كور  بوف هاي جغرافيايي و آنچه در  برپاية برخي مطالب كتاب.)104 :1379 فر، روحاز 
شود كه به  در ري مشاهده ميسوم تا هفتم قمري هاي   سدهاي معماري  گونه،آمده

سراها،  تكميل و توسعة شهرها، ايجاد كاروان«معماري رازي شهرت يافته است و در آن 
ويژه در  محكم و گستردگي در ابعاد، بهساختن مدارس و مساجد با استفاده از مصالح 

 هدايت در يادكرد ، درمجموع.)66: 1384رسولي، (» .ارتفاع رواج فراوان داشته است
 به شيوة شهرسازي رازي و ،كور   بوفهاي شهرسازي ري در بخشي از ها و نمايه مؤلفه

 كهت اسنظر داشته شده  يادهاي  جغرافيايي تاريخي سدههاي باهاي آن در كتگزارش
شيوة «و » عروس دنيا«عنوان  توان از فحواي كالم او در معرفي ري به روشني مي را بهآن

   .دريافت» شهرسازي رازي

  موقعيت تجاري شهر. 3 -2
رفته  هاي سوم و چهارم، شهرها رفتهبا گسترش بازارهاي مبادالت تجاري در سده

هاي   كه بر سر شاهراهناچار شهرهايي داده و به سيماي باستاني خود را از دست 
كردند  بايست موضعي اتخاذ مي مهم تجاري جهان، همچون جادة ابريشم بودند، مي

 بنابراين ساخت ؛ريزي كنند تا تأسيسات شهري خود را مقارن با وضعيت جديد پي
سراها و امكانات تجاري، چهارسوها و بازارهاي مهم در اين دوره شدت  كاروان
 گسترش ، موجب رشد شهرنشيني در اين دوره شدترين عاملي كه مهم. گرفت

ترين   بزرگ،در قرن چهارم. سريع بازارهاي داخلي و دادوستد خارجي بود
شهرهاي ايران كه صدها هزار نفوس داشتند و از شهرهاي اروپا در قرون وسطي 

رو و طرق بازرگاني بحري  هاي كاروان  در مسير راه،تر بودند تر و پرجمعيت مهم
ترين، و ازنظر  نيشابور، ري، اصفهان و شيراز ازنظر جمعيت بزرگ. تندقرار داش

   .)16 - 14: 1353اشرف، ( ترين شهرهاي ايران بودند دي مهماقتصا
ري چون در سر راه تجاري بزرگ ابريشم قرار داشت كه چين را به 

آمدند و شهري بود  ميها بدان فرود  از هرسو كاروان،پيوست النهرين مي بين
هاي  ار از انواع كاالهاي مختلف؛ بدين سبب تجارتش از همان زمانبرخورد

التجاره از  هايي كه مال و همة كاروان [...] باستاني شهرت و رونق بسزايي داشت
النهرين و شامات از يك طرف و چين و هند و  يونان و روم و آسياي صغير و بين
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تجار اين  [...] بودكردند، گذارشان بر ري  آسياي وسطي از طرف ديگر حمل مي
ربي و فرنگي آشنايي كامل هاي فارسي و رومي و ع راه يهودياني بودند كه به زبان

   .)552 - 551: 1345كريمان، ( داشتند
همراه پدر قهرمان داستان در جواني به   تاجر است و بهكور  بوفعمو نيز در داستان 

منيره، «جناس ري را كه مسافرت دوردستي رفته كه گويا سرزمين هندوستان بوده و ا
اي، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالي، گل سرشور و جلد  دار، پارچة پنبه پارچة گل

  : فروخته است برده و در آنجا مي  مي،بوده» قلمدان
 يعني -مرتبه در باز شد و عمويم وارد شد نزديك غروب گرم نقاشي بودم يك

دم، چون از ابتداي خودش گفت كه عموي من است، من هرگز او را نديده بو
گويا ناخداي كشتي بود، تصور كردم شايد . جواني به مسافرت دوردستي رفته بود

پدر و عمويم  [...] كند كار تجارتي با من دارد، چون شنيده بودم كه تجارت هم مي
ها شغل تجارت را درپيش   هر دوي آن-خرهباال -  [...]اند برادر دوقلو بوده

قبيل روند و اجناس ري را از دوستان ميالگي به هنس گيرند و در سن بيست مي
اي، جبه، شال، سوزن،  دار، پارچة پنبه منيره، پارچة گل: هاي مختلف مثل پارچه

 فروختند بردند و مي ظروف سفالي، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان مي
   .)41 -12: 1356هدايت، ( ]...[
هاي  حصوالت ري را شامل پارچه مسوم تا هفتم قمريهاي  دانان سده جغرافي

دار،  اي موسوم به كرباس، پارچة گل هاي لطيف پنبه منير رازي، پارچه «مانندنفيسي 
 ابودلف .اند دانسته »  و سفال و گل سرشويدوز دار، طيلسان، سوزن و جوال قباي خط

ها مانند  اباي كت نظير دانسته و در پاره هاي ري را در دنيا بي  پارچهالثانيه ةلالرسادر 
 نيز ذكر آن  آثارالبالد والممالك   ومسالكال، التقاسيم احسن، حدودالعالم، مختصرالبلدان

هاي ابريشمي و منير رازي   پارچهبارة در،مختصرالبلدانفقيه، مؤلف  ابن. آمده است
كريمان، : ك.ر(» .الثياب المنيره [...] الهل الري«و » الحرير [...] الهل الري«: گويد مي

ست عظيم و آبادان و  ا ري شهري«: گويد نيز مي حدودالعالم مؤلف .)574 - 571: 1345
از ري كرباس و برد و  «،»شود هاي مختلف صادر مي مردم آن بازرگان، از ري پارچه

 كريمان، ؛105: 1379فر،  روح(» .هاي پشمين نيكو خيزد از نواحي ري طيلسان«و » پنبه خيزد
 آورده التقاسيم احسن محصوالت صادراتي ري در بارةز در مقدسي ني.)574 - 573: 1345
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دوز ممتاز  يا در ذكر صادرات سوزن و جوال» يحمل من الري البرود و المنيرات«: است
 گاي لسترنج نيز در .)571: 1345كريمان، (» .المسأل [...] يحمل من الري«: آنجا گفته

 از قول مقدسي گفته ،شرقيهاي خالفت  جغرافياي تاريخي سرزمينكتاب معروف خود، 
 نام دارد صادر "منير" منسوجات مخصوصاً نوعي از آن كه از ري انواع«: است

دار ري معروف  گردد و قباي خط شود و با نيل رنگ مي گردد، پنبه در آنجا رشته مي مي
: 1377(» .شود هاي بزرگ براي صدور ساخته مي است و در آنجا سوزن و شانه و قدح

245(.   
 جغرافيايي هاي باكريمان به نقل از كت. ري نيز شهرت خاصي داشته استقباي 

 دار ري نيز معروف است كه گويا مراد از آن همان برد است قباي خط«: نوشته است
دار نفيس است كه در ري نيك  ي نوعي جامة خطامعن برود جمع برد است كه به[...] 

   .)574 و 249: 1345(» .آمده است فراهم مي
 كه از  آورده است»گل سرشوي ري«وصف در  نيز آثارالبالد و اخبارالعباد دةنويسن

يجلب من «: اند برده  ميها سرزميناقالم مهم صادراتي بوده و آن را از شهر ري به ساير 
: 1345كريمان، (» .، يحمل هديه الي سائر البالدةم النعويةالري طين يغسل به الرأس في غا

» .آيد و بسيار نرم است نجاست كه به كار شستن بدن ميو يك نوع گل در آ «.)556
   .)215: 1379قدياني، (

هاي   ري در اين دوران كه ويژة صادرات بوده، سفالينه مهماز ديگر محصوالت
اي طوالني داشت و به هزاران  صنعت سفال در اين شهر پيشينه. رنگ قليايي است هفت

 در عهد ، عهد نوسنگي آغاز شده بودسازي اين شهر كه از سفال. رسيد سال قبل مي
  .)178 ،همان: ك.ر( رسيد هترين مرتب سلجوقي به عالي

  كور  بوفدر )  راغه-راگا(باستاني  شهر ري) ةنقش( توپوگرافي. 4 -2
هاي آن   مكان قصه واقع شده و بازيابي هماننديكور  بوفبررسي نقشة شهري كه در 

يافت اين واقعيت كه هدايت با آگاهي و ست براي در ابا شهر قديم ري، گام ديگري
 ادامه، در. مطالعه در جغرافياي تاريخي ري قديم، رمان خود را سامان داده است

   :بينيمها را مي نمودهايي از اين همانندي
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   آب و علف كوه بلند بي. 1 -4 -2
جاها فقط برد، بعضي  مخصوصي و يا از بيراهه مية چي مرا از جاد گويا كالسگه

ها  كوله دور جاده را گرفته بودند و در پشت آنو هاي كج هاي بريده و درخت تنه
هاي هندسي، مخروطي، مخروط ناقص با  هاي پست و بلند، به شكل خانه

ها درآمده  هاي نيلوفر كبود از الي آن شد كه گل هاي باريك و كج ديده مي پنجره
 - پشت مه غليظ ناپديد شدمرتبه  اين منظره يك. رفت بود و از در و ديوار باال مي
نم باران مانند  فشردند و نم ها را در ميان گرفته مي كوهابرهاي سنگين باردار قلة 

ها   مدتبعد از آنكه -. هوا پراكنده شده بودتكليف در  گرد و غبار ويالن و بي
كش نگهداشت من چمدان  نعشآب و علف كالسگة  رفتيم نزديك يك كوه بلند بي

  . )27: 1356هدايت، (]  [...ام لغزانيدم و بلند شدم را از روي سينه
بي  بي«ست كه در شمال ري قرار دارد؛ يعني كوه  ا  همانكور  بوف اين كوه در

ه و در بيشتر منابع شدبست طبيعي   آن شهر ري دچار يك بنطةواس كه به» شهربانو
 از ،معروف طبركخانه و قلعة  واري با كوه نقارهعلت حسن همج بهبرده  نامجغرافيايي 

 .)133 و 129، 116، 18: 1350كريمان، : ك.ر( ياد شده است» طبرك«اشتباه با عنوان  آن به
اي  ده و به آن جلوهشهاي ري  ها و تپه آنچه باعث برجستگي اين كوه در ميان ساير كوه

در آن است كه ديگرگونه بخشيده، ارتفاع بلند و خاصيت عدم رويش گياه 
 و شناسايي آن اند كردهتأكيد بسيار بر آن  سوم تا هفتم قمريهاي هنويسان سد جغرافي
 ست مشهور  اري شهري«:  استآمده آثارالبالددر .  استان كرده آسكور  بوفرا در 

ست   است عجيب در فضايي از زمين و به يكي از جوانب آن كوهي  او آن شهري[...] 
 ؛134: 1373قزويني، (» .گويند ا طبرك ميرويد و آن ر برهنه كه چيزي از نباتات بر آن نمي

ست كه هيچ  ا ري را ديدم و پهلوي آن كوهي«: گويد  ياقوت نيز مي.)42: 1379قدياني، 
   .)598 :1380 ، حموي؛16: 1321شيخ جابري انصاري، (» .گياهي در آن نرويد

   )دز رشكان(باستاني آن  نهر سورن و قلعة .2 -4 -2
هيكل خشك و . جلوم يك كوه خشك خالي پيدا شدنزديك نهر سورن كه رسيدم 

. ها وجود داشت اي بين آن دانم چه رابطه نمي ام انداخت، سخت كوه مرا به ياد دايه
طة كوچك و باصفايي رسيدم كه اطرافش را كوه از كنار كوه گذشتم، در يك محو
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ه هاي وزين ساخته بودند ديد بلند كه با خشتگرفته بود و باالي كوه يك قلعة 

يك در اين وقت احساس خستگي كردم، رفتم كنار نهر سورن زير ساية  .شد مي
آمد كه  نظر مي به. جاي خلوت و دنجي بود. درخت كهن سرو روي ماسه نشستم

ناگهان ملتفت شدم ديدم از پشت . تا حاال كسي پايش را اينجا نگذاشته بود
 لباس سياهي . رفتبه طرف قلعههاي سرو يك دختربچه بيرون آمد و  درخت

آيا او  [...] پود خيلي نازك و سبك گويا با ابريشم بافته شده بودداشت كه با تارو
موجودي حقيقي و يا يك وهم بود؟ آيا خواب ديده بود و يا در بيداري بود، 

پشتم ة مخصوصي روي تيرة  لرز- كردم كه يادم بيايد بيهوده بود هرچه كوشش مي
 روي كوه جان ةهاي قلع سايهن ساعت همة به نظرم آمد كه در اي. حس كردم

هدايت، ( يمي ري بودهگرفته بودند و آن دخترك يكي از ساكنين سابق شهر قد
1356 :54- 55(.   

   يكي از دو نهر بزرگي، شناخته شده»علي چشمه« و »روده«هاي  نهر سورن كه به نام
از زبان ياقوت  سوم تا هفتم هجريهاي  جغرافيايي سدههاي ابست كه نامش در كتا

 دربارة البلدان معجم ياقوت در .بودلف، اصطخري و ديگران بيان شده استحموي، ا
 ابودلف در .)186: 1866(» .نهر بالري [...] سورين هذا بكسر الراء«: گويد رود سورن مي

 در .)32: 1960خزرجي،   ينبوعي(» .نو بها ماء يقال له السوري«: نوشته است الثانيه ةسالالر
احدهما يسمي :  نهران للشربةنيو لهم في المد«:  نيز آمده استالممالك   ومسالكلا

  .)122: 1927اصطخري، (» .سورقني
موسوم به ) رچهاقع در شمال غربي ري يكپاو(در شمال شرقي شهر باستاني ري 

گرفته  اي باستاني و معروف قرار قلعه) علي چشمه(ري برين، بر فراز مظهر نهر سورن 
 از ،هاي وزين ساخته شده اين قلعه كه با خشت. نام برآورده است» دز رشكان«كه به 

 مرزداران ايشان بود و در  و مقرّيادگارهاي دوران آبادي ري در زمان شاهان اشكاني
. ة ديلميان به فخرآباد شهرت داشتهجري به نصرآباد و در دورسوم و م هاي دو سده

  : استكرپرتر دربارة اين قلعه گفته
اي بلند پي افكنده شده است كه به ميزان قابل  ي سخت استوار بر فراز صخرهدز

هاي عمودي اين  در طول كناره. اي از مرتفعات اطراف برجسته است مالحظه
هاي بناهاي جنگي آن را كشف كرديم و مستقيماً از پاية آن  بلندي به آساني پي
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كريمان، ( يافته متداد ميسوي جنوب ا خط سنگربندي هويدا گرديده كه به يك رشته
1345 :292- 293(.   

: ك.ر( جغرافياي تاريخي هاي باوصف اين قلعه و بناهاي مجاور آن در كت
 آمده )855: 1866 حموي، ؛15: 1266 مرعشي، ؛18: 1282اولياءاهللا آملي،  ؛61: 1320اسفنديار،  ابن

   .است

   عناصر فرهنگي و اجتماعي شهر. 5 -2
 هاي نوشندة آن ي و گزمهشراب ملك ر. 1 -5 -2

هايي مست از دم پنجرة اتاق قهرمان داستان   گزمهارها، بكور  بوفدر بخش دوم 
  : دهند مياي سر رند كه به آواز چنين ترانهگذ مي

  بيا بريم تا مي خوريم«
  شراب ملك ري خوريم

  »!حاال نخوريم كي خوريم؟
 ابودلف مسعربن هالثاني ةلرساز هاي شهر ما را به ياد داستاني ا اين آواز مستانة گزمه

كار   ثروتمند و بخشنده ياد شده كه مقاطعهاي اندازد كه در آن از زردشتي  ميمهلهل 
و شرابي در غايت ا . استزيسته سپاهيان خراسان بوده و در شهر ري در همين ايام مي

يان  از اين شراب مصفا به سپاهمجانيبار   سالي يككرده و  توليد مي صفا و نيكويي
نمايد كه هدايت از اين ايماژ در  نوشانيده و بعيد نمي خراسان از سرباز تا سردار مي

   :باشدبرده بهره  كور  بوف
 ديدم كه - كه به سال سيصد و سي و سه درگذشت-در آنجا يكي از مجوسان

سپاهيان خراسان و همراهان و سران ايشان را سال تا سال شرابي در غايت جودت 
هاي شرابي  بخشيد، گويند ظرف زم آن از بره و طعام و ميوه و هدايا ميبا تمامي لوا

حدود پنجاه هزار درهم شد، در او براي اشخاص فرستاده ميكه ساليانه از منزل 
وقت گروهي از مردم اي بود كه هر شندگي وي به پايهقيمت داشت، سخاوت و بخ

 بودند، به وي از خاص يا عام از بيگانگان در هر لباس، و به هر زيي كه
خواستند، او مهر خويش را بر موم يا گل به حوالة  خوردند و شراب مي برمي
اي پر از  يك قرابهدار دربرابر هر داد و خزانه ها مي  به آنزد و دار خود مي خزانه
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كرد، و با هر قرابه پنج درهم نيز براي ميوه و نقل به  نوزده رطل شراب تسليم مي

ورزيد، و ما بدين روزگار چون  كس دريغ نمي گز بر هيچپرداخت، و هر ضميمه مي
: 1342 ينبوعي خزرجي، ؛45: 1350كريمان، ( او نديديم، و خبر وي مشهور است

31(.   
هاي مست شهر را همين سپاهيان خراسان   شايد بتوان گزمه،برپاية آنچه گفته شد

 شهر را ي امنيتگر خدمتي خليفة عباسي كمر بسته و تصدي دانست كه به خوش
 گرانه از ب ملك ري را تاراج شراهاي مست و الابالي اين گزمه. اند برعهده گرفته
   .اند شان قي كرده و حياي مهماني را در پس زور شمشيرهايطلبيده  اش صاحبان اصلي

   خانة ايالت جبال ضراب. 2 -5 -2
 از واحدهاي مختلف )74 و 30، 28 -27( كور  بوفنويسنده در چند قسمت از 
واحدهاي مانند قران، عباسي، درهم و پشيز كه گويد؛  مسكوكات رايج شهر سخن مي

 دي در كار است و گويي نويسندهرسد تعم نظر مي به.  بودندهاي مختلف  سدهپولي
اي به دورة ديگر  گويي تغيير ساختار زماني قصه از دوره.  مطلبي را القا كندخواهد مي

  ميان، نكتة مغفولي كه نبايد از نظر دور داشت ايناما در اين . ست ااز مالحظات او
 خانة ايالت جبال بوده كه در ترين مراكز ضراب كه شهر ري از ديرباز يكي از مهماست 

شده از اين ديار   روي بسياري از مسكوكات كشفشده و آن دينار و درهم ضرب مي
 ، جرج مايلز.)185: 1379قدياني، (  استنام ري در زمان خالفت عباسي نقر شده

 279 از  از بيششناسي ري تاريخ سكه  در كتاب معروف،شناس معروف آمريكايي سكه
ها مربوط   در ري ضرب شده كه اين سكهق733 تا 21هاي  ل ساسكه نام برده كه طي

به امويان، عباسيان، طاهريان، سامانيان، بوييان، غزنويان، سلجوقيان و مغوالن بوده است 
نمايد كه هدايت در پرداخت به   دور از ذهن نمي، بنابراين.)596 -594: 1345كريمان، (

  .   باشدبرده از اين موضوع بهره ،كور  بوفجغرافياي تاريخي ري در 

   رية حوادث غيرمترقب.3 -5 -2
  رخ داده كههاي شديد و طوفان  امراض كشنده، زلزله مانند حوادثيبارهااين شهر در 
  : ها اشاره شده است به آنهاي جغرافيايي نيز  كتابدر 
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لرزه و وبا و غيره  زنهار قديم، همانند زمين هاي بي خيز و بيماري در حوادث مرگ
آمده، درباب ري گاه در انبوهي آن سخن از سيصد و  كه تلفاتي بزرگ را سبب مي

. پنجاه هزار تن در ميان است كه خود برابر جمعيت شهري بزرگ تواند بود
 قوامي رازي، از گويندگان نيمة اول قرن ششم، قربانيان يكي الشعرا بدرالدين شرف

 ري /اذـعــه يحيي مـود گـزله كه بـزان زل :گويد ها را چنين بازمي لرزه از اين زمين
 /جان شدند سيصد و پنجه هزار خلق بي// شد خراب، اگرچه ترا اعتبار نيست

  . )106 ،همان( علوم كن چو قول منت استوار نيستم
ق بيش از دوازده واقعة طبيعي در ري رخ داد كه 347 -236هاي  سالدر بين 

 45 با ق236 زلزلة شديد سال . اين شهر را به كام مرگ فرستادهزاران تن از مردمان
در زمين و  كشته و دفن شدن مردم شهر در تل آوار و زير ديوارها، ايجاد شكاف هزار

ار مردم شهر و مرگ ها و فر ه خرابي خانق،242 در سال هاي منطقه خرد شدن كوه
ق، خرابي 336 در رابي بناهاي شهر و مرگ عدة كثيري خق،249شمار اهالي در  بي

ق ازجملة اين حوادث 571 در شمار مردم  بي و مرگ و خرابي بزرگق524 در عظيم
جاي  رخ داد و هزاران قرباني برق347 و 334هاي  وباي معروف ري كه در سال. است
، )226 - 225: 1379قدياني، : ك.ر( ق281 -280هاي  هاي شديد بين سال سالي  خشك،نهاد

عام تيمور و محمود غزنوي كه توأم  تل و قق620 -618هاي   كشتارهاي مغوالن در سال
توجه  با.  از حوادث ديگر اين شهر است،هاي آن بود با به آتش كشيدن شهر و كتابخانه

هاي  منطقي براي ترس وان توجيهيشايد بت  در ريباليا به شمار كثير حوادث و
  :گويد  در جايي كه مي؛فوبياي قهرمان داستان بازجست شبه

ترس : گرفت ام از سر جان مي شده هاي فراموش همة يادبودهاي گمشده و ترس
اندازه بزرگ يا اندازة سنگ  ام بي كه پرهاي متكا تيغة خنجر بشود، دگمة ستره اين

 -افتد مثل شيشه بشكند لواشي كه به زمين ميكه تكه نان   ترس اين-آسيا بشود
سوز به زمين بريزد و شهر آتش بگيرد،  كه اگر خوابم ببرد روغن پيه دلواپسي اين
  [...]كه پاهاي سگ جلو دكان  قصابي مثل سم اسب صدا بدهد وسواس اين

  .)70: 1356هدايت، (
. خورد چشم مي ها ردپايي از قحط، شكنجه و ويراني شهر به در تمام اين كابوس

هاي  يادبودهاي گمشده و ترس« با عنوان قهرمان داستان از اين حوادث ناگوار
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ن  قهرما،بر آن عالوه.  كرده استاي مبدل   شهر را به ويرانهكهكند  ياد مي» شده فراموش
هايي  كند كه همة اين رجاله  يا صاعقة آسماني آرزو ميلرزه يا طوفان داستان يك زمين

روشن اتاق به   يا در جاي ديگر در سايه؛كشند بتركاند  اتاقش نفس ميكه در پشترا 
به نظرم آمد كه تا مدتي كه كوزه روي رف است «: گويد  مي، روي رف خيره شدهةكوز

 جا برايم توليد شده بود كه كوزه خواهد افتاد جور ترس بي  يك-خوابم نخواهد برد
 به ، ديگريدر جاي. شكند افتد و مي  ميواسطة تحريك مجهولي كوزه بهسرانجام  و» ]...[

كند  شمارد و احساس مي ها را مي زده آن  وحشتشود و مدتي  اتاقش خيره ميتيرهاي
طور  از بهب. اندازه ضخيم شده است كند و ديوارها بي كه سقف روي سرش سنگيني مي

در دنياي ه باردو تا بتواند اتفاق بيفتدلرزه يا صاعقة آسماني   زمينكند  ميمبهمي آرزو
  .)66 -65 و 57، 47همان، (  متولد شودآرام و روشني

  گيري نتيجه. 3
شناسان و   از نخستين مردم، صادق هدايتباور بسياري از پژوهشگران معاصر به

 دربارة تاريخ و فرهنگ هميشه تشنة يافتن چيزي تازهست كه   اشناسان ايراني باستان
 .)36: 1377چوبك، ؛ 13 -12: 1391  و61 -60: 1388لي و نادري، حسن: رك( ايران كهن بود

شناسي شهرهاي كهن  هاي مختلف جغرافياي تاريخي و اقليم در حوزهاو  ،همچنين
توان  اي از اين مطالعات را مي  نمود پارهداشت كهاي   گستردهنسبت بهايران مطالعات 

آثار، رمان معروف  يكي از اين .اش مشاهده كرد آثار مستند و داستانيدر برخي  آشكارا
.  است شده بررسي و بازشناسيهاي متعددي تاكنون از زاويهاست كه كور  بوف

هاي زمان و مكان  درپي بازيابي همانندي،پژوهش حاضر نيز در ادامة مطالعات پيشين
.  برآمده است  هجري قمريهفتم تا سومهاي  قصه با موقعيت قديم شهر ري در سده

 -گونه كه خود نيز آشكارا تأكيد كرده است همان-هدايت دهداين پژوهش نشان مي
 مستنداتي از ها را بر نظر داشته و آن  واژة اين اثر دقت  بر واژهكور  بوفدر پرداخت 

هاي استنادي مكان و زمان ترين نشانهمهم. ريزي كرده است موقعيت قديم شهر ري پايه
هاي مدني هاي شهر، ويژگيزهسا(را در پنج عنصر از شهر قديم ري  كور  بوف قصة
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توان مي) ، توپوگرافي شهر و عناصر فرهنگي و اجتماعي آن موقعيت تجاري شهرشهر،
  .خالصه كرد
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