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  مقدمه. 1
تـرين منـابع در    تـوان مطمـئن   راه متون تاريخي را مـي  هم شناسي به هاي باستان ترديد داده بي

توانـد   ثري ميؤشكل م شمار آورد. اين دو منبع به بازيابي سازمان فضايي شهرهاي باستاني به
يـا انهـدام شـهر     ،گيـري، رشـد و گسـترش، اسـتمرار     در تشخيص تحوالت مرتبط با شكل

شـهر باسـتاني ري نمـادي از زنـدگي اجتمـاعي و       ،يـان در ايـن م  مورداستفاده واقع شوند.
و  ،رود. شـكوفايي اقتصـادي، فرهنگـي    شـمار مـي   فرهنگي ايران تا پيش از ورود مغوالن به

كـه در برخـي از منـابع تـاريخي از آن بـا       دشـ اجتماعي اين شهر در دوران اسالمي سبب 
؛ 583 - 582 :2ج  ،1383(مقدسـي   نام ببرندالبالد  و شيخ ،البالد هاي عروس شهرها، ام عنوان

. )52: 1362مسـتوفي  ؛ 600 :2 ج ،1383؛ ياقوت حمـوي  1153 :2 ج ،1378رازي قزويني 
قرارگـرفتن بـر سـر     حفظ كـرده اسـت.   مختلفهاي  ري نقش پايتختي خود را در دوره

ابريشم، رشـديافتگي مناسـبات اقتصـادي و     ةجادآمد ازجمله  و هاي تجاري و پررفت راه
و وجـود   ،تجاري، وجود مراكز علمي و آموزشي بسيار، حضور علما و بزرگان برجسته

مانده از دوران قبل اين شهر را بـه يكـي از مراكـز     هاي مناسب شهري و باقي زيرساخت
 ه بـود تبديل كـرد  دوران مختلف باستانيو فرهنگي ايران در  ،اقتصادي، اجتماعي ةعمد

از زمـان   :ريهمين وجه اهميت است كـه بـه كتـاب     ).106: 1389 فر و محمدي (يوسفي
جايگـاه ممتـازي   نگارانـه   شناسي و تـاريخ  ازمنظر مطالعات باستان مغوالن؛ ةپيدايش تا حمل

اي بـر   كيـد دوبـاره  أكردن نوشتار حاضر درحكـم ت  الزم را براي قلمي ةو بهان ه استبخشيد
ذكـر درخصـوص    نكات قابل است. آورده از اين دست فراهم يهاي ضرورت انجام پژوهش

دادن اهميت كتاب مـذكور و تقـدير از    نوشتار حاضر اين است كه مطالب آن با هدف نشان
پـردازش بهتـر مطالـب در     ةشده و نظريـات سـلبي بـه انگيـز     لف محترم مطرحؤزحمات م

  هاي بعدي كتاب طرح شده است. چاپ
  

  معرفي كتاب. 2
 1انهنگار يخو تار يشناس مغوالن؛ ازمنظر مطالعات باستان ةحمل تا پيدايش زمان از :يركتاب 

در  3با همكاري آقـاي قـدير افرونـد    لوور ةو موز )گر آكس مارسي پژوهش( 2هنتاروكو ررا 
هـاي   عنوان يك شركت نشر كتاب انتشارات بريل به ، درصفحه 179در حدود  ،2014سال 

گفتار،  هاي پيش . اين كتاب شامل بخشنددكرعلمي و دانشگاهي در شهر اليدن هلند چاپ 
نويسي، فهرست تصاوير، مقدمـه، هفـت فصـل،     توجه در حروف اري، نكات قابلزگ سپاس
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. تصـوير  است اعالم و فهرست ،شناسي گيري، يك پيوست با عنوان شاهان ري، كتاب نتيجه
 هنتـ اروكـو ر  2006كه در سال  استوبي شارستان قديم ري روي جلد كتاب نيز باروي جن

  است. شده شناخته »ارگ سلجوقي«عنوان  باو امروزه اين اثر  است دهكرتهيه 
تحقيقـات دكتـراي خـود معرفـي      ةنويسنده اين كتاب را نتيجـ  ،اريزگ در بخش سپاس

امـور   ) و وزارتIFRI( مطالعـات فرانسـويان در ايـران    ةسسـ ؤكند كه تحت حمايـت م  مي
ـ   در بخش ،چنين فرانسه در ايران انجام شده است. هم ةخارج گـران و   وهشژهايي نيـز از پ
در بخش  كند. هايشان تشكر مي نمايي ا و راههنهاد پيش رايشناسان خارجي و ايراني ب باستان

تصوير كتـاب را كـه شـامل تصـاوير معمـاري،       109فهرست تصاوير نويسنده مشخصات 
ل سـوم بـه سـه    در فصـ  3كنـد. تصـوير    معرفـي مـي   اسـت و ...  ،ها طرحها،  ها، پالن نقشه

  است. شده زيرمجموعه تقسيم
هدف از نوشتن اين كتاب بـه توصـيف جغرافيـاي    بيان كتاب ضمن  ةنويسنده در مقدم

ضـمن اشـاره بـه اهميـت كارهـاي       ،پردازد. در اين بخـش نويسـنده   ري مي ةتاريخي منطق
  پرداخته است. مختصرصورت  صول كتاب خود بهبه معرفي ف ،شناسي در ري باستان

نويسـنده بـه مبحـث موقعيـت جغرافيـايي       ،صفحه است هفتكه شامل  ،در فصل اول
موقعيت جغرافيايي كنوني ري، موقعيت ژئوپولتيك  موردپردازد. نويسنده در اين فصل در مي
ئـه  نقشـه ارا  شـش  كنـد. در ايـن فصـل    ري بحث مي ةو مباحث ژئومورفولوژي منطق ،ري
به ديگر شهرهاي مهم  (موقعيت ري نسبت جغرافيايي ايران ةترتيب شامل نقش كه بهشود  مي

بنـدي   پهنـه  ةايران، نقشـ  ةژئومورفولوژي منطق ةاي ري، نقش ايران و منطقه)، تصوير ماهواره
تـاريخي منـاطق تحـت خالفـت      ةشـ و نق ،پوشـش گيـاهي ايـران    ةبيولوژيكي ايران، نقشـ 

  شود. مي  عباسي
وضـعيت تـاريخي منطقـه در دو بخـش پـيش از اسـالم و دوران        ،دوم كتاب در فصل

گيرد. در بخش پيش از اسالم مباحثي پيرامون دوران عصر آهـن   اسالمي موردبحث قرار مي
بخش دوران  ،چنين شود. هم و نقش ري در دوران هخامنشي و اشكانيان در منطقه مطرح مي

هـايي   شامل زيرمجموعه ،استكيد شده أاب بر آن تزماني و مهم كت ةباز منزلة كه به ،اسالمي
، امويـان  ةدور ،اول ةاولـين تصـرف ري و خليفـ    :ستها بخشاين شامل  ترتيب است كه به

 ةو حملــ ،ســلجوقيان ةدور، غزنويــان ةدور، آل بويــه ةدور، ســامانيان ةدور، عباســيان ةدور
دوران به وضـعيت تـاريخي   شناسي آن  سكه ةتر از جنب . نويسنده در اين بخش بيشمغوالن

  كند. منطقه اشاره مي
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هاي پيشـين در ري موردبحـث قـرار گرفتـه اسـت.       ها و كاوش بررسي ،در فصل سوم
و بـه توضـيح    كنـد  مي بندي هاي مختلفي تقسيم نويسنده در اين فصل مباحث را در بخش

 ةزمينـ  در هاي مربوط بـه سـياحان انگليسـي و فرانسـوي     به نقشه ،پردازد. درابتدا ها مي آن
شود. نويسنده در اين بخـش بـراي    شناسي بافت تاريخي ري پرداخته مي اسناد مهم باستان

از باروي را  1841 تا 1840هاي  هاي معمار فرانسوي پاسكال كست در سال بار نقشه اولين
شناسـي در ري   مهم باسـتان  ةكند. در بخش بعد اين فصل نويسنده به دو پروژ ري ارائه مي

  .كند اشاره مي
شـود.   توپوگرافي جديدي از استحكامات و باروي شـهر تشـريح مـي    ،در فصل چهارم

را ازمنظـر توپـوگرافي    )شامل قلعـه و شارسـتان  (هاي مختلف شهر باستاني  نويسنده بخش
  .موردمطالعه قرار داده است
 ،سرپرسـت تـيم ايرانـي   نويسنده و  كهشناسي در ري  هاي باستان در فصل پنجم كاوش

گيرد. نويسنده در  موردبحث قرار مياند  انجام داده 2007و  2006هاي  طي سال ،وندقدير افر
صـفحه از كـل كتـاب را بـه خـود       66حـدود  درترين صـفحات كتـاب    اين فصل كه بيش

(بـا   هاي خود در شارستان، كشف مسجد، كاوش قلعه به ذكر حفارياست، اختصاص داده 
شـده   هاي آزمايشي انجام چنين ترانشه و هم ،شرقي ةغربي، قلع ةهمكاري قدير افروند)، قلع

هاي  هاي بخش و پالن ،ها پردازد. نويسنده در اين بخش تصاوير، نقشه مذكور مي ةدر محدود
  دهد. مهم قلعه و شارستان را با كيفيت عالي ارائه مي

هـاي   نگـاري سـفال   شناسـي و گـاه   چنين گونـه  به تجزيه و تحليل و هم ،در فصل ششم
هـاي مشـابه در    هـا بـا نمونـه    آن ةبـا مقايسـ   2007و  2006هـاي   حفـاري سـال   حاصل از
  شده است. پرداختهو ...  ،هاي باستاني مانند نيشابور، تورنگ تپه، مرو محوطه

هـاي مختلـف تـاريخي و اسـالمي      در فصل هفتم نيز توسعه و گسترش شهر در دوران
بـه   و اسالمي باتوجه ،ني، ساسانيشهر در دوران اشكا ةگيرد، يعني توسع موردبحث قرار مي

اسـت.   گرفته باستاني موردمطالعه قرار شهر ةوجود آثار باستاني موجود در داخل و محدود
شـهري برخـي از شـهرهاي بـزرگ      ةانداز توسـع  چشم«در بخش پاياني اين فصل با عنوان 

هـرات، بلـخ، همـدان،    چـون   شهرهاي مهمـي هـم   ةهاي گسترش و توسع به ويژگي» ايران
  شده است. پرداختهها با بافت تاريخي ري  آن ةچنين مقايس و ... و هم ،اصفهان

شناسي دركنار منابع  هاي باستان داده »گيري نتيجه«عنوان  بادر بخش پاياني مطالب كتاب 
 اسـت.  شـده پرداخته هاي مختلف  ري طي دورانشهري تاريخي به تجزيه و تحليل تكامل 
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داران حاكم بر ري را از دوران  وست فهرستي از شاهان و فرمانعنوان پي نويسنده به ،چنين هم
ارائـه   )هجري 554 - 548( قبل از ميالد) تا زمان اتابك اينانج 51 - 171هاي  (سال اشكانيان

  كرده است.
  

  ها و امتيازهاي اثر ويژگي. 3
 ربـارة د را توان ازديدگاه انتقادي چند مسـئله  ميكه رسد  نظر مي پس از نقد مطالب كتاب به

كـه آن را بـراي    ،هاي ايـن كتـاب   يكي از ويژگي اين اثر بررسي كرد. ياهها و امتياز ويژگي
كه نويسنده بـا جمـالت    اي گونه ، متن روان آن است. بهاست استفاده كرده گران قابل پژوهش

ابتـدا و   ذكـر فهرسـت مطالـب در    پـردازد.  كوتاه و به بيان ساده به توضيح مطالب خود مي
از مطالب كتاب فـراهم كـرده    را گيري سريع اعالم در انتهاي كتاب امكان بهره هاي فهرست

هـاي آن مناسـب و مفيـد ديـده      بندي محتـوايي و زيرمجموعـه   ها و بخش بندي فصل است.
تـرين   هـاي معمـاري از مهـم    و پـالن  ،هـا  تصاوير بـا كيفيـت مناسـب، نقشـه     ةارائ شود. مي
هـاي كتـاب    پانوشت كند. سوي خود جلب مي به است كه خواننده را هاي اين كتاب گيويژ

ذكر  كتاب است. ةنويسند ةگر حجم زياد منابع موردمراجع بر مستندسازي مطالب، بيان عالوه
 تاريخ سال وقايع به تاريخ هجري قمري و تقارن آن با سال ميالدي نيز امكان تفكيك زماني

كتـاب در ايـران طـي دو     ةيسـند به حضور نو باتوجه كتاب فراهم آورده است. ةدر مطالع را
اسـامي خـاص    آوانگـاري شناسي در دژ رشكان شهر ري، صورت  هاي باستان فصل كاوش

صورت دقيق صورت  موارد به اكثرو ... در  ،بي زبيده بي شهربانو، بي علي، بي چشمهازجمله 
و  ،شناسـي، معمـاري   گـران باسـتان   كتاب حاضر منبع مفيدي بـراي پـژوهش   است. پذيرفته

كـه كامـل و    بـاره  كه كتاب مستقل و جديدي دراين ويژه آن شود، به شهرسازي محسوب مي
دركنار استفاده از تصاوير بسيار مناسب و باكيفيت يكـي ديگـر از    مفيد باشد موجود نيست.

نقاط قوت اصلي كتاب رواني و سادگي متن و استفاده از زبان گويا و خنثي در توصـيف و  
نويسـنده در ايـن كتـاب بـا      ف در هر فصل و هـر بخـش اسـت.   توضيح موضوعات مختل

شناسي و منابع تاريخي و با كنار هم قراردادن اين دو  هاي باستان گيري از دو عنصر داده بهره
خوبي به توصيف و تحليل معماري و شهرسازي يك شهر باستاني بپردازد.  عنصر توانسته به

شناسـي   ها و مخـازن باسـتان   موجود در موزهشناسي  هاي باستان رسي نويسنده به داده دست
(براي  در اين كتاب فراهم كرده استرا مطالب مفيد  ةهاي خارج از ايران امكان ارائ دانشگاه
ها  هاي مكشوفه از ري توسط اشميت در موزه هاي پاسكال كست از ري، سفال نقشه ،نمونه
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از دو منبـع متـون تـاريخي و    نويسـنده   ،و مخازن مطالعاتي خارج از ايران). در بخش منابع
هـا را در دو بخـش    آن هدو براي كمك بـه خواننـ  است منابع جديد مطالعاتي استفاده كرده 

لف و دقت فراوان در ذكـر شـواهد   ؤم ةمنابع و مĤخذ مورداستفاد ةاست. گستر كرده معرفي
يافتـه،  هـا نمـود    ثر از منابع و تحقيقات، كه اغلب هم در متن و هم در پانوشـت ؤمتعدد و م

قدري گسـترده اسـت كـه در برخـي      كه به استكتاب  ةهاي ممتاز و آموزند يكي از ويژگي
هـاي   بنـدي داده  شناسـي طبقـه   هاي باسـتان  از نكات مثبت در كتاب چربد. مواقع بر متن مي
هـاي حاصـل از كـاوش را     خـوبي سـفال   در اين كتاب نويسنده بـه  ؛است حاصل از كاوش

  ش علمي اين كتاب نيز افزوده است.بندي كرده كه به ارز طبقه
  

  شكلي اثر نقد ابعاد. 4
 179صـورت تقريبـي    لف در كتاب هرچند با حجم كم و بـه ؤمطالب و مباحث موردنظر م

نظـر از فصـل پـنجم كـه      نسبت خوب توزيع و تنظيم شـده اسـت. صـرف    به است،صفحه 
ي انسجام و انتظام كملحاظ  ترين حجم كتاب را به خود اختصاص داده، ساير فصول به بيش

كاررفتـه در آن   لف درخصوص عنوان كتاب و مفاهيم بـه ؤوضعيت مناسبي دارند. توضيح م
هاي پژوهشـي از   شود. نظر به نوبودن عرصه نيز مطلبي است كه جاي خالي آن احساس مي

چـه در   ويـژه آن  و به ،شناسي و تاريخ، تبيين مفاهيم تحقيق اين سنخ درميان اصحاب باستان
  نمايد. كاررفته ضروري مي وان كتاب بهعن

 هـاي كتـاب مشـاهده    مـتن و پانوشـت  اغالط تايپي و برخي مشكالت ويرايشي نيز در 
 Abu Al-Fathzadehبه  Abu fathzadeh 126 ةدر صفح .استها ضروري  شود كه رفع آن مي

 134 ةدر صـفح تبديل شـود،   Bab Balisanبه  Ban Balisan 134 ةشود، در صفح تبديل
as-Surr  بهAl-Surr  ،136و  135در صفحات تبديل شود fahr ad-Dawla  بهaahr Al-Dawla 

 136 ة(باب جبال) به دو شكل استفاده شده، در صفح جبال ةاز درواز ،چنين هم .تبديل شود
، كـه مناسـب اسـت بـراي درك بهتـر      Bab Gibal 134 ةو در صـفح  Bab Gabalصورت  به

هـاي   ها و تپه اسامي خاص شامل محوطه ،د. در بخش آوانگاريخواننده از يكي استفاده شو
شناسي و تاريخ آن هم در زبان انگليسي  هاي باستان ها در كتاب به اهميت آن باستاني باتوجه

باسـتاني   ةسازي متن به يك صورت نوشته شوند، بـراي نمونـه تپـ    سان بهتر است براي يك
و در صفحات  Cheshmeh Aliصورت  به 159و  ،86، 51، 35 - 33علي در صفحات  چشمه

 146و ، 144، 143، 136، 126، 121 - 119، 72، 41، 32، 31، 28، 26، 11، 5، 4، 2
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Češmehصــورت  بــه Aʿlī161 و ،158، 68باســتاني چــال ترخــان در صــفحات  ة، محوطــ 
 ČālṬarḫānصورت  به 146و  ،144، 128، 126، 104و در صفحات  ChalTarkhanصورت  به
  شده است. ستفادها

 خـوبي اسـتفاده   دهي در متن بـه  منبعدر برخي موارد نويسنده از ترتيب و روش مناسب 
 كنـد كـه شـوارتز    نويسـنده ابتـدا اشـاره مـي     ،134 ةصـفح پاراگراف پنجم نكرده است. در 

)Schwarz 1969: 764اي ديگر ارائـه   ارجاع ديگر منبع را با صفحه ه) و درادامه با بستن جمل
) Barbier de Meynard 1861: 277(نويسنده از منبع  ،130 ةصفحپاراگراف سوم دهد. در  مي

 ،135 ةصـفح پـاراگراف سـوم   بار اسـتفاده كـرده اسـت. در     ديگر سه كمي مثل هم ةبا فاصل
دو خـط، دوبـار اسـتفاده كـرده اسـت. در       ةبا فاصل )Schwarz 1969: 767(نويسنده از منبع 

 ةبـراي اسـتفاد   كـه  الزم اسـت  است. منبع ذكر نشده ةشد استفاده ةتر تصاوير نيز صفح بيش
براي  Rante 2011اول ذكر شود. نويسنده در برخي موارد از منبع   منبع دست ةخواننده صفح

كـه ايـن منبـع در منـابع پايـان       )، درحالي107 -98(تصاوير  تصاوير استفاده كرده است
در اكثـر   ،ن تاريخي نيز استفاده كرده اسـت كه از متو اين نويسنده با كتاب موجود نيست.

 مقدسـي  ،130 ةصـفح  ششـم در پـاراگراف  مراجعه نكرده اسـت.   اول ستمنابع د موارد به
)Schwarz 1969: 753–354(فقيـه همـداني   ،133 ةصفحپاراگراف سوم در  ؛ )Massé 1973: 

در  ؛)Le Strange 1930: 215( حمـوي يـاقوت   ،134 ةصـفح پـاراگراف اول  در  ؛)328–327
 رسته ابن ،134 ةصفحپاراگراف دوم در  ؛)Hitti 1969: 8( بالذري ،134 ةصفحپاراگراف اول 

)Wiet 1955: 194–195(اصطخري ،134 ةصفحپاراگراف سوم در و  ؛ )Schwarz 1969: 763 (
  استفاده شده است.

و هـم   2007و  2006هاي  كه هم حاصل كاوش سال جايي تصاوير مربوط به سفال ازآن
ها نيز وجود دارد، الزم است از  پِني در آن ةدوران اسالمي و موز ةهاي موجود در موز سفال

 97 - 84(تصـاوير   ها اسـتفاده كنـد   ها استفاده شود تا خواننده از آن منبع در زير طرح سفال
شـده اسـت،     ارائـه  يهـاي  ها در لـوح  كه ترتيب قرارگيري طرح سفال ديگر اين ةكتاب). نكت

دهـد. در برخـي مـوارد نيـز از دو مقيـاس       كه نظم و ترتيب خاصي را نشان نمـي  اي گونه به
  كتاب). 96(تصوير  ها استفاده است گيري سفال متفاوت براي اندازه

 

  نقد ابعاد محتوايي اثر. 5
هاي كاوش  كند كه خانم محمدي طراح سفال اشاره مي ،1 ةدر صفح 1نويسنده در پانوشت 

ـ    بوده است 2007و  2006سال  طراحـي و   رايو در بخش ديگري از آنابال كولينـت نيـز ب
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طراح گروه ايراني خانم محمدي و طراح  ،رسد نظر مي كند. به ها تشكر مي بندي سفال طبقه
گروه فرانسوي نيز خانم آنابال كولينت بوده است. در بحث وضعيت تاريخي ري نويسـنده  

كه در ري ما  كرده است. درحالي اين بخش را به دو بخش پيش از اسالم و اسالمي تقسيم
نويسـنده يكـي از    ةگفتـ  علي را داريم كـه بـه   چشمه ةچون تپ آثار مهم پيش از تاريخي هم

هاي پيش از تاريخي ايران است. بهتر بود نويسنده در اين قسمت از سـه   ترين محوطه مهم
 هـاي  و اسـالمي و هركـدام داراي زيرمجموعـه    ،پـيش از تـاريخ، تـاريخي    يبخش مجزا

صـورت   هاي مختلف دوران اسالمي در ري نيز بـه  كرد. هرچند بخش جداگانه صحبت مي
سـيس ري تـا   أمان تز بارةكه در ،به موضوع كتاب جداگانه توضيح داده شده است، باتوجه

شـد. در بحـث    هـا نيـز پرداختـه مـي     سـاير دوران  مباحـث بهتر بود به  ،است مغول ةحمل
بـه   تـاريخي  ةهـر دور هاي  استفاده نشده است. نقشهاي  تاريخي نيز از هيچ نقشه وضعيت

شهر در دوران مختلف تـاريخي  كند تا درك درستي از وضعيت تاريخي  خواننده كمك مي
  باشد. داشته

شـود.   مات و باروي شـهر تشـريح مـي   اتوپوگرافي جديدي از استحك ،در فصل چهارم
ازمنظـر   ،اسـت كـه شـامل قلعـه و شارسـتان      ،هاي مختلف شهر باسـتاني را  نويسنده بخش

شهر  ةاي به ربض و حوم اما در اين فصل هيچ اشاره ،توپوگرافي موردمطالعه قرار داده است
هاي مهم يك شـهر باسـتاني    باستاني ري نشده است. ربض دركنار شارستان و كهندژ بخش

شامل برج طغـرل،  است. هرچند نويسنده به ساير آثار باستاني موجود در بخش ربض شهر 
  اي نكرده است. و ... نيز اشاره ،خانه، گنبد اينانج مرقد حضرت عبدالعظيم، برج نقاره

هاي باستاني در ري  جديدترين كاوش ةدهند كه بخش مهم كتاب و ارائه ،در فصل پنجم
گر از آن استفاده  شناسي كه كاوش روش كاوش و حفاري باستان  اي به گونه اشاره ، هيچاست
، 1در بخـش فـاز    T1ترانشـه   عنوان در ذيل 67 ةنشده است. نويسنده در صفح است كرده

  :كند بيان مي
سـاز مربـوط    و ساخت ةاولي ةآمده در ارتباط با اين بخش بارو به دور دست ههاي ب سفال
شناسـي   هـاي باسـتان   هاي مختلفي از كاوش . بخشIIاوايل  Iشود، يعني عصر آهن  مي

محصول  دهند، احتماالً مجدد و بازسازي بارو را ارائه مي ةتفاددرك كاملي از چندين اس
 هـاي عصـر   كـه بخـش   به اين اشكاني است. باتوجه ةزماني بين عصر آهن و دور ةفاصل

جاكه چنـدين بخـش از ديـوار     وجود دارد، و ازآن 1آهن در تعداد بسيار زيادي از فاز 
 ةرا با مقطع بارو دور 1جا فاز  در اينآمده بهتر است   دست  هپارتي ب ةمربوط دور احتماالً

  اشكاني معرفي كنيم.
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 ةاوليـ  ةيـد كـه اگـر دور   آ ال پـيش مـي  ؤايـن سـ   ،بـه توضـيح نويسـنده    اكنون باتوجـه 
 ةاست، چرا نويسنده اين فاز را فقط بـه دور  IIو  Iمربوط به عصر آهن  1ساز فاز  و ساخت

ايـن دو   احتمـاالً « در فـاز دو كنـد كـه    نيز بيان مـي  68 ةدر صفح دهد؟ اشكاني نسبت مي
فلـزي و يـك سـر پيكـان      ةساختار براي محافظت از باروها ايجاد شده، كشف يك كاسـ 

تواند بر بحث تـدافعي و امنيتـي مجموعـه     وجود سرپيكان مي .»تواند اين را اثبات كند مي
فلـزي نـه. نويسـنده در ذيـل توضـيحات كـاوش مسـجد بـه          ةاشاره كند، اما يـك كاسـ  

هـا و   بـري  ها شامل گچ هاي آن يشين در اين مجموعه و مواد حاصل از كاوشهاي پ كاوش
 نـود  ةدر صفحكند.  اي نمي شده توسط اشميت اشاره كشف ةنقوش تزئيني و پالن مجموع

انتخـاب محـل ترانشـه و     ةزمينـ  در« :كند بخش استحكامات غربي، بيان ميعنوان در ذيل 
ال ازسوي تيم ايراني ؤعنوان يك س به ها واقعاً ساختارهاي معماري آن انتخاب محل ترانشه

صـورت   كه بـه  ،رانويسنده در اين بخش كار باارزش تيم ايراني  .»است هدرنظر گرفته نشد
جاست كه اگر اين كاوش  ال اينؤ، سدهد قرار ميال ؤسمورد است شده انجامو امشترك با 

فكـري و   ترانشـه بـا هـم   صورت همكاري مشترك ايجاد شده، نبايد انتخاب محل ايجاد  به
  ؟بگيرد نتخاب دو سرتيم كاوش صورتا

شناسـي درخصـوص    ترين مواد حاصل از كاوش كه كمك بسياري به يـك باسـتان   مهم
نويسـنده بـه    ،در فصـل ششـم  هاسـت.   كند سفال كاوش مي ةبندي محوط نگاري و دوره گاه

هـاي   از حفاري سالهاي حاصل  نگاري سفال شناسي و گاه چنين گونه تجزيه و تحليل و هم
كند كه مواد  اين فصل عنوان مي ةكه نويسنده در مقدم است. درحالي پرداخته 2007و  2006
چيزي كه  ،گيرد پِني نيز موردمطالعه قرار مي ةاسالمي و موز ةملي دور ةشده در موز داري نگه

جزيـه و  براسـاس ت « :كنـد  اشاره مي 102 ةنويسنده در صفحخواني ندارد.  با عنوان فصل هم
هاي مواد سفالي ري  بر شباهت شده توسط ارني هرينك، منجر به ادعاهايي مبني تحليل انجام
 كند كه در تضاد با اين مطلبي بيان مي 106 ةكه در صفح درحالي ،»شود النهرين مي با مواد بين

 ري هاي كه سفال درصورتي .»دهند النهرين شباهت محكمي با مواد ري را ارائه نمي مواد بين«
. شـباهت دارد و تل ابوسريفه  ،هاي آشور، بابل محوطه هاي با سفال ازلحاظ شكل و ساختار

اين منطقـه درطـي اسـتقرار     ،رسد مي نظر به«: كند يم يانبسنده اين فصل نوي 104 ةدر صفح
ييـد شـده   أميـل ت  ةبزرگ تپ ةحضور آتشكد ةوسيل هساساني رونق گرفته، اين مطلب ب ةدور
هـاي چالترخـان،    ساساني مهمي چون محوطـه  ةما در اين بخش آثار دور كه درحالي ،»است
ميل اشاره  ةتپ ةوجود آتشكد  ولي نويسنده فقط به ،ايرج را داريم ةو قلع ،آباد آباد، نظام عشق

  :كند نويسنده اشاره مي 111 ةكرده است. در صفح
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 تغييرات اجتماعي در نوع اسـتقرار  ةدهند ها نشان اي در تعداد سفال مالحظه افزايش قابل
 روي بخش زيادي از جمعيت باز  س بهرسد از اين پ نظر مي است. اين بخش از شهر به

  .شود عنوان يك بخش اداري استفاده نمي شود، و ديگر به مي

هـاي   ، براسـاس مـواد و داده  هاي خود از بخش شارستان كه اشميت در گزارش درحالي
  كند. هاي بخش دولتي و حكومتي ياد مي ن با ناماز آ شناسي منطقه باستان

شود  مي استقرار اشكانيان زيادي ديده مناطق مهم«كند:  اشاره مي 121 ةنويسنده در صفح
كـه   درحـالي  ،»علـي واقـع شـده اسـت     بي زبيده، در غرب چشـمه  ها در بي ترين آن كه مهم
مورداشـاره توسـط    ةمنطقـ  آمـده در  عمـل  هشناسي ب هاي باستان ها و كاوش به بررسي باتوجه
و تنها دليل نويسنده براي اين است وجود آثار اشكاني نشده   كتاب هيچ اشاراتي به ةنويسند

اسـتحكامات شـهر    ةپاسكال كست است كه به مـا گسـترش شـهر را از هسـت     ةتفسير نقش
بـزرگ ميـل در ري    ةكند كه وجود آتشـكد  دهد. نويسنده اشاره مي سمت غرب نشان مي به

كـه   درحـالي  ،دهد كه ري يكي از مراكز بزرگ ديني امپراتوري ساساني بوده اسـت  مينشان 
 ةكيلومتري جنوب غربي شهر باسـتاني ري و در خـارج از محـدود    هشتميل در  ةآتشكد
شود كه اگر ري شهري مـذهبي در دوران   قرار دارد و اين خود باعث شك مي يشهر بافت

 133 ةدر صـفح  !گرفته اسـت قرار  شهربيرون از بزرگ شهر در  ةچرا آتشكد ،ساساني بوده
الرشـيد، دوبـار    هاي پاياني سلطنت پسر المهدي، هارون درطول سال« :كند نويسنده اشاره مي

هجري/   192ميالدي و در سال  804 - 5هجري/  189در ري اقامت كرد، شهري كه در سال 
الرشيد نام خود را در برخي از دينارهايش  كه هارون درحالي ،»ميالدي در آن متولد شد 808

ـ الخل«ق) و  175 -170(محمديـه   »يدالرش ةيفالخل«با نام  ق)  171(محمديـه  » هـارون   ةيف
 لسـترنج « :كند نويسنده بيان مي ،136 ة). در صفح133: 1393بيدي  ي باغي(رضا است ناميده

كند كه  مي به مستوفي، او اشارهد: با اشاره ده تري را ارائه مي ) جزئيات بيش216-217 :1930(
نويسـنده   ةكه در منبع مورداشار درحالي ،»طبرك در شمال شهر ورامين پيدا شده است ةقلع

طبـرك   ةچه حمداهللا مستوفي ذكر نموده قلعـ  در شمال ري چنان«شود:  چيز ديگري بيان مي
بـه برخـي   ). نويسـنده در پايـان فصـل هفـتم     234: 1390سـترنج  ل( »در پاي كوه قرار دارد
كنـد، كـه    اشاره مـي  ،مقايسه با ري هستند كه ازنظر ساختار شهري قابل ،شهرهاي مهم ايران

رسد جاي شهرهاي مهمي چون بم و نيشابور در اين بحث خالي مانده است. اين  نظر مي به
و ربـض) تاحـدود زيـادي بـا ري باسـتان       ،دژ، شارستان (كهن شهرها ازنظر ساختار شهري

شهري بـه   ةكردن اين بخش به توسع كه نويسنده با اضافه ديگر اين ةهستند. نكتمقايسه  قابل
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هـا و   جا از نقشه كند، اما در اين خواننده براي مقايسه و تحليل ساختار شهري ري كمك مي
  است. نكردهمقايسه با ري استفاده  تصاوير شهرهاي قابل

حـاكم بـر ري را از دوران    روايان فرماندر بخش پيوست نويسنده فهرستي از شاهان و 
 كـرده  ) ارائـه هجـري  554 - 548( ق م) تا زمان اتابك اينـانج  51 - 171هاي  (سال اشكانيان

 بنـدي كـرده و از دو منبـع    شناسي طبقـه  هاي سكه داده ةاين فهرست را برپاي هاست. نويسند
)Bosworth 1987 ( و)Miles 1938(  شاهي استفاده كرده است. بدين صورت كه هر براي آن

رواي ري در ايـن جـدول    رمـان عنـوان شـاه و ف   با نام ري يا محمديه سكه ضرب كـرده بـه  
و نوع  ،است. نويسنده از پنج سطر با عناوين نام شاهان، سال هجري، سال ميالدي گنجانده

دقيـق در جـدول متوجـه     ةو منبع جديد استفاده كرده است. با مطالعـ  ،سكه، متون تاريخي
سري شـاهان   عنوان ذكر در جدول، يك ضرب سكه به مبناقرارگرفتنبه  باتوجه ،شويم كه مي

 4شود. ها پرداخته مي كه درادامه به ذكر آن است شده  اشتباه درج هايي به حذف شده يا تاريخ
 ةدهنـد  كـه نشـان   اسـت  دهشـ   مشـخص  Id ةهاي عرب ساسـاني ضـرب ري از كلمـ    سكه

كـه ايـن مطلـب مهـم در توضـيح      ، )40: 1393ي بـاغ بيـدي   ي(رضااست ري  ةخان ضراب
 بهاي ضـر  مهدي بر درهم ه. خليفهاي عرب ساساني ري در جدول درج نشده است سكه

ـ  عهد المسلمين آورده كه بعداً عنوان ولي ق) نام پسرش موسي را به 168 - 167( محمديه  اب
بن المهدي بـه خالفـت رسـيد، نـام ايـن شـاه در جـدول نوشـته نشـده اسـت.             نام هادي
اهللا، مما امر به  محمد رسول«الرشيد نام خود را در برخي از دينارهايش درقالب عبارت  هارون

ـ خل«آورده است. وي نيـز در برخـي از دينارهـايش    » ينمنؤيرالمعبداهللا هارون ام » يدالرشـ  ةيف
ـ خل«ق و  175 - 170ضرب محمديـه   )، 133 :(همـان  ق ناميـده  171محمديـه  » هـارون  ةيف

ق  179بـن يحيـي در سـال     محمـد  ةجدول درج نشده اسـت. سـك  كه اين نيز در  درحالي
)، 134 :(همـان  صـورت محمديـه ضـرب شـده اسـت      بـه  180صورت الري و در سـال   به

بن يحيـي   محمد ةجدول سك 13، سطر 151 ةكه در اين كتاب نويسنده در صفح درصورتي
ضـرب ري  مون أهاي مـ  ها بر درهم است. برخي نام شده نوشته 179صورت الري و سال  هب

ق)،  195(محمديـه   ق)، طاهر 196 - 194(محمديه  ند از: الفضلا شوند كه عبارت ديده مي
 ؛ق) 205 - 198(محمديــه  و ذوالرياســتين ،ق) 196 - 195(محمديــه  بــن الحســين طــاهر
مون را أكتـاب در سـطر پـنجم و ششـم الفضـل و المـ       152 ةدر صفح يسندهكه نو يدرحال
ــه ــانصــورت  ب ــانيروا فرم ــي ي ــي جــدا در ري معرف ــد. در صــفح م در جــدول  152 ةكن

 ،اسـت  گـذاري شـده   ق تـاريخ  262 - 259بغـاالكبير سـال حكومـت وي در ري      بن   موسي
عباسـي معتزبـاهللا بـه امـارت محمديـه       ةدستور خليفـ  ق به 252كه عبدالغز در سال  درحالي
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بن بغـاالكبير،    موسيق برضد خليفه قيام كرد، اما مغلوب سپاه  253و در سال اگماشته شد. 
بن بغاالكبير در   رسيد. پس موسي بغا بن  د و امارت محمديه به موسيش ،سردار ترك خليفه

نويسنده در جدول اشتباه است.  ةق در ري بوده و سكه ضرب كرده است و نوشت 253سال 
 ق بيــان كــرده اســت 298بــن صــعلوك را ســال  هــاي محمــد نويســنده در جــدول ســكه

ق را  316 - 303و را ضرب محمديه و تاريخ اهاي  كه مادلونگ سكه درحالي)، 152  ة(صفح
بـر ضـرب    بن علي صعلوك نيز عـالوه  ). احمدMadelung 1975: 345( كند و بيان ميابراي 

نـام محمديـه سـكه ضـرب كـرده اسـت،        نيز به 311و  310ق در سال  308سكه در سال 
بن علي  عنوان ضرب محمديه از نام احمد ق به 308كتاب فقط از سال  ةكه نويسند درحالي

بن زيار با سه سطر اختالف دوبـار    از مرداويج 153 ةكند. نويسنده در صفح صعلوك ياد مي
 ،كند ال بيان ميؤبا عالمت س 322 - 321ق و دومي در سال  316برد، اولي را در سال  نام مي
 ديه سكه ضرب كرده استق در محم 323 - 315هاي  بن زيار طي سال  كه مرداويج درحالي
و زياد و اهاي  كه تاريخ ضرب سكه اين دليل به ،رسد نظر مي ). به480: 1393بيدي  ي باغي(رضا

ـ   بن احمد و حسين چون نصر روايان ديگري هم پراكنده بوده و فرمان ين بن القاسم در ري ب
زيار استفاده كـرده  بن  اند، نويسنده دوبار از نام مرداويج كرده ها در ري سكه ضرب اين سال

ق سر به شورش بـرآورد،   334بن نصر ساماني در سال   بن احمد عموي نوح  است. ابراهيم
). 19: 1383(قوچـاني   نـام خـود سـكه ضـرب كـرد      جا به محمديه را تصرف كرد و در آن

از جدول دوبار از  150 ةو در جدول استفاده نكرده است. نويسنده در صفحانويسنده از نام 
الدولـه طـي    كه ما از ركـن  كند، درحالي ياد مي 332و  331هاي  ترتيب سال دوله بهال ركن
الدولـه بـا نـام     يـد ؤم ةق سكه با ضرب محمديـه داريـم. سـك    355ق و  351هاي  سال

ق در محمديه سـكه ضـرب كـرده اسـت،      372 -365الدوله در سال  بن ركن ابومنصور
ق بيـان   373 -366يدالدوله در محمديه را ؤهاي م كه نويسنده سال ضرب سكه درحالي

الدوله ملقـب   بن ركن تر است. ابوالحسن علي كند كه يك سال از تاريخ ذكرشده بيش مي
كـه   هايي در محمديه ضرب كرد، درحالي ق سكه 388 -374هاي  به فخرالدوله طي سال

 387 -373در محمديه سال را هاي فخرالدوله  سال ضرب سكه 154 ةنويسنده در صفح
 -397الدولـه در سـال    بن فخرالدوله ملقب به شـمس  ابوطاهرهاي  سكهكند.  ق بيان مي

سـال ضـرب    154 ةكـه نويسـنده در صـفح    در محمديه ضـرب شـد، درحـالي    ق 399
بـن فخرالدولـه     كنـد. ابوطالـب   بيان مي ق 397سال  فقطنام محمديه   به را واهاي  سكه

مجدالدولـه در محمديـه سـكه ضـرب كـرد كـه       ملقب به مجدالدوله با نام ابوطالـب و  
و سـكه بـا نـام مجدالدولـه در      ق 389 -387ترتيب سكه بـا نـام ابوطالـب در سـال      به
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 154 ةدر صـفح  فقـط حال نويسنده  شد، با اين در محمديه ضرب ق 420 -389هاي  سال
كنـد. نويسـنده در    بيـان مـي   407 - 398هاي  سالمجدالدوله با ضرب محمديه را در  ةسك

كه ما در اين دوره سه فرد با  كند، درحالي ياد مي ق 432از ابوكاليجار در سال  154 ةصفح
 و ابوكاليجار ،هبن عزالدول الدوله، ابوكاليجار بن سلطان هاي ابوكاليجار داريم؛ ابوكاليجار نام

بـن   شده منظـور نويسـنده ابوكاليجـار    به سال ذكر باتوجهكه رسد  مي رنظ بن مجدالدوله. به
 ري ضرب كرده اسـت الدينارهايي با نام  ق 420مجدالدوله است. مسعود غزنوي در سال 

 ةدر توضـيح سـك   154 ةكـه نويسـنده در صـفح    )، درحـالي 551: 1393بيدي  ي باغي(رضا
مسعود غزنوي با ضـرب   ةكند، ولي ما سك ضرب مسعود غزنوي از ضرب محمديه ياد مي

دول ذكرشده در كتـاب توسـط نويسـنده براسـاس     كه منبع ج جايي الري را نيز داريم. ازآن
ان و روايـ  سـري فرمـان   سكه در الري و محمديه اسـت، بنـابراين يـك    ةخان سال و ضراب

 ق 171الرشيد، سـال   شود: هارون است كه درادامه ذكر مي نشده شاهان در جدول گنجانده
محمديـه؛   ق 297محمديه؛ مقتدر باهللا، سـال   ق  240اهللا، سال  ضرب محمديه؛ متوكل علي

و ، 281، 287هـاي   بن هرثَمـه، سـال    ضرب محمديه؛ رافع ق 206بن يحيي، سال   اسحاق
محمديـه؛   ق 316 - 314بـن قاسـم از علويـان طبرسـتان، سـال        محمديه؛ حسـن  ق 283

 - 317، 314هـاي   بن احمد، سـال  محمديه؛ نصر ق 316بن محمد صلعوك، سال  ابوطاهر
ضـرب محمديـه؛    ق 329بن محمد صـفاري، سـال    مدمحمديه؛ اح ق 323 و ،322، 319

  محمديه. ق 334سال بن احمد،   ابراهيم
  

  ها و نقاط ضعف محتوايي كتاب كاستي .6
هـاي بعـدي    كه ممكن است در چـاپ  دارد ييها سري كاستي كتاب حاضر يك ،طور كلي به

  ، ازجمله:كننداصالح ها را  آنآن به زبان فارسي  مترجمنويسنده يا 
گـردآوري مطالـب در    ةتوضيحات نويسنده درخصوص روش تحقيق و شـيو  نبود  ـ

  ؛نگارش كتاب
  ؛ن در متناوجود اغالط تايپي فراو  ـ
  ؛ضبط ناصحيح اعالم در اغلب صفحات كتاب  ـ
ـ  دهي و ارجاع مناسب به منابع در متن منبع نكردن رعايت  ـ صـفحات مختلـف    ة(ارائ

براي يك منبع، استفاده از يك منبع با صفحات مشابه در فواصل حدود يك خـط از  
اول، استفاده   به منابع دست ندادن منبع در تصاوير، ارجاع ةصفح نكردنديگر، ذكر هم
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هاي سفال  تصاوير و طرحو از آن در منابع پاياني،  نكردن از منبع داخل متن و استفاده
  ؛بدون منبع)

علمي و نگارشي در متن كه باعث ابهام بـراي   يجود توضيحات و مطالب دوپهلوو  ـ
  ؛شود خواننده مي

كه  درحالي ؛بندي وضعيت تاريخي منطقه به دو بخش پيش از اسالم و اسالمي تقسيم  ـ
بود نويسنده در اين  . بهتردارداي  ري ازنظر قدمت و وجود آثار باستاني اهميت ويژه

هـايي   و اسالمي، كه هركدام زيرمجموعـه  ،تاريخ، تاريخي بحث از سه بخش پيش از
  ؛كرد صحبت مي دارند،

  ؛هاي مختلف تاريخي ري در دوران ةهاي منطق نقشه نكردن هارائ  ـ
بـرج  شهر باوجود آثار باستاني مهم شـامل   (حومه) درخصوص ربض ندادن توضيح  ـ

در ايـن منطقـه    و ... ،خانـه، گنبـد اينـانج    طغرل، مرقد حضرت عبدالعظيم، برج نقاره
  ؛شهر  از

  ؛شناسي توسط حفار روش حفاري باستان نكردن هارائ  ـ
كه دارد  هايي روايان حاكم بر ري نواقص و كاستي جدول پيوست حاوي ذكر فرمان  ـ

  .استنيازمند اصالح 
  

  گيري نتيجه. 7
 كتـابي انه نگار شناسي و تاريخ مغوالن؛ ازمنظر مطالعات باستان ةري: از زمان پيدايش تا حمل

و  ،و ترتيب علمي متن، سادگي عبارات، كيفيت تصاوير ،آرايي، رواني است كه ازنظر صفحه
ارچوب زمـاني  هـ كار خويش برآمده اسـت. كتـاب در يـك چ    ةخوبي از عهد ها به بازنمايي

شـده كـه موقعيـت جغرافيـايي، وضـعيت تـاريخي، بحـث حفـاري           بنـدي  علمي صـورت 
و نتـايج را درپـي گرفتـه اسـت. كتـاب مـذكور        ،از حفاري هاي حاصل شناسي، داده باستان

 ةشـيو  نبـود به منبع دسـت اول،   ندادن ازحيث ابعاد محتوايي داراي اشكاالتي ازجمله ارجاع
  و ... است. ،نگارش و روش تحقيق، وجود جمالت دوپهلو در اكثر نقاط كتاب

ـ    تخصصي ،طور كلي به  ب مختلـف از بودن كتاب و تالش نگارنـده در گـردآوردن مطال
را به يـك منبـع مناسـب     آنو شهرسازي  ،هاي تاريخي، باستاني اي از ويژگي طيف گسترده

كه قصد آشنايي كلي و مختصر با  ،شناسي و تاريخ و ساير مخاطباني براي دانشجويان باستان
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گونه  اين ةبا ترجم ،تبديل كرده است. اميد است ،شناسي و تاريخ شهرسازي ري دارند باستان
شناسـي و تـاريخ    باستان ةزمين به منبع مهمي دريافتن  دستر به فارسي و رفع نواقص آن آثا

  شهرسازي شهر باستاني ري به زبان فارسي ميسر شود.
  
  ها نوشت پي

تاكنون  انهنگار يخو تار شناسي باستان مطالعات منظرمغوالن؛ از ةحمل تا پيدايش زمان از: ريكتاب  .1
  به فارسي ترجمه نشده است.

Rante, Roco (2014), Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological 

and Historiographical Study, Brill, leiden. 

متولـد رم اسـت و در سـال     هنتـ ا. راسـت لوور پاريس  ةشناس موز و محقق و باستانا؛ هنتاروكو ر .2
دكتراي  ة(آكس مارسي) از رسال معماري و تاريخ هنر اسالمي دانشگاه پروونس ةدر دانشكد 2009
عنـوان   به 2008و از سال ا. دفاع كرد يو مواد فرهنگ يشهر يزير برنامه ةتوسع: يرعنوان  باخود 

شناسـي و تـاريخ ايـران     باستان ةزمين در هنتاكند. ر لوور كار مي ةشناس در موز يك محقق و باستان
، خراسـان بـزرگ  مقاالت  توان به مجموعه ها مي آن بينهاي فراواني انجام داده است كه از  پژوهش

 انــهنگار يختــار و يشناســ مطالعــات باســتان مغــوالن؛ ازمنظــر ةحملــ تــا پيــدايش زمــان از: ير
و سفال  يشناس ينه: چيشابورن نگريباز)، كه تاكنون به فارسي ترجمه نشده است روي پيش  (كتاب

 ،يدوران اسالم يلدر اوا يمركز يايو آس يرانا يشهر يتوپوگراف، ينتآنابال كول يراه هم كهندژ به
  اشاره كرد. »ارچوب سياسي و فرهنگيهنسبت خراسان و خراسان بزرگ در چ« ةو مقال

 شناسي دژ رشكان شـهر  كاوش باستان ةشناس ايراني در پروژ قدير افروند سرپرست گروه باستان .3
  است.ري 

كـار  هاي ضـرب ري   گذاري شاهان ري براساس سكه كتاب براي تاريخ ةكه نويسند به اين باتوجه .4
هـاي ضـرب ري    براي مقايسه و تحليل جـدول شـاهان ري از منبـع سـكه     ،، بنابراينكرده است

  .1383 قوچاني؛ 1393بيدي  ي باغيرضا به بنگريداستفاده شده است. 
  

  نامه كتاب
  .سازمان ميراث فرهنگى كشورتهران: ، 2 ، جالبلدان معجم ،)1383( حموى، ابوعبداهللا ياقوت

، اسـالمي از آغـاز تـا برآمـدن سـلجوقيان      ةهـاي ايـران در دور   سـكه  ،)1393( بيدي، حسن ي باغيرضا
  .سمت  تهران:

تعليـق   ، بـه الـروافض  فضائح بعض نقض بفي بالنواص مثال بعض نقض، ،)1358( عبدالجليل رازي، قزويني
 .انجمن آثار ملي ايران تهران: ،2 ج محدث،الدين  چاپ ميرجالل
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سـازمان ميـراث    تهـران: ، هـاي نيشـابور مكشـوفه در شـهر ري     سـكه  ةگنجين ،)1383( قوچاني، عبداهللا
 كشور.  فرهنگي

تهـران:   محمـود عرفـان،   ة، ترجمهاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين ،)1390( لسترنج، گاي
  .علمي و فرهنگي

  .دنياي كتابتهران: ، تاريخ گزيده ،)1362( حمداهللاويني، زمستوفي ق
علينقـي منـزوي،    ة، ترجمـ يماالقال معرفة في التقاسيم احسن ،)1383( بن احمد مقدسي، ابوعبداهللا محمد

  .لفان و مترجمان ايرانؤشركت متهران: 
كالبـدي  بندي  ثير مناسبات اجتماعي در شكلأت«، )1389( سيدمحمدحسين محمدي و فر، شهرام يوسفي

مطالعـات   مجلـة  ،»وار به شهر ري در عصـر سـلجوقي   اسالمي براساس رويكرد نمونهـ  شهر ايراني
  .1، ش تاريخ فرهنگي
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