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 سی و یکم بخش 

 ری و تهران 
 

ائی  هه باشد و نام آن از سالیان قدیم در نوشتترین شهرهای آسیا می ری یکی از قدیمی     

اند رسیده برده شده است. باد، باران و سایر عوامل طبیعی سعی در محو آن نموده   ماکه به  

شرق تهران باقیست و یکی  ای این شهر هنوز هم در فاصلۀ ده کیلومتری جنوبههاما خراب

آید زیرا باشد. شهر باستانی ری به عنوان مادر تهران به شمار میهای تهران میاز دیدنی

ای  جا نیست چند جمله ای ری ساخته شده است. در این قسمت بی ههبتهران امروزی در خرا

 راجع به تاریخچۀ ری و تهران بنویسم.

،  پیش از میالد، بدون شک ری  ٧٣٣  -٧١٧آشوری در سال  ١در زمان شاه شلمانصر     

  ٣همراه با نینوا  2در کتاب مشکوک توبیه  آناز    و  شهر بزرگی بود  به همراه نینوا و اکباتان

سفر کردم   ۴خوانیم "من به مدینفصل اول می  ١۴و اکباتان نام برده شده است. در قسمت  

مدین ده تاالنت نقره بود". آنگاه در   ری در  بودم. از ۶برادر گابریاس ۵و در خدمت گابائل

مراه وی بود. در فصل  هه  فرشته در سفر مدین ب ٧ه اسرافیلنویسد کمی پنجم توبیاس   فصل

نند. در فصل نهم اسرافیل  کمی رسند و در فصل هفتم از اکباتان دیدن آنها به دجله میششم 

توبیاس که  کندمی دجله سفر    به تنهائی به  بود، پول فراهم   و برای  در اکباتان منتظر او 

رو  نوز هم راه کاروانه  ه نند ککمیائی سفر کرده و از شهرهائی عبور  ههآنها از را آورد.می

 گذرد.میتا تهران از طریق همدان یا همان اکباتان باستانی، از آنها دجله 
١  .Salamaanassar  حکومت   پ م  ٧22تا   ٧2٧سر سوم که از سال  گالت پیلهشلمانصر پنجم فرزند تی

دست گرفتن قدرت، نام خود را از اولوالیو به  زمان با بهآشور را در عصر نوآشوری در دست داشت. او هم 

 شلمانصر تغییر داد. 

2 .Tobie  نام توبیه که در نینوا  یا توبیت، یکی از دفترهای اضافه شدۀ تورات در مورد یک مرد یهودی به

در آشور در تبعید بود. او پسر خود توبیاس را به ری فرستاد تا مقداری پول که در آنجا داشت را باز پس  

اسرافیل فرشته بود. او برای  شود که در واقع  نام آساریا همراه می  بگیرد. توبیاس در طول راه با مردی به

 گرداند.کند و بینائی توبیه را به او باز میتوبیاس زنی اختیار می

 ها ویران شد. به دست بابلی پ م ۶١2. نینوا پایتخت باستانی دولت آشور در کرانهٔ دجله که در سال ٣

پارت و   دریای کاسپین، از شرق بهارمنستان و    آشور، از شمال به  منطقۀ حکمرانی قوم ماد، از غرب به.  ۴

 پارس محدود بود.  از جنوب به

۵ .Gabael ۶ .Gabrias ٧ .Rafael 
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نام برده شده است. مثال در جائی "افراسیاب        حتی در شاهنامۀ فردوسی هم از ری 

تازد که زمین زیر پای  پادشاه توران از دهستان به ری سفر کرده و با چنان سرعتی می

  ، درب بر سر  ١تاج کیانیانبا  ریزد. او  شود و او از شدت تالش عرق می غیب می اسب وی  

 ند. افراسیاب قصر شاه کمی اطرافیان خود طال پخش  خانه را باز کرده و بین صندوق گنج 

 ".استور  انتقام در دل او شعلهو آتش  ه. او شور نبرد در سر داشتنمایدمی  ایران را تصاحب

یابد و فکر نبرد زال اطالع می  وجودنویسد "افراسیاب از  جای دیگری میفردوسی در       

یرد. باالخره در  گمیرا از خواب و خوراک انداخته و استراحت را از او  فراسیاب، ااوبا 

 پوشاند، نبرد آغازرا می  ساحل رودی در نزدیکی ری که مانند باتالق بود و نیزارهائی آن

 ".شودیم

و سومین    ٣دانند. او نوۀ کیومرثپادشاه کیانی ایران می   2ایرانیان، بانی ری را هوشنگ     

بود که چند صد سال پیش از کوروش   پادشاهان کیانی  رد. منوچهر  کمی   زندگی نسل از 

چوز  پادشاه پنجم پس از هوشنگ، شهر ری را وسعت بخشید. در روایت دیگری بانی ری،  

سنگ  ع  نوح نوۀ   اولین  و  آنچناناست  نهاد.  او  را  شهر  تاریخ   بنای  ایرانی  که  نگاران 

قدیمی می آتش  نویسند،  ری  مقدس  ترین  در  استایران  شده  روایت صحیح  روشن  این   .

زیرامی فریدون  باشد  اقامت  محل  او  ۴ری  از  پس  شاهان  قدیمی  و  و  از  ترین  یکی 

 .داشتهای مادی قرار که در محدودۀ شیت  است ای قوم آریائیهه زیستگا

کشور    ٩گذاری شده،  توسط اهورامزدا پایه  ۵کشوری که بنا به نوشتۀ وندیداد  ١۶از       

 نوشته شده "دوازدهمین منطقۀ نیک   ۶فرگرد اولشناسائی شده و ری یکی از آنهاست. در 

سی پس از باستان، سلسله کیانیان در شاهنامه فردوای ایرانهای اسطوره. دومین سلسله پادشاهی در افسانه١

هایی که شناسان، بر پایه منابعی از اوستا و داستانرسد. مطابق مطالعات باستانحکمرانی می  پیشدادیان به

کردند.  ای وجود داشته و در شرق ایران حکمرانی میسامانیان رواج داشت چنین سلسله  در زمان سلسلۀ

با مرگ دارا پسر داراب نیز این سلسله منقرض قباد است.  موسس این سلسله بر پایه اطالعات شاهنامه کی

 گردد.می

و پس از  ا  .گیردانتقام قتل سیامک را از اهریمن می  که  در شاهنامه پسر سیامک و نوۀ کیومرث است.  2

هوشنگ مردم زمان خود  در متون پهلوی، نخستین شاه پیشدادی است.  رسد.  پادشاهی جهان می  کیومرث به 

ایشان کشت و    آهنی آشنا ساخت و به جداکردن آهن و سنگ و ساختن ابزار و آالت را با آبیاری و صنعت و 

های او  آموزه داری ازآموخت. در شاهنامه، یافتن آتش و برپایی جشن سده، طبخ غذا، پختن نان و گله عزر

  رود.به شمار می

شناسی اساطیری  نه انسان در جهان. گیومرت یا گیومرد در پهلوی، َگیوَمَرتَن در اوستایی، نام نخستین نمو٣

 و نخستین شاه در شاهنامه است که سی سال شهریاری جهان را بر عهده داشت. متون پهلوی 

یاری کاوه۴ بر    . از پادشاهان پیشدادی که بر اساس شاهنامه پسر آبتین و از نسل جمشید بود. با  آهنگر 

جهان  در نهایت  ضحاک ستمگر چیره شد، او را در کوه دماوند زندانی کرده و پادشاه جهان گشت. فریدون  

 را میان سه پسرش تقسیم کرد.

گانۀ اوستای های پنجدیوداد" به معنی قانون ضد دیو است. وندیداد یکی از نسک . مصطلح واژۀ "وی ۶و    ۵

دهندۀ ای معتقدند که محتوای وندیداد بازتاب  پردازد. عدهی میامروزی است و بیشتر به احکام خشک فقه

است. مغان  وند  نیکمی  داد،یوند  کمیفَرَگرد    آیین  از  سرزم  یمشروح   ییا ی جغراف  ، دادیبخش    ی هانیدربارهٔ 

 ت. گوناگون اس
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که    ١اهریمنباشد، از سه قوم. آنگاه  ام راقا میکشوری که من، اهورامزدا به وجود آورده و  

 باشد با جادوی خود گناه را آفرید".ظلمت نهائی می 

باشد و بنا به یک سنت قدیمی آن را ، ری دارای اهمیت به سزائی می 2برای پارسیان     

  ۴آذربایجاندر    ٣دانند. نوشتۀ دیگری محل تولد وی را شهر شیسمحل تولد زرتشت می

ر دو روایات، ه  هحقیقت نزدیکتر است. اما بنا ب  تر بوده و بهداند. روایت اول قدیمیمی

 حرکت دین جدید در مدین آغاز شده است.   اولین

خوانیم "چه تعداد هم از ری نام برده شده و در آنجا می  ١8آیۀ    ١٩  در اوستا، یاسنا     

زیادی ارباب وجود دارد. ارباب خانه، ارباب ارک، ارباب شهر، ارباب ایالت و زرتشت  

چهار ارباب در ری،   در تمام سطوح در سرزمین زرتشت که در آنجاارباب پنجم است.    که 

و   شهر  ارباب  ارک،  ارباب  منزل،  ارباب  آنها  کدامند؟  آنها  دارد.  وجود  شهر زرتشت، 

موبدان ری، باالترین مقام  زرتشت ارباب چهارم است". گذشته از آن نوشته شده که موبد

آذربایجان به  زرتشت در ری یا    دینی کشور بود. غیرممکن است کسی بتواند ثابت کند که 

 زیرا هر دو منطقه، محل زندگی زرتشتیان بود.باشد نیا آمده د

شود که منطقۀ  متوجه می  دوریسند. "کمی استرابو اطالعات زیر را درمورد ری بیان       

ای آن، از ههری در ماد از آن جهت نام گرفته که مناطق حاشیۀ دریای کاسپین و درواز

زیادی از شهرها و روستاها تبدیل به مخروبه  که تعداد   زلزلۀ شدیدی ویران شده، بطوری

 ."ای متعددی نیز تغییر یافته استهه اند و مسیر رودخانگشته 

کشور پارت سرزمین بزرگی نیست و هم در زمان شاهان ایرانی و هم پس از فتح  "     

ب  ۵آن توسط اسکندر و در زمان دراز مدت حکومت پادشاهان مقدونی   ه مالیات خود را 

پارت نه تنها کوچک است بلکه جنگلی، کوهستانی و   ردند.کمیها پرداخت یرکان ه  همراه

چه سریعتر از آنجا عبور    باشد از اینرو پادشاهان با لشکریان خود هرمی غیرحاصلخیز

آنها را تأمین  قشون  توانست آذوقۀ  زیرا این منطقه حتی برای مدت کوتاهی هم نمیکردند  می

 های هائی که تا دروازهتمامی سرزمین و   ٧و چورن ۶تر شده و کمیسنگ کند اما اینک بزر
١ .Angra Mainyu 

 هند کوچ کردند.تبار که در صدۀ دوم هجری پس از حملۀ اعراب، به. گروهی از زرتشتیان ایرانی2

 های باستانی شهر ری . یکی از نام٣

۴  .Atropante  Media  اند. پ م داده  ۴که یونانیان به امرای منطقۀ آذربایجان و کردستان در قرن    نامی

شود نام آذربایجان از نام وی گرفته شده  آتروپات نام ساتراپ آذربایجان در زمان حملۀ اسکندر بود و گفته می

 است. 

۵ .Makedonian  آغاز گشت. در حدود  آد"نام سلسلۀ "آرگه به پ م 8و  ٧اولین دولت مقدونی در قرون

های    سال  جزئی از قلمرو امپراتوری ایران بود. با تسخیر ایران و هند توسط اسکندر در پ م  ۵00های  سال

 دولت مقدونی به اوج عظمت خود رسید.  پ م ۴۵0تا   ۴٩۵

۶  .Komisene   منطقه ای متشکل از صفحات جنوبی البرز از خوار در شمال سمنان تا نقاط کوهستانی

نام کومیسنه یا کومیشان جزو ایالت بزرگ پارت مازندران که در تمام دورۀ حکومت مادها و هخامنشیان به

 رفت و پس از اسالم قومس نام گرفت. به شمار می

٧ .Chorene   منطقه ای باستانی در ارمنستان 
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هم که سابقأ جزئی از سرزمین    2ما  یرد. ری و تاپورهگمیاند را در بر  واقع شده  ١کاسپین

می  تشکیل  را  پارت  از  قسمتی  بودند،  آپامه ماد  شهر  دو  هر  هراکله  ٣آدهند.  در   ۴آو  هم 

تا ری مطابق نوشتۀ آپولودوروسههنزدیکی ری قرار دارند. فاصلۀ درواز   ۵ای کاسپین 

استادی است. نام ری از   ١2۶0  ٧پیلوسکاتومها شهر هه و تا پایتخت پارت   ۶استادی  ۵00

به نوشتۀ پوسیدونروی زلزله بنا  چندین شهر و دو هزار روستا را   8ای گرفته شده که 

 ."ویران کرده است

مقدونی"      زمان  از  که  دارد  وجود  یونانی  شهر  چند  ماد  مانند  در  مانده،  جای  به  ها 

شده که  گذاریپایه   ١0توسط نیکاتورآ، در نزدیکی ری و خود شهر ری که و آپامه   ٩آالئودیسه 

نویسد  می  ٣١میتااهل آرتهنامند. آپولودوروسمی١2ها آرساسیاخود پارت  اما ١١را اروپوسآن

اعظم ماد  . قسمت  "استای کاسپین واقع شده ههاستادی جنوب درواز  ۵00شهر در  که این 

   ۴١ای اطراف اکباتان و از سمت دیگر به ماتیاناهه مرتفع و سرد است اما از طرفی به کو
١  .Gates of Alexander   های  العبور در جنوب شرقی دریای مازندران که در داستانمنطقه ای صعب

هائی اطالق شده که در دربند قفقاز وجود قرون وسطای اروپا به شمال غرب دریا منتقل گشته و به تنگه

های جنوبی از دست یأجوج و مأجوج به  های باستانی برای حفاظت سرزمینها مطابق افسانهداشت. این تنگه

 های اسکندر یا گذرگاه داریل شد.دست اسکندر ایجاد شده بود و نام آنها دروازه

2 .Tapurema 

٣  .Apamea  آ یا  اول نیکاتور در نزدیکی الئودیسهیک شهر هلنی در منطقۀ مادها که به وسیلۀ سلوکس

 گذاری شد.نهاوند امروزی پایه

۴  .Heraklea  گذاری شده و پایه  پ م  ۶صغیر که در قرن  شهر باستانی در دهانۀ رود لیکوس در آسیای

 آ نامیده شد.نام هراکلس یا هرکول، هراکلهبه

۵  .Apollodorus   زیست و در م می  ١۴0نگار باستانی که حدود سال  تاریخ  میتا،آپولودوروس اهل آرته

 جای گذاشته است.  مورد تاریخ اشکانیان مطالبی از خود به

۶ .Stadi متر  ١8۵باستان، هر استادی حدود واحد طول در یونان 

٧  .Hekatompylos    یا شهر صد دروازه، یک شهر باستانی که امروزه میان دامغان و سمنان قرار دارد

ها است. پارت  پ م در این محل توقف کرده  ٣٣0شود. اسکندر مقدونی در تابستان و شهر قومس خوانده می 

ا که پایتخت اشکانیان شد. یونانیان شهرهائی ر   پ م  200شدند و از سال  بر این شهر چیره    پ م  2٣8در  

 خواندند. بیش از چهار دروازه داشتند، صد دروازه می

8  .Posidonius    شناس  نویس و ستاره، فیلسوف، جغرافیادان، تاریخپ م  ۵١، درگذشت  پ م  ١٣۵تولد

 جز چند نقل قول چیزی برجای نمانده است.آ بدنیا آمد. از آثار وی بهیونانی که در شهر آپامه

٩  .Laodicea  گذاری شده شود در زمان داریوش بزرگ پایهنهاوند کنونی، نام یونانی شهری که گفته می

م که به برچیده شدن سلسلۀ ساسانی ختم شد، در    ۶۴2آخرین نبرد بزرگ اعراب و ایرانیان در سال    است.

 این شهر اتفاق افتاده است.

١0  .Nikator  از مرگ او پادشاه متصرفات آسیائی    یا سلوکوس اول، از فرماندهان قشون اسکندر که پس

قتل  در سواحل تراکیه به ضرب خنجر بتلمیوس کرانوس پسر بتلمیوس اول به  پ م  28١او شد. او در سال  

 رسید.

١١ .Europus ١2 .Arsacia ان یاشکان ۀانگذار سلسلین، برگرفته از نام اشک اول بنیقزو یبه گفته ا 

١٣ .Artemita  شود در ایالت وان کنونی در کشور ترکیه واقع شده بود. شهری باستانی که گفته می 

١۴ .Matiana 
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 شود".ارمنستان محدود میو 

ها و مادها، در مورد ری  های خود دربارۀ جغرافیای سرزمین پارت استرابو در نوشته      

بزرگ کند ولی کامأل بدیهی است که ری در زمان وی شهر  فقط به این چند سطر بسنده می

د بانی ری  رکمی ای بود اما اینکه او نیکاتور را که در زمان اسکندر زندگی  و شناخته شده 

قبول است. احتماأل این اشتباه به این دلیل است که سلوکوس نیکاتور در  خوانده، غیرقابل 

ری بازسازی عظیمی انجام داده و شهر را وسعت بخشیده، وگرنه قدمت ری به پیش از  

رسد. از نام آرساسیا تا قرن دوم میالدی که شاهان پارت در فصل  اسکندر و نیکاتور می 

و آنها نام قدیمی شهر را به آن پس دادند. این   شدمی ردند، استفاده کمیبهار در ری اقامت 

را به این شهر داد، احتماأل در آن زمان از نام ری هم استفاده   اشک اول بود که نام آرساسیا 

 .شدمی

 ریوشادخاطر معروف شد که اسکندر پس از تسخیر اکباتان و تعقیب  شهر ری به این       

آریاناس  سوم کتاب  در  گزید.  اقامت  شهر  این  در  خود  سربازان  از  زیادی  تعدادی  با   ،

خوانیم "در واقع سربازان با سرعت زیادی که داریوش داشت باید خسته و  می   ١آناباسیس

مچنان به راه  ه  ه ها تلف شده باشد. اما شااز پا افتاده شده باشند و چندین اسب زیر پای آن

ای  ههروز به آنجا رسید. از این منطقه تا درواز  ١١خود به سمت ری ادامه داد و پس از  

رد یک منزل راه بود. اما  کمی کاسپین برای مسافری که با سرعت لشکر اسکندر حرکت  

بود. در طول راه تعدای  افتادهتوجهی پیش شهر عبور کرده و مسافت قابل داریوش از این

بودند. تعداد زیادی هم خود را  شهرهای خود رفته  از همراهان وی او را ترک کرده و به 

تسلیم اسکندر کردند. باالخره اسکندر از رسیدن به داریوش و دستگیری وی منصرف شد 

 استراحت کنند".)ری( روز در این شهر   ۵و دستور داد به مدت 

ملۀ اعراب به ایران، شکوه و عظمت خود را داشت ولی در آن حمله، صدمۀ  ری تا ح      

مجددأ عظمت خود را باز یافت. در زمان خالفت    2عباسیفراوانی دید اما در زمان خلفای 

شهر    میالدی( شهر وسعت زیادی یافت و بر تعداد سکنه و شکوه   ٧٧۵تا    ٧۵۴)  ٣المنصور

 دور محلۀ محمدیۀ شهر و  برج و باروئی حتی از سابق هم بزرگتر شد.  افزوده گشت. 

١  .Arrianas Anabasis  ١٧۵تا    ٩2، زندگی از  نگار یونانییا گزارشات اسکندر، نوشتۀ آریان تاریخ  

نخورده باقی  صورت تقریبأ دستباشد که به در مورد لشکرکشی اسکندر مقدونی میم، جزو چند مأخذ محدود  

 مانده است.

بنی  عبدالمطلب، عموی پیامبر و از  بنخالفت رسید و از نوادگان عباسامیه به. حکومتی که پس از بنی2

احمد شد. آخرین آنها ابو  م در کوفه خلیفه  ٧۵0سفاح در سال    بودند. اولین خلیفۀ آنها ابولعباس عبدهللاهاشم  

م در بغداد خالفت را از دست داد. عباسیان به کمک ابومسلم    ١2۵8باهلل بود که در سال  عبدهللا المستعصم

ایرانیان همیار او به به  نام سیاه  خراسانی و  بعدأ ابومسلم را کشتند و حکومتی  جامگان  قدرت رسیدند اما 

 آوردند.وجود  تر از امویان بهظالم

سال خالفتش    2١م، دومین خلیفه عباسی که در طی    ٧٧۵تا    ٧۵۴المنصور، خالفت از  . ابوجعفر عبدهللا٣

خلیفۀ پس از او جملگی از نوادگان او بودند. او پسر مورد  ٣۵های خالفت خود را چنان محکم نمود که پایه

سزائی    قدرت رسیدن عباسیان نقش به  بهجانشینی خود برگزید و ابومسلم را که در    اش مهدی را بهعالقه

 داشت از بین برد. 



                                                                  ٣١بخش  ری و تهران 

2١0 
 

که بین این دو  هائی از شهر  شهر کشیده شد. قسمت   تا دورباروی دیگری با خندق دور  

میالدی(  ٧8۵تا   ٧٧۵)  ١بارو قرار داشت به نام شهر خارجی معروف گشت. خلیفه مهدی

رد. یک مسجد بزرگ و  کمی عنوان زندان هم استفاده    بنده ساکن شد و از آن بهدر قلعۀ ری

 هزار قدم طول داشت.  ١2شهر  بارویپیرامون  .  شدمیوالی منطقه در نزدیکی آنجا دیده   کاخ

این خاطر ری را بسیار    میالدی( در ری متولد شده و به   ٧8۶-80٩الرشید )هارون      

رد. برای کمی ی در ری اقامت دوست داشت و در سفرهای خود به اقصی نقاط ایران، مدت

عیسی  ظلم  از  شکایت  برای  برمکیان  خدمت بن مثال  آمده،  بغداد  به  خراسان  والی  علی، 

هارون رسیدند. آنها به خلیفه اطالع دادند که والی مشغول تاراج اهالی و افزودن به دارائی 

أ تحقیق  باشد. هارون بالفاصله عازم خراسان و مناطق شرقی ایران شد تا شخصخود می

کند. والی تا ری به پیشواز خلیفه آمد و با هدایای خود وی را گمراه نمود و شرایط را به 

 نفع خود تغییر داد.

ابو       بال  مهدی  زمان خالفت  در  که ری  است  نوشته  ایرانی  جغرافیانویس    محمد یک 

خیابان و    ۴۶ا  هه . هرکدام این محلشدمی محله تقسیم    ٩۶دوانقی در قرن نهم میالدی، به  

  ١۶،۶00مدرسه،    ۶۴00مسجد داشت. در مجموع در شهر    ١0خانه و    ۴00هر خیابان  

 هزار کاروانسرا وجود داشت.  ١٣قنات و    ١٧00هزار آسیاب،    ١2هزار مناره،    ١۵حمام،  

در قرن سوم  احتمال زیاد اغراق کرده، نوشته است که جغرافیانویس عرب دیگری که به

رد. کمی ترین شهر آسیا بود و پس از بابل بیشترین مالیات را پرداخت  هجری ری پرجمعیت 

 ، دروازۀ عروس دنیاالقابی که در طول تاریخ برای ری استفاده شده عبارت از شاه شهرها،  

 باشد.شهرها می  جهان و بانوی  زمین، میدان 

نقل کرده است. اوسلی   2احمد رازیاقلیم امینشاردن اطالعات فوق را از کتاب هفت      

  ۴۶محله،    ٩۶رکدام از این ه  هنویسد کهم همان مطالب را از همان کتاب بیان کرده و می

در هر  هر شب  هزار خانه و هزار مسجد داشت و    ۴0کوچه داشت و در مجموع شهر ری  

سوخت. در قرن نهم  وغنی از طال، نقره و فلزات گرانبهای دیگر می ر  مسجد هزار چراغ

سزائی   خاطر قرار گرفتن بر سر راه تجاری بین چین و اروپا از اهمیت به   میالدی ری به 

 برخوردار بود.

خوانیم که آذوقه و اجناس  در کتاب صورالبلدان که در قرن دهم میالدی نوشته شده، می      

. در شرق بغداد  شدمیتجملی در ری بیشتر از هر شهر دیگری بین خراسان و عراق یافت  

  بیشتر بود.چه جمعیت ری از نیشابور هم    فقط نیشابور یارای برابری با ری را داشت اگر

 اکباتان،ها ری هم مانند سایر شهرهای ایران از جمله میالدی با حملۀ مغول  ١٣در قرن 
باهلل، فرزند ابوجعفر منصور، سومین خلیفۀ عباسی که بین المنصور المهدی. ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا ١

 م در بغداد خالفت کرد. دوران خالفت وی، همراه با صلح و آرامش بود. ٧8۵تا  ٧٧۵های سال

و تذکره نویسان صدۀ یازدهم قمری،  ه ق در ری، از جغرافیادانان    ١002. فرزند میرزا احمد تهرانی، تولد  2

احمد نیز از اعیان دربار صفوی بود که در دورهٔ پدرش از جانب شاه طهماسب صفوی کالنتر ری بود. امین

دربار جهانگیر شاه راه یافت. در آنجا طی مدت شش سال تذکرهٔ نفیس خود  هند رفت و به  شاه عباس اول به

 ذشت. درگ مانجا در هو  اقلیم را نوشتهفت 
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. ری که به خاطر اختالفات داخلی از عظمت  و تخریب شد  هدف تاخت و تاز آنها واقع گشت

ها، سال بعد فخرالدین پادشاه پارت   ۶0افتاده بود تعداد زیادی از سکنۀ خود را از دست داد.  

ای فروپاشی در هه دست شد و ری را بازسازی کرد اما نشان شاه ایران هم   ١خانبا غازان

و شهر هرگز شکوه و عظمت    شدمیها مرکز ممالک شرقی بود به وضوح دیده  قرن ری که  

 گذشتۀ خود را باز نیافت.

ای آب، جواهرات هه نوز هم مردم شهر از چاه  ه نویسد کمیالدی می   ١٣در قرن    2زکریا     

های ایام نند. این اجناس گرانبها ثروتی است که مردم در زمان درگیریکمی و طال پیدا  

دست    های دورباشد که شاهان ایران از زمان اند. ری یکی از شهرهائی میذشته دفن کرده گ

های فراوانی بود. درختان  ها و درگیریردند و محل تاخت و تاز، جنگ کمی در آنجا اقامت  

که از   آیدمی توت، انجیر و انگور فراوانی دارد. در ری یک گل نرم مخصوصی به دست 

ای ری هشانه ردد. گمی تمام شهرهای ایران صادر   آن برای شستشوی مو استفاده شده و به 

شود بسیار معروف است. دو گروه  تهیه می  طبرستان های  که از چوب درختانی از جنگل 

اند و در عوض از مسلمانان شهر که با هم اختالفاتی دارند اوضاع شهر را خراب کرده

 پردازند.شی می کمباحثه به شمشیر

های اصفهان،  شهر بزرگ به نام   ۴عجم  عراق"نویسد که  میالدی می  ١۴حمدهللا در قرن       

  نظیر نداشت اما اینک در جهان  شود که ری در گذشته  همدان، قم و ری دارد. او متذکر می 

دهد که ری پس  بیش نیست و ورامین جای ری قدیم را گرفته است. او ادامه می ای  خرابه

ری در   نویسد که احمد می ها هرگز عظمت سابق خود را باز نیافت. امین از حملۀ مغول 

بازسازی شد.  بعد از چنگیزخان  گشت اما مجددأ    ا تخریب ههها و زلزلچندین نوبت با جنگ 

. ری مانند شهری در حال افول "شدند  شهیدهزار نفر از مردم ری    ٧00ها،  در حملۀ مغول 

طور   به توسط چنگیزخان  ها و تخریب ری  ا حفظ کرد. شاید حملۀ مغولاهمیت خود ر  مدتی

 عظمت تهران شده است.باعث  غیرمستقیم 

باشد و در آن هیچ  نویسد "خاک ری قرمز رنگ میمی دربارۀ ری    آریوسآدام اوله     

نفرینی بر عمر  خاطر    آید. مطابق گفتۀ اهالی این عمل به میوه یا سبزیجات به عمل نمی

ابتدا با امام بیعت کرده  باشد. او در  می   عفرمانده سپاه یزید در نبرد با امام حسین  ٣سعدبن 

بود اما پس از چندی به خدمت یزید در آمد و آمادگی خود را برای جنگ با امام اعالم  

 هیچ فرماندهی  آمد،  شمار می و مقدس به از خانوادۀ پیامبر بود    عحسین  که امامنمود. از آنجائی 

م، هفتمین شاه از سلسلۀ ایلخانیان مغول در ایران که پس از بایدوخان به   ١٣0۴، درگذشت  ١2٧١. تولد  ١

ها ایلخانان ایران را مستقل  م تا زمان مرگ شاهی کرد. او با قطع رابطه با مغول ١2٩۵ایلخانی رسید و از 

 نگ با بایدو، به تشویق امیرنوروز اسالم آورد.کرد. وی ابتدا بودایی بود اما پیش از ج 

نگار و دان، دانشمند، تاریخق، جغرافیا   ه  ۶82، درگذشت  ۶00. زکریا بن محمد بن محمود القزوینی تولد  2

توان از آثار البالد و اخبار العباد در دو جلد، مفید العلوم و مبید الهموم فیلسوف قرن هفتم قمری، از آثار او می

 الموجودات نام برد. المخلوقات وغرائبعجائبو 

وقاص فرمانده اعراب در نبرد قادسیه که فرمانده سپاه یزید در فاجعۀ کربال بود. او  . فرزند سعد بن ابی٣

 در کوفه به دست مختار ثقفی کشته شد.ق  ه ۶۶درسال 
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و  یت ری  نبود. عمرسعد با گرفتن وعدۀ وال کشیدن شمشیر به روی او  در ماد حاضر به  

سوخت، به جنگ با امام پرداخت اما شهادت امام در این  ها در عشق آن می که سال حومه  

نفرین علت   نفرینی بر عمرسعد و شهر ری گشت. بنا به گفتۀ ایرانیان این  باعث  جنگ 

 باشد".حاصلی آن می سرخی خاک ری و بی

 

 
 

نام   نویسد "در منطقۀ ری روستائی به می در مورد ری    ١روستای تهران اوتربارۀ  در     

به مخروبه  اینک  که  دارد. ری  وجود  مهمترین  تهران  از  یکی  گذشته  در  شده  تبدیل  ای 

دست   به شده و پس از تخریب  شهر در زمان اولین شاهان ایران بنا  شهرهای ایران بود. این 

ترین شهر  جمعیت  شده است. در زمان خالفت مهدی، پس از بغداد پر   فریدون بازسازی

بود. دو رودخانه از کو نیستند. هوای شهر  هه منطقه  ای دیلم جریان دارند اما آنها پرآب 

 شود".جات، فراوان یافت می ند اما پنبه و میوه کمی خوب نیست و گرما بیداد 

در مکانی که شهر باستانی ری واقع شده بود اینک فقط تلی از خاک باقی مانده اما       

شود. در سرتاسر  می  ا هنوز هم دیدههه ها و قلع انبارها، برجا، آب هه بقایای باروی شهر، خان

به  های زیادی به چشم می ای آبادی هه دشت تهران خراب خورد که به خاطر گذشت زمان 

قابل  می زحمت  از  تشخیص  بازدید  در  ندارد.  اطالعی  آنها  تاریخچۀ  از  کسی  و  باشند 

شود که در قرون گذشته در این محل شهر عظیمی قرار  یننده متوجه می ری ب  ایههخراب

 ا بابل و نینوا قابل مقایسه بود.داشت که ب
١ .Otter به بخش آخر کتاب مراجعه نمائید.با او ، برای آشنائی 
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ری قرار دارد و برخی  باستانی در قسمتی از شهر ع روستا و زیارتگاه شاه عبدالعظیم     

ری  احتمال زیاد شهر  اند. بهشده آن واقعمخروبۀ های آن در داخل باروی قدیمی خیابان از 

های آن از آجر در زمان شکوفائی خود تا تهران کنونی وسعت داشت. مصالح ساختمان 

شود از  ای شرقی آن دیده می هه ای که در کوهپایپخته و خشت خشک شده بود ولی قلعه 

هائی شهر به حالت سه گوش در داخل بارو واقع شده بود و برج سنگ ساخته شده است.  

شهر مراقبت    ۀهدروازسه  ا و اضالع آن وجود داشت. سه برج چهارگوش از  هه در گوش

به سمت مازندران و آذربایجان، دروازۀ جنوبی به سمت خراسان  رد. دروازۀ شمالی  کمی

مراه فرشته اسرافیل از  ه ه بیاس ب . توشدمیو دروازۀ جنوب غربی به سمت اکباتان گشوده  

 طریق دروازۀ اکباتان وارد شهر شده بود.

کوهپای       دیگری  هه در  باروی  قلعۀ محل    شوددیده میای شهر  احتماأل در اطراف  که 

شود برای در ای آن بین دو بارو دیده میهه ای که خراباقامت شاه کشیده شده بود. محوطه 

توان حدس زد باشد. میعظمت که از آن یاد شده بسیار کوچک میبر گرفتن شهری با آن  

مرکزی شهر را فرا گرفته و محلی برای در امان ماندن اهالی   که این بارو فقط دور هستۀ 

در   ١ها با نایب پادشاه سلوکیانکه رهبر پارت  شود هنگامی تازها بود. گفته می   و  در تاخت

  تا با او پیمان کردند می  ود. رهبران محلی به او مراجعهری مستقر شده بنبرد بود در شهر

 سلطۀ پادشاهان یونانی نجات دهند.بندند تا ایران را کامأل از 

خورد. در یکی  چشم می  در اطراف ری هنوز هم چند تابلوسنگ از زمان ساسانیان به      

خاطر    شاپور این تابلو را به است.    تصویر کشیده شده   از آنها شاپور در اندازۀ طبیعی به

های شهر، برج عجیبی به نام  از خود به جای گذاشته است. از دیدنی   2پیروزی بر اردوان

 8والی خراسان و عراق در اوایل قرن  ٣برج یزید است و احتماأل از زمان یزید بن مهلب

 شاه دستور بازسازی آن را داده است.چند سال پیش  میالدی باقی مانده است. 

علی موسوم  ای اطراف ری استراحتگاه خوبی وجود دارد که به چشمه هه در کوهپای     

روی فراوان برای . پس از پیاده باشدمیای در سایۀ درختان پربرگ است. این محل چشمه 

دیدار آثار باستانی اطراف ری زیر تابش آفتاب، محل مناسبی برای استراحت و نوشیدن  

 علیفتح ند. تابلوسنگی کمی گردبادها دهان آدم را پر از خاک   هویژه ک   . بهاستآب گوارا 
. پس از مرگ اسکندر  ندکردپ م در قسمت غرب آسیا پادشاهی می  ۶۴تا    ٣١2های  ای که بین سال. سلسله١

پ م به سلوکوس اول نیکاتور رسید. او سلسله ای را بنیان    ٣0۶پ م متصرفات آسیائی او در سال    ٣2٣در  

و نیم قرن پادشاهی کردند. با به قدرت رسیدن اشک اول در سرزمین پارت   2شاهان آن نزدیک به  نهاد که 

پ    ۶۴و شکست و قتل فیلیپ دوم فیلورومئوس واپسین شاه سلوکیان از دولت روم در سوریۀ کنونی در سال 

 پایان رسید.  م، پادشاهی آنان به

2  .Artabanus    22۴تا   2١٣ین و آخرین شاه اشکانی که از سال  ، بیست و هشتم2٩اردوان پنجم یا اشک  

م پادشاهی کرد. با کشته شدن او توسط شاپور اول، دولت اشکانی منقرض شد و جای خود را به   22۶یا  

 ساسانیان داد. 

 . از سرداران عرب در زمان امویان که برای مدتی والی خراسان بود. او سرانجام از فرخان، از اسپهبد ٣

 یگان طبرستان، شکست خورد و در بازگشت به عراق به زندان افتاد. های دودمان دابو



                                                                  ٣١بخش  ری و تهران 

2١4 
 

اند، نمایش  شاهی نشسته و پسران وی اطراف او را گرفته  را در حالی که به روی تخت شاه  

سوی    نیزۀ خود را به   که دهد. تابلوسنگ دیگری وی را در حال تاختن بر اسبی در حالیمی

 ها نمایانگر آن است که او به کاریتصویر کشیده است. این کندهشیری نشانه گرفته، به  

وعدۀ غذائی  دار آن  هنگام مراجعت از شکار در این محل استراحت کرده و در باغ سایه 

 صرف نموده است.

ای خود هنوز هم از مصالح  هه مردم اطراف ری و حتی سکنۀ تهران، در ساختن خان      

نند. اهالی روستاهای اطراف به ری آمده و آجرهای کمی ه ای ری استفادهه ساختمانی خراب

به   زمین خارج   شهر را از زیر  ایههخراب   نند. اغلبکمی روستاهای خود حمل    کرده و 

قیمت    یابند. اروپائیان مقیم تهران آنها را بههنگام کندن زمین، طال، نقره و اشیاء قدیمی می 

  عبین تهران و شاه عبدالعظیم ١آهن کوچک بلژیکیکه راه نمایند. زمانی خوبی خریداری می

آهن از    کارگران مقدار زیادی سکۀ طال و اشیاء عتیقه پیدا کردند. مسیر راه  شدمیساخته 

 د.نکمیقسمتی از شهر باستانی ری عبور  

تاریخ   همان      و  نشده  دقیقأ شناخته  بانی ری  گفته شد  نویسان شرقی اشخاص  گونه که 

بنیانگذار شهر می این شهر در زمان مختلفی را  آن در  دانند.  نام  و  بنا شده  باستان  های 

اما هیچ کتاب  آورده شده است  مختلف  پایه های  یا  بنا  از زمان  دقیقی  کس  آن اطالع  گذار 

  ٩00ندارد. اگر گفتۀ ایرانیان در مورد بانی آن هوشنگ صحت داشته باشد، قدمت آن به 

 سال پیش از میالد خواهد رسید.

هزار سال از   2شود که  از قدمت تهران هم اطالع دقیقی در دست نیست اما گفته می     

شود بنا  های جغرافیای قدیمی دیده نمی که نام تهران در کتاب ذرد. از آنجائیگمی عمر آن  

رش و پیشرفت تهران  زد که گست  توان حدسبر این عمر تهران نباید خیلی طوالنی باشد. می 

  2ای ابن حوقلهه اهمیت بود. در نوشت ای بیبا افول ری همزمان بود. تهران در ابتدا قریه 

که در قرن دهم میالدی از ری و اطراف آن دیدن نموده و نکات را به دقت   ٣و المسعودی

   از تهران ای که در آن ترین نوشته اند نامی از تهران برده نشده است. قدیمییادداشت کرده
شد. نقطه آغاز  گذاری دود و بخاری بود که از دودکش لوکوموتیو خارج میدودی، علت این نام. یا ماشین١

در   ععبدالعظیم  درب شاه  مقابلکوثر فعلی و نقطه پایانی آن  قیام و پارک  خراسان، میدان  آن نزدیک دروازه

نام مسیو  ساخته شد. یک مهندس فرانسوی به   م  ١88٣خ برابر  ١2۶١شهر ری بود. این راه آهن در سال  

نمایندگی از یک شرکت بلژیکی امتیاز آن را از ناصرالدین شاه گرفت اما در مدت کوتاهی کار به بواتال به

بایگانی تاریخ  به  یکلخ این خط آهن به  ١٣٣0های دهه  ورشکسته شدن این شرکت بلژیکی انجامید. در سال

 سپرده شد. 

2  .Ibn Haukal   .محمد بن علی بن حوقل، جغرافیادان قرن چهارم قمری که در شهر نصیبین به دنیا آمد

جزیره عربستان، عراق، نمود. در یکی از سفرهایش از شبه   های خود را ثبت او سفرهای زیادی کرد و دیدنی 

سفر او پس از آن گم  خوارزم و ماوراءالنهر رسید اما مسیر  ه ق به  ٣۵8خوزستان و فارس دیدن کرد و در 

 شده است. 

نویس،  تاریخدانشمند،  المسعودی در قرن چهارم قمری در بغداد متولد شد. او  . ابوالحسن علی بن الحسین٣

دان، و جهانگرد بود. سفر طوالنی او از فلسطین آغاز شد و پس از عبور از سوریه، زنگبار و بالد  جغرافیا 

 م در شهر فسطاط مصر درگذشت.  ٩۵۶ر سال هند و دریای چین رسید. او د فارس به
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میالدی زندگی    ١2باشد که در قرن  حموی می   ، نوشتۀ یاقوت ١البلدانیاد شده کتاب معجم

ای زیرزمینی بود و کسی بدون اجازۀ اهالی هه رد. در آن ایام تهران به صورت خانکمی

 ترتیب بود.مین ه ه میالدی وضع ب ١۵حق ورود به آن را نداشت و تا قرن 

به عنوان یکی از   ١28٣زکریا قزوینی که در سال        میالدی از دنیا رفته از تهران 

ای  ههترین روستاهای اطراف ری یاد کرده که باغات میوۀ فراوانی دارد. اهالی در خانمهم

ا غیرقابل تصرف  های آنهه نند. هنگام تاخت و تازها خانکمیزندگی  شبیه چاه  زیرزمینی  

شود.  تی اگر دشمن چند روزی هم روستا را محاصره کند موفق به تسخیر آن نمی است. ح

آنها حمله کرده،    شود، اهالی از پشت به که قشون از روستا خارج می   در نهایت هنگامی 

به آنها را  لوازم  و  کشته  علیه  غارت می  سربازان را  دائمأ در حال شورش  مردم  برند. 

مهربانی و دوستی رفتار   اامرائی که با آنها ب  ستند. اهالی تهران فقط بهه ه رانان منطق حکم

روستا وجود دارد که دائمأ با هم در جنگ و    ١2ذارند. در این محدوده  گمی کنند احترام  

خوانده و از آنها بیعت  ند رؤسای آنان را فراکمی باشند. امیری که بر آنها حکومت  جدال می

خانگی و محصوالت پرداخت    اهالی مالیات خود را با حیوانات. پس از توافق،  گیردمی

  حیوان یک   وید "ببین اینگمی . شخصی خروسی و دیگری مرغی با خود دارد و  کنندمی

ند  کمی ند. حاکم یا آن را قبول  کمی دینار ارزش دارد" و مالیات خود را به این گونه پرداخت  

. اهالی در عوض استفاده از گاو در کار کشاورزی،  آیدو یا نه، اما همواره با آنان کنار می 

نند و واهمه دارند که حاکم در عوض مالیات، گاوهای آنها  کمی از وسائل دیگری استفاده  

بارکش خود را از دید حاکم پنهان   تا آنها  کمی را مصادره کند. حتی حیوانات  توسط  نند 

ای هه ویژه میو  خیز است. به . خاک تهران و اطراف آن بسیار حاصلنشوندتصاحب    دشمنان 

 آید".ای به این خوبی به عمل نمی هه جای دیگر میو آن مرغوبیت خاصی دارد و در هیچ 

دائمأ  نیمه وحشی  های سیاحان شرقی در مورد سابقۀ تهران دربارۀ این که اهالی  نوشته      

 .کنندتهران را تحسین می های  میوه   خوبیبا دشمنان خود در جنگ بودند مطابقت دارد. همه  

و آب و    است نویسد "تهران شهر بزرگ و بااهمیتی  می   میالدی  ١۴حمدهللا در قرن       

باشد. تمام ضروریات  ای آن نمایانگر این نکته میهه هوای آن از ری بهتر است و کیفیت میو

به  هللا می فضل شود".زندگی در آن یافت می  بنا  یا تهران  بابل، ری و  روایات  نویسد که 

 د.نباشمختلف، محل درگذشت اسکندر کبیر می

سال  امین       در  رازی  هفت   ١۵٩٣احمد  کتاب  در  میمیالدی  "جویبارهای اقلیم  نویسد 

 مانند بهشت، محل خوبی برایگوارا و باغات پرمحصول، باعث شده تهران   فراوان با آب 

مانند    شده کهنام شمیران واقع   روستائی به   و  منطقۀ کوهستانی  آن یک   باشد. در شمال  زندگی

های ند. زمین کمی  آدم را تازه  خوب روح . هوای آن با بوهایاست  محل زندگی فرشتگان 

فید و زیبائی دارد. هیچ  خیز و سرسبز آن مانند حریر بوده و آسمان آن ابرهای سحاصل

 شد.میایران نامیده  نام مشعل  این خوبی نیست. این منطقۀ کوهستانی سابقأ به آبادی دیگری به
شهادت بسیاری حموی که در قرن هفتم قمری نوشته شده و به کتابی است در مورد جغرافیا نوشتۀ یاقوت.  ١

 باشد.ی عصر خود میدر مورد جغرافیا  ها کتابیادانان و مستشرقین یکی از پربارترین فاز جغرا
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 میالدی تهران تبدیل به شهر شد.  ١۶در زمان سلطنت شاه طهماسب در اواسط قرن      

پیترو دالواله می نام برده  تهران  از  اروپائی که  می اولین سیاح  او  نویسد "شاه در باشد. 

کنونی ایران، شاه عباس چنین  شود. الاقل شاه  تهران قصری ندارد و هرگز وارد آن نمی

ند. روزی او این شهر را نفرین کرد و در مألعام به پدر کسی که وارد آن شود کمیکاری ن

ای این شهر بیمار شد و شکم درد گرفت.  هه ناسزا گفت اما از خوردن بیش از اندازه از میو

از او استقبال  وید که شاه از تهران دل خوشی نداشت زیرا اهالی هرگز  گمی روایت دیگری  

دیدن    از تهرانوجود این نفرین  شاهانه که آرزوی او بود، به عمل نیاورده بودند. من با  

 کردم. 

 

 
 

اما جمعیت زیادی نداشته    باشدمی بزرگی است و حتی از کاشان هم بزرگتر  تهران شهر       

آید.  و سرتاسر شهر پوشیده از باغات میوه است. همه گونه میوه در این شهر به عمل می

رسد. مردم میوۀ آن را بسیار مطلوب  های اطراف به فروش میای تهران در آبادیهه میو

سیده  ا خوب رهه ای دارد زیرا در شرایط تهران میوای خوشمزه هه دانند و جدأ هم میومی

شوند. تهران بزرگترین شهر منطقه و محل اقامت خان بوده و سایر شهرهای منطقه  می

ای که ما در آنجا برای قدرت برابری با آن را ندارند. شهر از جادۀ فیروزکوه تا کوهپایه 

دارد. گسترش  کردیم  اطراق  شب  جویبار خیابان   خواب  بوسیلۀ  شهر  آبیاری  های  هائی 

ند. کأل  کمیها عبور کرده و درختان میوه را آبیاری از میان باغ ری جادائمأ شوند. آب می

نقش منطقه  حاصلخیزی  در  جویبارها  پر   مهمی   این  درختان  چنار  به برگی  دارند.  ،  نام 
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کشور ما بلندتر و پربرگتر    ان از درختزیبا  درختان    ند. این کمیدار  های آن را سایه خیابان 

برای ام.  هائی هیچ جای دیگر ندیدهتوانم بگویم که من چنین درختجرأت می  باشند. به می

. تعداد این درختان به قدری زیاد است که  به سه نفر نیاز استبعضی از آنها  بغل کردن  

درختان سدر  خوانم، آنچنان که قسطنطنیه را شهر من تهران را به درستی شهر چنارها می

 مهمی وجود ندارد".یا بنای دانم. در تهران ساختمان می

اند. آخرین آنها  بعضی از شاهان صفوی در تهران اقامت کرده   ١خلیفهبه گفتۀ حاجی      

را در تهران به حضور   ٣سفیر سلطان احمد سوم، 2حسین شاه بدبخت و ضعیف به نام شاه 

 در اصفهان جلوس نمود. ۴میالدی میرمحمود  ١٧2١پذیرفت. پس از سقوط وی در سال 

نادر در سال        میالدی به جای او    ١٧۴٧در زمان سلطنت عادل شاه که پس از قتل 

قوای    بامیالدی    ١٧۴8که او در سال    جلوس کرد، تهران روزگار خوشی نداشت. زمانی

ها قشون درحال فرار او چنان بالئی به سر او آورد که در تاریخ   روبرو شدافغان در قزوین  

اختالفات را تعیین کند. هرچند خود    است. او حتی صبر نکرد تا جنگ نتیجۀ این  نوشته شده

قتل رساند ولی چون    ود بهخرج داد و چند تن از دشمنان را به دست خ  او رشادت زیادی به

او هم فرار کرد و به تهران آمد. قشون او قدرت مقابله  فاصله افتاده،  سپاهیان وی  که در  دید  

شد که تنها شده و حتی موفق نشد قشون خود را جمع    با دشمن را نداشت. در تهران متوجه

ز  ابتدا چشمان وی را اکند. به این خاطر خود را به برادر خود ابراهیم میرزا رساند اما او  

 کاسه در آورد و سپس او را کشت.

دهد سفیر  ند و احتمال می کمی مقایسه   ۶تئودوسیجدول  در    ۵موریه تهران را با تاهور     

آریوس هم از تهران نام برده  اسپانیا به دربار تیمور لنگ از تهران عبور کرده باشد. اوله

سیاحان دیگری هم  قشون ندارد".    باشد که احتیاج بهمی نویسد "تهران یکی از مناطقی  می و  

   حتی سر توماس اند.  جا گذاشته هائی به و از خود نوشته   کردهگذشته از این شهر دیدن در قرون

م در استانبول،   ١۶۵٧در استانبول، درگذشت    ١۶0٩مصطفی فرزند عبدهللا، ملقب به کاتب چلبی، تولد  .  ١

نگار ترک که در نوجوانی وارد لشکر عثمانی شد و در جنگ با ایران و لشکرکشی تاریخدان و  جغرافیا 

 همدان و محاصرۀ بغداد شرکت داشت. به

م، نهمین پادشاه صفوی و فرزند شاه صفی دوم، پادشاهی   ١٧2۶، درگذشت  ١۶۶8حسین، تولد  شاه سلطان.  2

باد   س بود و عظمت دستگاه صفوی را بهالنفوی مردی بسیار هوسران و ضعیف  ،  م  ١٧22تا    ١۶٩۴از  

زندان در م  ١٧2۶شاه سلطان حسین تا سال  ها و اشغال اصفهان پایان یافت.با شورش افغانسلطنت او  داد.

 ها بود و عاقبت به دستور اشرف افغان گردن او در زندان زده شد.افغان

  ١٧٣۶ژوئیۀ  ١، درگذشت ١۶٧٣امبر دس ٣0بیست و سومین سلطان عثمانی، فرزند محمد چهارم، تولد . ٣

 کرد. م سلطنت می ١٧٣0تا  ١٧0٣های م، بین سال

، رئیس طایفۀ غلجائی، پس از م، فرزند میرویس ١٧2۵آوریل  2۵، درگذشت ١۶٩٣محمود افغان، تولد . ۴

خان    اسدهللا م مغلوب كرد و سردار ایشان    ١٧١8مرگ پدر و قتل عموی خود عبدهللا، افغانان ایرانی را در  

والی فارس او    ،خان  علىم قصد تسخیر ایران را كرد و به كرمان رسید لیكن لطف  ١٧22را كشت. او در  

سال   در  اما  داد  شكست  به  ١٧2۴را  در  م  وى  گرفت.  را  شهر  و  کرد  حمله  به   ١٧2۵اصفهان  دست  م 

 قتل رسید. پسرعمویش اشرف افغان به

۵ .Tahor ۶  .Theodosi 
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یاد کرده    2میالدی از تهران دیدن کرده و از آن به نام تیروآن  ١۶هم در قرن    ١هربرت

در سال  شهر  نویسد که  و می   از تهران عبور کردهمیالدی    ١808در سال    ٣است. دوپره

 ها نابود شده بود.میالدی به دست افغان  ١٧28

های ا و جنگ هپس از جلوس میرمحمود در اصفهان، ایران پایتخت ثابتی نداشت. آشوب      

ها و میادین  محل شورش هائی که به های منطقه در مکان داخلی باعث شد قدرتمندان و خان 

  میالدی ادامه داشت تا اینکه آغا   ١٧88جنگ نزدیک بود مستقر شوند. این عمل تا سال  

اجدادی  سرزمین    نزدیکی تهران به  شود کهقاجار تهران را پایتخت کرد. گفته می   خانمحمد 

ویژه قسمت شرقی سرسبز آن که   شود، بهکه باغ ممالک شرق خوانده می  ،وی مازندران

رد، علت این انتخاب  کمیهای آن اطراق و ایل قاجار در نزدیکی واقع شدهاسترآباد در آن 

نشین و پایتخت ایالت نبود اگرچه سابقۀ  ناگهانی بود. تا آن زمان تهران شهر بزرگ والی

ساله داشت اما با انتخاب آغامحمد خان شهر افتخار و ارزش فراوانی یافت   ٧00یا   ۶00

و دربار با تمام تجمل و شکوه، دولت مرکزی و پایگاه قشون ایران در آنجا مستقر گشت.  

تجار و فروشندگان، بازارهای آن را اشغال کرده و هنرمندان صنایع دستی به تهران نقل  

به   ایاز طریق تهران تغییر مسیر یافت. شهر حالت زنده  روای کاروان هه مکان نمودند. را

 خود گرفت و هزاران سیاح از آن دیدن کردند.

سال    ۴اولیویر      در  کرده    ١٧٩۶که  دیدن  تهران  از  خان  آغامحمد  زمان  در  میالدی 

سالطینمی زمان  "در  خان   نویسد  اگرچه  در  صفوی  زندگی    منطقه  اما  کمیتهران  رد 

بیروستای   و  راه کوچک  و  نبود  معروف  اصأل  آبادی  بود،  کم  آن  سکنۀ  بود.  اهمیتی 

  رو نداشت. تنها نکتۀ مثبت آن وجود باغات میوه و مزارع با آبیاری فراوان بود کهکاروان

بودند و   کار کشاورزی و باغداری مشغول  مزه داشت. اهالی بهمحصوالت زیاد و خوش

پشم، چهارپایان و    دماننمواد مورد نیاز    رفت. اهالیگمی  انجام پایاپای    روشمعامالت به 

 .شدمیای آن به قم و قزوین هم صادر  هه ردند. میوکمیگندم را با محصوالت خود معاوضه  

تهران به دست افاغنه افتاد و شهر تاراج شد زیرا   ۵هنگام سلطنت شاه طهماسب دوم     

شود که شهر  نکرده بودند. گفته می روی سپاه غالب باز    سرعت به   ا را به ههاهالی درواز

قصر  حتی  ا، بازارها، دیوارها و مساجد شهر و  هه پس از این تاراج خراب شد از اینرو خان 

 دستور داد ان را پایتخت خود کرده بود، که تهرباشند. آغامحمد خان همه نوساز می  شاه
١ .Sir Thomas Herbert  م، عضو دربار   ١۶82ذشت ، درگ١۶0۶نویس انگلیسی، تولد سیاح و تاریخ

 ، مدتی ایلچی انگلستان در ایران بود و خاطرات خود را منتشر کرد. ١۶۴٧چارلز اول از 

2 .Tyroan ٣ .Du Pre 

۴  .Olivier    تولد اولیویر،  آنتونی  درگذشت  ١٧۵۶ژانویۀ    ١٩گویام  و    ١8١۴اکتبر    ١،  جانورشناس  م، 

 م منتشر نمود. ١80٧شناس فرانسوی که خاطرات دیدار خود از ایران را در سال حشره

خ پادشاهی کرد. او پس از اشغال اصفهان    ١١١١تا    ١١08حسین که از  . فرزند و جانشین شاه سلطان۵

کرد و در پی ا و کشته شدن پدرش برای مدتی بر بخشی از ایران به طور ناقص حکومت میهبدست افغان

شکست از دولت عثمانی و بستن قرار داد صلح خفت بار، توسط نادرقلی افشار از پادشاهی برکنار و کشته  

 شد. 
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تجار بنا شود. بدین ترتیب تهران یکی از زیباترین  برای  نو  کاروانسراهای جدید و بازارهای  

ها و نوع آبیاری آنها از بهترین  تهران از نظر اندازه، باغ شهرهای ایران شد. کاخ شاه در 

شمالی آبادی واقع شده و حدود یک چهارم شهر   های ایران است. قصر شاه در قسمتکاخ 

فرا گرفته و  در شهر چهارگوش  های بلندی دور تا دور قصر را  یرد. دیوارگمی  بر  را در

 شود.عمیق و پهنی در خارج از آن دیده می  خندق

باشد و در  رسد اما فقط نیمی از آن مسکونی می میفرانسوی شهر به دو مایل محدودۀ      

های وسیعی در داخل  فراوان است. باغ   مزارعهای بزرگ بدون ساختمان و  شهر، زمین 

یافت می هه شهر قرار دارد که انواع و اقسام میو باروی ا در آنها  شود. در چهار طرف 

  قدمی برج ٣00وجود دارد. برای محافظت از آنها هنگام محاصره در  هائیدروازهشهر، 

ها در عوض سقف، ایوانی دارند که در هر یک  ساخته شده است. این برج  نه چندان بلندی

 باشد.از آنها دو یا سه توپ مستقر می 

قائل شد و سعی کرد به    هاه اکارگکه آغامحمد خان تسهیالتی برای تجار و    با وجودی     

  ٣هزار نفر سکنه داشت که   ١۵ضافه شود، در زمان دیدار من، شهر حدود جمعیت شهر ا

داد. اگر جانشین وی هم تهران را برای هزار نفر آن را درباریان و قشون شاه تشکیل می

جمعیت آن افزوده خواهد شد و مانند سایر    اقامت انتخاب کند، با حضور شاه در این شهر به 

اد تا در شهر محل اقامت پادشاه خود زندگی کنند. طالئی  کشورها، بسیاری ترجیح خواهند د

پایتخت عزیمت کرده و    که در دربار وجود دارد باعث خواهد شد فروشندگان و تجار به 

در کنار شاه خود به سر برند. آنگاه صاحبان صنایع و هنرهای دستی هم به سکنۀ شهر  

 شوند".اضافه می 

به ح  اتفاقاین        با  در مورد تهران  به جمعیت شهر افزوده شد و شهر  پیوست،  قیقت 

تر شد و اصفهان  سرعت زیادی رونق یافت. تهران از اصفهان، پایتخت سابق هم بزرگ

ویژه شاه    ها و قصرهائی که در زمان شاهان صفوی بهرو به افول نهاد. رفته رفته کاخ 

  تر و کمتر شد تا جائی عباس در اصفهان ساخته شده بود رو به ویرانی گذاشت. سکنۀ آن کم 

 عظمت گذشته باقی مانده است.ای از اصفهان باکه امروز فقط سایه 

کرد        انتخاب  پایتخت  عنوان  به  را  تهران  سیاسی  دالیل  خاطر  به  خان  آغامحمد  اگر 

ها باعث شد  های او علیه روس علی شاه علتی برای تغییر پایتخت ندید. جنگ جانشین او فتح 

  ان جنگ اقامت کند. این که دو شاه بعدی قاجار، محمد شاه و ناصرالدیناو در نزدیکی مید

توجه است. اگر کسی  تهران را در مقابل اصفهان گزیده و در آن اقامت کردند قابل  شاه هم

لحظه  خود  اقامت  محل  شهر  انتخاب  برای  باشد  دیده  را  شهر  دو  نهر  تردید  ند. کمیای 

های مزارع پربار و باغ های زیبا،  ن، با ساختماناصفهان با موقعیت عالی در مرکز ایرا

. تهران  است، در مقایسه با تهران مانند بهشت  آبیاری می شوندرود   زاینده   سرسبز که با آب 

های زیبا و قدیمی چون اصفهان ندارد و با هوای اصأل سابقۀ تاریخی روشن و ساختمان 

و   ببیابان گرم  اطرافش،  نمی یچ ه  ههای  اصفهان  پای  به  که  وجه  گفت  بتوان  شاید  رسد. 

به خاطر مجاورت تهران به کو به هه ناصرالدین شاه  آنها   ای البرز که او بیش از اندازه 
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تابستان  در تهران اقامت کرده است.  ند  کمیآن اقامت  های  کوهپایه ها در  عالقه داشته و 

 باشد.های آن هم از علل این انتخاب میو جنگلمازندران گذشته از آن نزدیکی شهر به  

که این شهر  آن  در نظر ندارم با نوشتن در بارۀ تهران خواننده را آزار دهم، به ویژه       

ورد پیشرفت  نکتۀ قابل توجه یا اماکن دیدنی ندارد اما در فصل بعد مجبورم چند سطری در م

 تهران بین دیدار اول من و این دیدار، بیان کنم.

شهر شرقی وارد تهران شود بسیار دلسرد و افسرده   هرآینه مسافری برای دیدن یک     

بی  ساختمان  تعدادی  و  گنبد  مناره،  چند  فقط  او  شد.  از خواهد  دریائی  میان  در  ارزش، 

اف خواهد دید و شهر را کامأل فقیرانه  طبقه با سقف ص   رنگ یک   ای گلی خاکستریهه خان

گونه که شهر از بابت معماری ضعیف است تأثیر آن به    نواخت خواهد یافت. همانو یک

بینند ناچیز می ه  هروی  با ایوان هه باشد. باغچ م  ها و  ها و حوض ای زیبای ممالک شرقی 

تنها تغییرات در لباس حرم، همه و همه در پشت دیوارهای گلی مخفی شده زنان کم  اند. 

باشد که به سبک  کاری شدۀ الوان می های کاشی ا و برج ههنواختی شهر، وجود دروازیک

های آن هم شدید است. ثروتمندان نشسته بر  اند. جنب و جوش خیابان زیبائی ساخته شده 

ی هاای سفید، کاروان هههای خود، زنان با چادرهای آبی و روبندت مراه پیشخدم ه هاسب ب

که    ای تهران است. روستائیان در حالیهه انتهای شتر و صدای زنگ آنها از مشخصبی

آورند و فروشندگان  محصوالت میوۀ خود را بار قاطری کرده و برای فروش به شهر می

زنند تا مشتری جلب  گردی که اجناس خود و قیمت آنها را با صدای بلندی فریاد میدوره

ای سفید و سبز و سربازان  هه شود. روحانیون و مالها با عمام می  کنند، در شهر به وفور دیده

هائی که در کنار خیابان نشسته  های زیبا، در تهران فراوان است. گدایان و چالقبا اونیفورم

ای هه خوانند، بچمیتکدی مشغولند، دراویشی که اشعار فارسی را با صدای خوب و رسا    به

گاهی مسافری با لباس اروپائی، نشسته در  های ولگرد و گاهها، سگدر حال بازی، حمال

 زند.در یک شهر شرقی قدم میشخص د که راحساس کشود ای زیبا باعث می هه کالسک

ای مساجد تهران با اصفهان قابل مقایسه نیست. در کجای تهران  هه اما گنبدها و منار     

ه شاه بناهای اصفهان و حتی کل  شود؟ مسجدی کنظیر مسجد شاه اصفهان دیده می   بنائی  

باشد؟ ایران است. کجای تهران به زیبائی شهرهای آسیای مرکزی نظیر سمرقند و بخارا می

کاری ای کاشی هه رسد. گنبدها و منارخانم هم نمیبیگرد پای ریگستان و بی  تهران حتی به 

واقعی   ت که بهشتخورد. این هنر نیسچشم نمی شدۀ زیبای سمرقند در هیچ کجای تهران به 

شود  را داشته باشی و به بهشت زمینی قناعت کنی. در کل ممالک شرقی، شهری پیدا نمی

مشخص مورد  در  را  بیننده  تهران  مانند  باشد  قادر  دهد.  هه که  فریب  شرقی  شهرهای  ای 

ردد. گمیسیاح اروپائی از هنر معماری و شهرسازی شرقی در تهران ارضا ن  تمایالت یک

اندازد. به راستی  ای کوچک گلی و سقف مسطح، آدم را به یاد کویر می هه خان  تهران با 

 باشد.های اطراف خود میتهران فرزند پاک بیابان 


