باروی ری
بقایای این بارو که قسمتی از آن به طول  354متر در بالای کوه چشمه علی و شرق کارخانه گلیسیرین موجود
است محدوده ری پیش از اسلام را نشان میدهد .این بارو از چشمه علی شروع میگردید و تا قلعه گبری ادامه
مییافت و از قلعه گبری به سوی شمال غرب تا در انتها به دژی بلند چهارگوش میرسید و از آنجا به سمت
شرق تغییر مسیر میداد تا به چشمه علی منتهی میگردید و تشکیل مثلثی را میداد که به نقل از مورخین
حدود00111گام طول داشته است و در فتح ری توسط اعراب تخریب گردید .این دیوار در سال 050ه.ق به
دستور مهدی بالله خلیفه عباسی تجدید بنا گردید و ظاهراٌ بقایای کامل پیهای آن تا آغاز عهد قاجار بر جای
بودهاست .مصالح بهکار رفته در بنا خشت وگل (چینه) میباشد و از نظر قدمت به دوران ساسانیان وعدهای از
مورخین نیز قدمت آنرا تا به قبل از حمله اسکندر به ایران میرسانند.
محدوده باروی ری به وسعتی در حدود  0511*0011متر بوده و با باروی بسیاری از شهرهای اسلامی مشابه و
قابل مقایسه بوده است .شهر ری در باروی ری جای داشته و آثار و بقایای آن امروزه در گوشه و کنار شهر به
چشم میخورد .از پیشینه دقیق این بارو اطلاع دقیقی در دست نیست.
این بارو را خندقی احاطه میکرده که در موقع لزوم برای دفاع به آن آب میانداخته اند .قطر و ریشه دیوار بسته
به شرایط زمین بین  5تا  9متر با پشتیبان است که به تدریج در ارتفاع بالا از ضخامت آن کاسته میشود.
Ray Battlement
The remains of this battlement exist on the top of Cheshme-Ali and the east of glycerin
factory with the height of 453 m. This monument shows the borders of old Ray before
Islam. This battlement was begun from Cheshme-Ali, and has continued to Gabri castle,
and then to Northwest to a tall fort, and finally redirect to east to Cheshme-Ali and form a
triangle that its length was about 12000 stride which was destroyed by the Arab conquest.
The walls in the year of 152 Hijri Qamari was rebuilt by order of Mahdi Bella of the
Abbasi Caliphs and full remnants of its foundation until the beginning of the Qajar era
has been there. The materials used in the building is Clay mud (Clay wall) and from the
point of antiquity it backs to Sassanid era, and some other historians believes it to before
Alexander's invasion to Iran.
The area of Ray battlement was 1800 m by 2500 m and was similar and comparable with
the battlement of many other Islamic cities. Ray city is in the Ray battlement and the

remains of it seen around the city. Detailed background information is not available
regarding this battlement.
It was surrounded by a moat that was filled with the water when necessary to defend.
Wall Thickness depending on ground conditions was 5 to 9 m and gradually reduced at
high altitude.

