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در ناحيه  4انجام شد

نصب جدولهاي جديد در
خيابان آرش

ب��ه همت اداره فني و عمراني ش��هرداري ناحيه  4جدول جديد در
خياب��ان آرش مهر نصب ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري محله
ش��هردار ناحي��ه  4درب��اره اي��ن خبر گفت« :ب��ا توجه به فرس��وده
ب��ودن جدو له��اي خياب��ان آرش مه��ر ،جدو لهاي جدي��د در اين

خياب��ان نصب ش��د « ».عباس نمدچي» ه��دف از اجراي اين طرح را
جلب رضايت ش��هروندان دانس��ت و افزود« :عالوه براين بهس��ازي
مبلم��ان ش��هري در افزاي��ش زيباي��ي و بهب��ود محيطزيس��ت محله
تأثي��ر باالي��ي دارن��د».

اهالي طرشت
چون «شيخ بهايي» و «فيض كاشاني» است .فرزندان
اين خاندان هر يك در گوش��هاي از ايران و برخي در
طرشت ساكن شدند .در اين زمان ،طرشت مهد علوم
و نش��ر فلسفه ايراني و اسالمي ش��د و خيلي زود به
دليل وجود پايگاههاي علمي و خوش آب و هوا بودن
جمعيتش روزبه روز زياد شد.
در قرن نهم هجري ،گروهي افراد مؤمن مسجدي
را برپايه مسجد باستاني طرشتـ كه منتسب به زمان
امام حسن مجتبي(ع)؛ استـ بنا كردند .نام اين مسجد
امام حس��ن(ع) بود كه تاكنون باقي مانده اس��ت .در
زمان صفويه اين مسجد را مرمت كردند ،و اين آخرين
توجه ويژه به اين بناي باارزش طرش��ت بود .دريغ كه
در طول عمر اين مس��جد ،اهالي و فرزندان اين ديار
توجه چنداني به آن نكردند و روز به روز خرابتر شد
تا جاي خود را به مس��جدي نو داد .اكنون كه ش��ما
داس��تان طرش��ت را ميخوانيد ،برجاي اين مسجد
قديمي ،مسجدي با امكانات و مصالح روز ساختهاند؛
گرچه برخي شبس��تان قديمي را از آثار همان دوران
ميدانند و فقط شبستان جديد را مكاني اضافه شده به
اصل بناي قديمي ذكر ميكنند.
طرشت در قرن دهم
در ق��رن دهم هج��ري ،بقعهاي بر مزار ش��يخ
عبداهلل طرش��تي بنا كردند .ش��اه طهماس��ب اول
هم كه از ش��اهان اوليه صفويه است .سفري به اين
دي��ار كرد و باعث عمرانآبادي دهات و ش��هرهاي
اطراف شد .او در طرشت نيز مسجد و بقعه ساخت
و اهميت��ي افزون برايش به ارمغان آورد .با توجه به
اينكه شاه طهماس��ب به علم و دين عالقه فراواني
داشت ،به يكي از فرزندان طرشت به نام «شاه قاسم
فيض بخش»ـ فرزند ارش��د «سيدمحمد نوربخش
قهس��تاني» كمك كرد و باعث پيشرفت او در علوم
ش��د .شاه قاسم براي كسب علم به هرات رفت و او
نيز با كولهباري از دانش بازگشت و به خدمت مردم
س��رزمينش پرداخت .در همان دوران ،نخس��تين
طايفه منس��جم به نام «حسين مردي» طرشت را
بهعنوان محلي مناس��ب براي س��كونت برگزيدند؛

مردماني متعصب بر قوم خود كه با منتسبان ديگر
واق��وام وصلت نميكردند .آنط��ور كه در كتابها
آم��ده ،اصالت آنها از ش��مال اي��ران و ُملك دماوند
است .حسين مرديها اربابان ملك طرشت شدند و
تا زمان اصالحات ارضي محمدرضا پهلوي ،همچنان
بهعنوان اربابان زمينها و دش��تهاي طرشت باقي
ماندند .امروز نيز چون از اين محله بگذري ،نام آنها
در برخ��ي گذرها و موقوفات و س��اختمانها ديده
ميشود.
طرشت در دوران پهلوي
اتفاقات طرش��ت در اين دوره بسيار است كه در
شماره آينده منتشر خواهد شد....
مهمتري�ن تح�والت محل�ه
طرشت
پي��ش از اس�لام گروه��ي از مردمان
زرتش��تي ري به طرش��ت مهاجرت
كردند.
پيش از اس�لام طرش��ت ب��ه خاطر
خشكساليازسكنهخاليشد.
قرن اول و دوم :خاندان دوريستي وارد
طرشتشدند.
قرن پنجم؛ حسينيه طرشت ساخته
شد.
قرن هشتم :مس��جد امام حسن(ع)
برپايهه��اي مس��جدي قديم��ي كه
به زمان امام حس��ن مجتب��ي(ع) باز
ميگردد ،بنا شد.
قرن نهم :به فرمان ش��اه طهماس��ب
صفوي بقعهاي بر مزار ش��يخ عبداهلل
طرشتيبناشد.
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طرش��ت محله قديم��ي و اصيل تهران اس��ت .اما از بين
آدمهايي كه در اين چند صد سال آنجا زندگي كردهاند ،تنها
چن��د نفرند كه اسمش��ان در تاريخ مانده اس��ت نه به خاطر
طرشتي بودنشان ،بلكه به خاطر زندگيشان چه خوب و چه
بد.
محمد بن احمد درشتي
او از نخستين دانش��مندان و محدثان طرشتي و مؤسس
حوزه علميه طرش��ت در قرن سوم هجري است .طرشت در
حدود  3قرن ،مركز علوم ديني در سرزمين ري و اطراف آن
بود .محمد بن احمد ،تحصيالت اوليه خود را در طرشت ياد
گرفت و س��پس به مجلس درس ش��يخ صدوق در شهرري
رفت .او پس از پايان تحصيالت ،به طرشت بازگشت و حوزه
علميه را ،راه انداخت .كالس درس اين عالم ش��يعه هميشه
پرش��ور بود وبا ش��اگردان فراوان برگزار ميش��د .بسياري از
محص�لان اين حوزه ،به دانش��مندان بزرگي تبديل ش��دند.
فرزندان او نيز راه پدر را در پيش گرفتند و خودشان را وقف
اشاعه دين و مذهب كردند.
جعفربن محمد بن احمد درشتي معلم خواجه نظام الملك
فرزن��د معروف ش��يخ محم��د ب��ن احم��د ،از عالمان
بزرگ طرش��ت و از دانشمندان مش��هور ايران بود .خواجه
نظامالمل��ك هر زمان ك��ه به ري ميآمد ،ب��راي تحصيل
نزد ش��يخ جعفر ميرفت .ش��يخ جعف��ر تحصيالتش را در
طرش��ت و نزد پدرش آغاز كرد ،اما مدتي بعد براي تكميل
مطالعات يادگيري بيش��تر راهي ري ش��د و پس از آن به
بغ��داد رفت .در آنجا با معلمان بزرگي مانند ش��يخ مفيد و
ش��يخ مرتضي علم الهدي نشس��ت و برخاس��ت كرد و در
بغداد از محضر س��يد رضي نيز بهرهبرد .ش��يخ جعفر پس
از تكميل تحصيالتش به طرش��ت برگشت و همراه پدرش
ح��وزه علميه طرش��ت را رونق بخش��يدند .از تأليفات اين
عال��م بزرگوار ميتوان به «الكفاي��ه في العبادات»« ،يوم و
ليله» و «االعتقادات» اش��اره كرد.
شيخ عبداهلل طرشتي
ايشان معروفترين عالم طرشت است كه بقعه و مرقدش
هنوز هم زيارت��گاه مردمان صاحب دل و باخداس��ت .او نيز
مانند پ��دران خود از عالمان علم حدي��ث بود و حديثهاي
معتبري بيان ميكرد .از آنجا كه شيخ جعفر و شيخ محمد بن
احمد اجداد او بودند ،راويان و عالمان ،س��خنان شيخ عبداهلل
را درست ميدانستند .شيخ عبداهلل نيز مانند پدرانش كسب
دانش را در طرش��ت آغاز كرد و سپس براي تكميل تحصيل
ب��ه بغداد رفت و چنان پيش رفت كه پ��س از مدتي او را بر
كرس��ي تدريس نشاندند .او درسال 600قمري از دنيا رفت و
در آرامگاه خانوادگيشان در طرشت به خاك سپرده شد.
محمد قلي سليم
يكي از فرزندان هنرمند طرش��ت است كه يد طواليي در
ش��عر و ادب داشت .او كه در قرن يازدهم هجري ميزيست،
درب��اره آب وهواي خوش طرش��ت ،بيتي را از خود به يادگار
گذاشته است.
«نازد به اش��ك و آه دلم كوي او ،سليم ملك ري به آب و
هواي طرشت ما».

