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گذر تاریخ

به همت واحد فضاي سبز ناحيه يك اجرا
شد

پاكسازي علفهاي هرز معابر

چهارشنبه  12تیر  1392شماره 463

واح��د فضاي س��بز ناحي��ه يك با ه��دف بهبود منظر ش��هري اق��دام به
پاكسازي علفهاي هرز بعضي از معابر اين ناحيه كرد .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،شهردار ناحيه يك با اعالم اين خبر گفت« :واحد فضاي
سبز ناحيه علفهاي هرز و فضاي سبز خشك خيابان دهم سعادتآباد و

ورودي و خروج��ي بزرگراه نيايش را جمعآوري كرد« ».عليرضا جعفري»
درباره ديگر فعاليتهاي اداره خدمات شهري اين ناحيه گفت« :با توجه به
فرا رس��يدن فصل گرما و ضرورت نظافت مكانهاي عمومي ،سرويسهاي
بهداشتي بوستانهاي ناحيه شستوشو و گندزدايي شد».

جستوجوي تاريخ در يكي از محلههاي قديمي منطقه

قسمت دوم

نازم به ري و آب و هواي طرشت ما
امیر جواهری

داس�تان تاريخ�ي محل�ه طرش�ت را از دوران
زردتش�تيان دنبال كرديم و با گذر از محل سكونت
تازه مسلمانان و نخسين پايگاه نشر اسالم ،اتفاقات
اين محله را در قرنهاي ششم ،دهم و يازدهم بررسي
كرديم و در اين ش�ماره داستان پرفراز نشيب محله
طرش�ت را از دوران قاج�ار پي ميگيري�م .در زمان
قاجار اتفاقات بس�ياري در طرش�ت رخ داده است،
چرا كه در اين دوران تهران پايتخت ش�د و درس�ت
شهري در شرق طرشت محس�وب ميشد .ابتدا آغا
محمدخان ،كه بنيانگذار سلسه قاجار است تهران يا
همان «چنارس�تان» آن زمان را به پايتختي برگزيد.
اين انتخاب سرآغاز تغييرات آتي طرشت بود؛ با اين
انتخاب آغا محمد خان ،ري ديگر ش�كوه پيشين را
نداش�ت .كمكم چنارس�تان ج�اي آن را گرفت ،و به
«طهران» و سپس «تهران» تغيير نام داد.

شاه دوم قاجار
فتحعلي شاه باغ شاه را در زمينها خارج تهران در شرق
طرشت ساخت .باغ شاه ،باغي دايره مانند بود كه در نزديكي
خيابان اسكندري جنوبي امروزي قرار داشت .به گفته اعتماد
الس��طنه ،نزديك سي صد ،چهارصد فواره در آن ساخته شد
و 2خيابان اصلي عمود برهم داش��ت كه به ش��كل باغهاي
ايراني بود و ميداني براي اسبدواني در آن ايجاد كردند .با اين
اوصاف ،به تدريج تهران به طرشت نزديك ميشد.
محمدشاه قاجار
در زمان محمدش��اه ،حاج «ميرزا آقاس��ي» ،كه صدر
اعظم درب��ار قاجار بود ،براي نخس��تين بار به فكر رفع
مش��كل آب تهران افتاد و توجه او به آب رودخانههاي
كرج و جاجرود جلب ش��د .ميرزا آقاسي دستور داد
2رش��ته نهر در بخش غربي تهران از رودخانه كرج
جدا كنند .تالش او براي رس��اندن آب به سمت
يافتآباد ،به بار نشس��ت ،اما در طرف ديگر كه
قرار بود آب به س��مت طرش��ت بيايد ،كار به
جايي نرسيد.
در اين زمان حاجي ميرزا آقاسي گروهي
از زبدهترين مقنيهاي و كلنگ دارها را به
كار گرفت تا در طرش��ت چاه حفر كنند.
قرار بود از اين چاه كه در شمال خيابان
ستارخان كنوني است آب كرج از آنجا
به سوي تهران روانه شود ،اما كارگران
هرچه ميكندند به آب نميرسيدند.
ي��ك روز ميرزا ب��ه چرخچي گفت:
«به آب رسيدي يا نه؟» چرخچي
كه در حال خوردن صبحانه بر سر
چاه بود ،گف��ت« :اي بابا حاجي
آقاس��ي خودش را معطل كرده،
اين چاه آب ن��دارد ».حاجي كه

از خش��م صورتش رنگ لبو ش��ده بود ،به كنايه گفت« :اگر
ب��راي زمين آب ن��دارد براي تو كه ن��ان دارد ».در آن زمان
طرش��ت برس��ر راه ارتباطي تهران و كن قرار گرفته بود ،اما
عبور و مرور از آن راه چنان س��خت بود كه سفر از تهران تا
كن دو الي س��ه روز طول ميكشيد .از اينرو براي استراحت
در ملك طرشت ،شاه دستور داد چاه ديگر حفر كنند تا آب
آشاميدني بيرون بكشند.
ناصرالدين شاه قاجار و ديوار چنارستانش
در زمان ناصرالدين ش��اه قاجار نقشه تهران ترسيم شد.
طب��ق آن نقش��ه ق��رار ش��د
حصاري تقريباً هشت ضلعي به
دور تهران كشيده شود ،كه به
حصار ناصري معروف شد .حد
غربي اين حصار حوالي خيابان
كارگ��ر كنوني قرار داش��ت و
دروازه رو به طرشت آن را «باغ
ش��اه» نام نهادن��د .ناصرالدين
ش��اه باغ ش��اه فتحعلي ش��اه
را رونق��ي دوباره بخش��يد .او
دوبناي كالس��كه مانند به باغ
شاه افزود كه از بيرون با كاشي
تزيين ش��ده و از درون مخمل
كوب بودند .به اينتريتب تفرج
در غرب تهران رونق گرفت.
يك��ي ديگ��ر از مهمتري��ن
اتفاقهاي مهم دوره ناصرالدين
ش��اه در طرش��ت اين بود كه
«مي��رزا محمودخ��ان حكيم
المل��ك» و «مش��هدي كاظم
مغ��ازه»« ،اراضي مظفري» راـ
عمارت باغ شاه
ك��ه در زمان ناصرالدين ش��اه

در بخش ش��رقي طرشت قرار داشتـ با مساحتي نزديك به
«ش��ش كروم زرغ» (برابر با سه ميليونمترمربع يا سي صد
هكتار) از طرش��تيها خريدن��د و در آن محلههايي نو طبق
ي و طرحهاي منظم ش��كل گرفت .اين محدوده
خيابانبند 
از ش��مال به خياباني از باغ ش��اه به طرشت ميآمد (خيابان
آذربايج��ان امروزي) ،از غرب به رودخانه خش��كي به اراضي
امامزاده حس��ن(ع) متصل ميشد ،از جنوب به خيابان بين
باغ شاه و اكبرآباد و از شرق به ديوار باغ شاه محدود ميشد.
محمدعلي شاه و به توپ بستن مجلس
محمدعلي ش��اه پيش از
به توپ بس��تن مجلس ،كاخ
گلس��تان را ت��رك ك��رد و با
خاندان پادش��اهي به باغ شاه
در بيرون شهر(طرشت) كوچ
ك��رد .از آنجا فرم��ان به توپ
بس��تن مجلس و مب��ارزه با
آزادي خواه��ان را صادر كرد.
خالصه با انتقال اقامتگاه شاه
به باغ شاه جمعي از نزديكان
دربار هم براي نخس��تين بار
بخش غربي و بيروني ش��هر
تهران را براي س��كونت خود
برگزيدن��د ،و ب��ه اينترتيب
اطراف باغ ش��اه ساخته شد.
ته��ران آهس��ته به طرش��ت
نزديكتر ش��د و بيرون ديوار
ناص��ري ني��ز ب��ه محلههاي
تهران اختصاص يافت .از آن
جمله ميت��وان به محلههاي
سلسبيل امروزي و آذربايجان
اشاره كرد.

