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گزارش ویژه

مديرعامل فروشگاههاي شهروند عنوان
كرد

صدوركارتاشتراكالكترونيك
برايمشتريانوفادارشهروند

چهارشنبه  20شهریور  1392شماره 473

مديرعامل ش��ركت فروش��گاههاي زنجيرهاي ش��هروند از اس��تقبال گسترده
ش��هروندان از طرح مش��تريان وفادار اين فروش��گاه خبر داد و گفت كه بهزودي
كارت اشتراك الكترونيك براي مشتريان وفادار صادر ميشود .به گزارش خبرنگار
همش��هري محله« ،قدرت گودرزي» با بيان اين مطلب گفت« :در طرح مشتريان

بقعه شيخ عبداهلل طرشتي

وفادار شهروند ،هر مشتري با ارائه فاكتور خريد خود با حداقل مبلغ صد هزار
تومان ميتواند به امور مشتريان فروشگاه مراجعه كند و درخواست ثبتنام در
ليست مشتريان وفادار را ارائه دهد .براي اين شهروندان شماره عضويت و كارت
اشتراك صادر ميشود».

تكه دوم پايتخت ميزبان پنج تن از

متبرك باد
امامزاده ابوطالب

(ع)

بقع��ه آجري س��ادهاي
اس��ت كه در بوس��تان طرش��ت قرار
گرفت��ه و درختان چن��ار ،اقاقيا ،بيد و س��رو
مانن��د نگهبان��ان فرهنگ و تاريخ محل��ه دورهاش
كردهاند .طبق روايتهاي مس��تند ،بناي اوليه بقعه به
زمان ش��اه طهماس��ب صفوي باز ميگردد .اما كتيبهاي
ندارد كه س��ال دقيق س��اختنش را نش��ان دهد .سنگ
قبره��اي اطراف بقعه مربوط به س��الهاي 971 ،954
و  1127قم��ري اس��ت كه خود نش��انهاي محكم بر
قدمت اين بقعه اس��ت .بقعه را بهصورت چهارضلعي
و ب��ا آجره��اي محك��م و ب��زرگ س��اختهاند و يك طاق
گنبدي اس��توار آن را پوش��انده اس��ت .داخل بقعه ششمتر
ط��ول و همين ان��دازه ع��رض دارد و در مركز آن قبر س��اده
بلندي بيهيچ پيرايه ،مردي دانش��مند را در دربرگرفته است.
به زيارت چه كسي ميرويم؟
او معروفترين عالم طرش��ت اس��ت كه بقعه و مرقدش هنوز هم
زيارتگاه مردمان صاحبدل و باخداست .شيخ عبداهلل نيز مانند پدران
خ��ود از عالم��ان علم حديث ب��ود و حديثهاي معتب��ري به نقل از
پدرانش بيان ميكرد .از آنجا كه ش��يخ جعفر و شيخ محمدبن احمد
اجداد او بودند ،راويان و عالمان ،س��خنان ش��يخ عبداهلل را درس��ت
ميدانستند .ش��يخ عبداهلل مانند پدرانش كسب دانش را در طرشت
آغاز كرد و س��پس ب��راي تكميل تحصيل به بغ��داد رفت .او پس از
مدتي بر كرسي تدريس نشست و در سال  600قمري از دنيا رفت و
در آرامگاه خانوادگيشان در طرشت به خاك سپرده شد.
بعد از زيارت به کجا برویم؟
فضاي سرس��بز حياط و بوس��تاني كه بقعه شيخ عبداهلل طرشتي
در آن واقع ش��ده است مكان بس��يار مناسبي براي حضور خانوادهها
فراهم كرده اس��ت؛ طوري كه در اين بقعه به مناس��بهاي مختلف
مراسم مذهبي و قرآني برگزار ميشود .در بيشتر اين مراسم مداحان
و قاريان تراز اول كش��وري و حتي بينالمللي حضور دارند .عالوه بر
اين در اين مكان ديني فرهنگي مسابقات ،كالسها و مجالس حفظ
و قرائت قرآن در دارالقرآن اين بقعه برگزار ميشود .اگر به اين محله
رفتيد به كوچهپسكوچهها و بناهاي تاريخياش هم سر بزنيد.
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فرص�ت خوب�ی

بقاع متبرکه منط

به برکت وجود ن

معصومی�ن (ع)

خاصی به محیط

بناي
اصلياينامامزادهشاملحرمي
مستطيلشكلبهطولشرقيوغربي،كمي
بيش از چهارمتر و عرض قريب به سهمتر و نيم است
كه از سنگ ساخته شده و دو اتاق كوچك باريك در شرق
و غرب آن با نماي آجري ساده وجود دارد .بخشي از ساختمان
آن مربوط به دوره فتحعليشاه يا محمدشاه قاجار است و قسمت
ديگري از آن بنا به دوره ناصرالدين ش��اه تعلق دارد .بقعه متبرك
امامزاده ابوطالب(ع) با مس��احتي حدود 40مترمربع در منطقه
فرحزاد قرار دارد .بناي اصلي ش��امل روضه كوچكي به طول و
عرض تقريبي  4در 3متر اس��ت كه دو اتاق كوچك و باريك
در مشرق و مغرب آن و ايوان عريضي هم در سمت جنوب و
مدخل بقعه وجود دارد و گنبد سبز رنگ آن از جنس شيرواني است .به
نظر ميرسد اصل بقعه قديميتر از زمان صفويه باشد اما تصور ميرود كه
اتاقهاي كوچك آن در زمان فتحعليشاه يا محمدشاه قاجار به ساختمان
بقعه اضافه ش��ده و ايوان و هم ظاهرا ً از آثار زمان ناصرالدين ش��اه است.
به زيارت چه كسي ميرويم؟
در كتابهاي تاريخي نكات چنداني از امامزاده ابوطالب(ع) ننوشتهاند ،فقط
در زيارت نامه ميخوانيد «السالم عليك يا ابوطالب بن فضل بن زيد بن علي
بن الحسين(ع)»

بعد از زيارت به کجا برویم؟

بارگاه امامزاده ابوطالب(ع) از شمال و شرق به كوه ،از غرب به رودخانه و از جنوب
بهفرحزادمتنهيميشود.بيرونحرمكهميايستيددرهسرسبزيديدهميشودبا
خانههايياستكهايوانوپشتبامهايشانمنظرهمنحصربهفرديرابهوجودآورده
است .اين زيارتگاه با مساحتي500مترمربعي در دل كوهستان فضاي دلچسبي را
براي زائران فراهم كرده است .اداره اوقاف ،باغي را كه در كنار محوطه اين بقعه قرار
دارد ،خريداري كرده و قرار است كه جزء حريم اين زيارتگاه قرار گيرد.
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