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  چکیده
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 مقدمه. 1

 روند شمار میهای جغرافيايی بخش مهمی از ميراث فرهنگی به ها يا نام نامجای

ها به بررسی تاريخ اجتماعی و فرهنگی کمک  شناخت نام .(21راد و مردوخی، ص  )باستانی

تاريخی،  های هم شاخص و معيار شناخت است و هم از واقعيت ،کند؛ زيرا يک نام می

ها بايد در دو سطح  نام در تعريف جای .(22)همان، ص  گويد اجتماعی و فرهنگی سخن می

که نام جغرافيايی  (24)همان، ص  پاسخ داد کجا و چه زمانی نظيرهايی  به پرسش

 .ندنيز از اين قاعده مستثنی نيستآن  ۀو ضرابخان جعفرآباد

در حال حاضر،  ،های مذهبی کشورها و مکانفرهنگ آبادی کتاببر اطالعات  بنا

، يزدی پاپلی) کشور وجود دارد مختلف نقاطدر  ،آباد جعفر جغرافيايینام  پنجاهوصدبيش از 

در  با اين نامهای جغرافيايی  که به اين ليست، تعداد ديگری از مکان (162-161 صص

و بررسی  در اين پژوهش با ،شود. بنابراين اضافه مینيز  تاريخی گوناگونهای  دوره

در )جعفرآباد(  ضرابخانه /و اشاره به نام اين شهر شناسان نظرات سکهبندی  جمع

 دنبال پاسخ اين معما هستم.به  ،مرتبط تاريخی و ادبی مستندات

 موضوع ۀپیشین. 2

های جغرافيايی مورد  شناسان و محل مبتنی بر نظر سکهآوری شده  جمع ۀاوليهای  داده

 :باشد اشاره در منابع به شرح ذيل می

)عقيلی،   است  شدهصفويه معرفی  ۀدورهای  ضرابخانهاز يکی عنوان  به ،جعفرآباد. 1

در نواحی مختلف که کند  شادروان عقيلی بيان می .(24۸ صزمانی،   آورو  سرفراز؛ 151ص 

اين دارالضرب به احتمال زياد منطبق با  وايران چندين جعفرآباد وجود داشته و دارد 

 و.ق ـه979ـ ،هايی که در آنجا ضرب شده تاريخ سکه زيرا ؛امامزاده جعفر ورامين است

ری  ۀجلگ ۀمربوط به زمانی است که شاه طهماسب اول به تعمير بقاع متبرک ،ـ.قـه9۸3

ورامين و در مجاورت شهر کيلومتری  6در  کهه و از جمله همين امامزاده اشتغال داشت

با آن را، محل نيز  یمنابع ديگر .(151)عقيلی، ص  است  گرفتهآهن پيشوا قرار ايستگاه راه

عالالدينی، ص ؛ pp-148 ،Codrington) کنند معرفی میجعفرآباد ورامين  و ترديد شکّ

دوران شاه  ضرب سکه در اين ضرابخانه را منحصر به ،فرحبخشهوشنگ  ،همچنين .(5۸

 (.23)فرحبخش، ص داند  می شاه خدابندهو محمد اول طهماسب
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ضرب اين ضرابخانه، ه های ايرانی طال و نقر بريتانيا در معرفی سکه ۀسايت موزوب. 2

 بريتانيا(. ۀموز)پايگاه اينترنتی کند  ريز شيراز معرفی می محل جغرافيايی آن را نی

 1کنند می آن را نام محلی در نزديکی شيراز معرفی ،برخی از منابع ادبی و تاريخی. 3

  .(77نظر، ص  خوب؛ 2۸7الخير زرکوب شيرازی، ص )ابوالعباس احمدبن ابی

 احتمالبه جعفرآباد در نزديکی اصفهان، که مدرسه جعفرآباد در آن قرار دارد و . 4

 )احمدی و جاوری،است   دوران شاه سلطان حسين صفوی ساخته شدهاين مدرسه در قوی 
 (.133ص 

 (.145)خواجگی اصفهانی، ص جعفرآباد در قم . 5

 . (23۸ -237 صص ا،يرنيم)در نزديکی مشهد  جعفرآباد. 6

شوند، تا حد  ها در اين پژوهش از اسناد اصلی محسوب می با توجه به اينکه سکه

 شود.  ه میئارا 1های ضرب شده در اين ضرابخانه در جدول  سکهامکان تصاوير تعدادی از 

 جعفرآبادشهر هایی از جنس طال، نقره و مس ضرب تصاویر سکه ـ1جدول 

  
 (www.parscoins.com)سکه طال  .2 بانک سپه ۀ( ردیف موز12903) ۀسکه طال به شمار. 1

  
 سکه نقره. 3

http://rasmircoins.ucoz.ru/forum/ 28-1551-2  

بانک  ۀ( ردیف موز12929) ۀسکه نقره به شمار .4

 سپه

  
 (58، صص 1392سکه مسی )عالالدینی،  .6 (https://www.vcoins.com)پایگاه  سکه نقره .5

 
 (http://www.anwarscoincollection.comسکه نقره ) .7
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 نتيجه گرفت:چنين توان  ها می سکه ويربا توجه به تص

 5.1الی  3.1های  )رديف، نقره (1-جدول 2.1و  1.1های  )رديفهايی از جنس طال  سکه. 1

 است.   در اين ضرابخانه ضرب شده (1-جدول 6.1)رديف و مس  (1جدول

شاه عالم دوم متعلق به ای از جنس نقره، ضرب جعفرآباد،  سکه ،7.1تصوير . 2

از ايالت گجرات هندوستان  بابر يا گورکانيان هند ۀاز پادشاهان سلسل ،.ق(ـه1175-1221)

کمکی به روند  ،تاريخی تحت تسلط ايران نبوده است و در نتيجه ۀباشد که در آن باز می

 کند. تحقيق نمی

و  976های  سال ،به ترتيبکه تاريخ ضرب آنها  3.1و  2.1  رديف هایهوير سکتص. 3

  آن را با شک و ترديد جدی با مرحوم عقيلی و نظرات مشابه  ۀاست، نظري .قـه 966

گيری آنها تاريخ سفر شاه طهماسب صفوی در سال  زيرا مبنای نتيجه ؛سازد رو میهبرو

اين ضرابخانه مربوط در ضرب شده  ۀبه ورامين است، در صورتی که اولين سک .قـه 979

به معنای ضرب سکه در اين ضرابخانه اين که  (5.1)تصوير رديف است  .قـه 966به سال 

 سال قبل از تاريخ سفر مورد استناد است. 13

 1.1های  )رديفطهماسب اول  ،ی از دو پادشاه صفویيها سکه ،1 در تصاوير جدول. 4

 شود. با ذکر نام پادشاه ديده می (5.1های  )رديف و محمد خدابنده (4.1و 

 بن حيدر از یکتاب کتابت محل در جعفرآباد ۀدارالسلطن لقب به اشاره ی،طرف از

 يیصدرا) ق.هـ 977 هایسال  خيتار به بيزوى سبزوارى حسينى حسن بن على الدين عالء

 هایفيرد) 2طال یها سکه ضرب نيز و (275 ص ،45 ج ،یتيدرا) ق.هـ 9۸3 و (21 ص ،يیخو

شاه طهماسب  ۀاهميت خاص اين شهر در دور ۀدهند نشان ،ضرابخانه نيا در (2.1 تا 1.1

شاه طهماسب  ۀدور ادبی -تاريخی منابع در بايستی بسيار احتمال ، بهصفوی است، بنابراين

بررسی اجمالی تاريخی نشان  .به دنبال مطالب و اشاراتی در اين خصوص باشيم ،اول

ها و انتقال پايتخت به  ها، جنگ ها، شورش ترين رويدادهای اين سال دهد که از مهم می

 شهر قزوين است. 

 گسترش در طهماسب شاه هدف از بود یبازتاب همچنين امن یپايتخت گزينش

 3.شد می محسوب مذهبیسنّ کالً یشهر زمان آن در قزوين که چرا ؛شيعه مذهب

؛ بود درباريانش و شاه اقامتگاه یها باغ و بناها قزوين، به شده الحاق قسمت ۀعمد بخش

 .(وی نقاش و شاعر واژگان در طهماسب شهرشاه باغ عالمی،) گشت موسوم جعفرآباد به باغستان اين
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های اين  ويژگی ،مجاورت شهر جعفرآباد با شهر قزوين ۀپس بايد به دنبال اثبات فرضي

 سيس آن بود. شهر و ضرورت تأ

های بسيار خاص زندگی شهری در عصر  يکی از ويژگیکه دهد  ها نشان می بررسی

های  ها و باغ احداث انبوه اقامتگاه ،دهم هجری( ۀهشتم تا اوايل سد ۀ)اواخر سدتيموريان 

  تاريخی، رسم اقامت در های  گزارش بر اساس .(105)کالمار، ص  شهری بوده است برون

نهم هجری، مقارن حکومت سلطان حسين  ۀاخر سدهای خارج از شهر در او باغچهار/باغ

بايقرا، آخرين پادشاه تيموری، در هرات بسيار رايج بوده و حدود پنجاه اقامتگاه متعلق 

چند بيشتر آنها است، هر سلطنتی و اشراف در اطراف هرات وجود داشته ۀبه خانواد

 ،عنوان مقر حکومت رفتند، بعضی از آنها به اماکنی برای تفريح و استراحت به شمار می

شاهان و شاهزادگان تيموری  ،در واقع .نداهدر دستگاه قدرت حاکم بود یمهم حايز نقش

م ايشان بود نه ئکردند و باغ اقامتگاه دا جز در زمان جنگ و ناامنی، در شهر زندگی نمی

های يک اقامتگاه شاهی اعم از رسمی،  اقامتگاه فصلی. بنابراين باغ حايز کليه نقش

 .(106)کالمار، ص  4ه است.اداری، نظامی و نيز خصوصی بود

 و ايجاد ،5انتقال پايتخت به قزوين طرح صفویطهماسب   شاه ،ق.ـه 951 سال در

 .ريخت را آنها به مظمن های باغ و دولت اعيان و اميران منازل و شاهی های کاخ تمرکز
 منظومه خالل از صفوی ديگر های کاخ و قزوين ستون چهل کاخ های نقاشی اشراقی،؛ 202، ص صفری)

آباد را از ميرزا شرف جهان که از اراضی موسوم به زنگی ،شاه .(2ص ،شيرازی بيک عبدی

بزرگان و معتمدان قزوين بود خريداری کرد و سپس معماران برگزيده کشور را 

هماسب طشاه سرانجام اين باغ را  .و فرمان داد تا باغی به شکل مربع بسازند ،فراخوانده

چند ساخت شهر شاهی از سال بيست و يکم سلطنت شاه هر .)همانجا( آباد ناميد سعادت

قزوين پايتخت  ،.قـه962و با حضور وی در سال  شدهآغاز  . ق(ـه951)طهماسب اول 

رسد و پس  به اتمام می .قـه965ولی ساخت شهر شاهی در سال  ،شود رسمی صفوی می

 .(1392)ديزانی، کند  کهنه به عمارت دولتخانه جديد نقل مکان می ۀاز آن، شاه از دولتخان

آباد و منازل درون و بيرون، خيابان و عمارات دولتخانه،  بعد از اتمام ساخت باغ سعادت

نظير و  چون شاه و امرا و وزرا و قورچيان و مقربان و ساير باريافتگان درگاه منازل بی

 ۀلقب آن خط 6احداث نموده بودند، نواب کاميابعمارات دلپذير در جانب شمال قزوين 

    .(64)عادلفر و فراهانی منفرد، ص نهاد و مسمی به جعفرآباد گردانيد  7پاکيزه را باب جنت

 شرق در که کند یم بيان عصر شاه طهماسب اول صفویاز شاعران هم ۸عبدی بيگ

 معصوم چهارده شمار از انعکاسی که بود دربار یامرا یها نام به باغ چهارده شاه، قصر
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ساخته  اند سياره نهُ از انعکاسی که باغ، نهُ آن غرب در که حالی در است، ملکوت عالم

 یعموم است یباغ خيابان بعضی، یبراکند که چگونه  وی اشاره می ،در ادامهشده بود. 

 در را هايشان باغ که درباريان یبرا ؛یسربلند أمنش گرانيد یبرا برند؛ می لذت آن از که

 دهد؛ یم نشان را شاه به شان ینزديک درجه و مقام که ستا یا وسيله بودند ساخته کنارش

 خالق یسوبه عروج یبرا ست ی اا وسيله داردرا  معبود به وصال یآرزو که یصوف یبرا و

 وصف به ،االزهارحةدو مثنوی در وی .(وی نقاش و شاعر واژگان در طهماسب شهرشاه باغ عالمی،)

 )اشراقی، پردازد میساير جزئيات آن  و داآب سعادت باغ ،9خيابان ،جعفرآباد ۀدارالسلطن

، «شيرازی بيک عبدی منظومه خالل از صفوی ديگر های کاخ و قزوين ستون چهل کاخ های نقاشی»

برخوردار بوده است که اين  شهر قزوين و شهر جديد جعفرآباد از چنان زيبايی .(2ص

بر ساير بالد،  جعفرآباددر زير عنوان ترجيح دارالسلطنه « االوراق زينت»شاعر در مثنوی 

قم، کاشان، يزد، شيراز و هرات قزوين را نيکوتر از شهرهايی چون شام، تبريز، اصفهان، 

در شهر جديد  هايی که دکان و به توصيف درگاه دولتخانه و (130)طالبی، ص. شمارد میبر

لعل، ياقوت، فيروزه، زمرد،  زر، سيم،»آنها  که در-در محاذات درگاه خانۀ شاهی بود 

الماس و قماش چين و فرنگ، زربفت، تافته، زرکش، مخمل، صوف و قند، نقل و  عقيق،

پيش  .(وی نقاش و شاعر واژگان در طهماسب شهرشاه باغ عالمی،) پردازد می -«های مختلف ميوه

مرکزيت آن به  ،بود و با ساختن جعفرآباد 10آن مرکزيت شهر قزوين، مسجد جامع از

جانب شمال شهر يعنی در شبکه بازار و باالتر از آن، ميدان مرکزی يا ميدان شاه انتقال 

آن را به شرح  ،جعفرآباد ۀالسّلطن آغار وصّافی دارعبدی بيگ در  .(129)طالبی، ص يافت 

ی، ص صفو یها باغ و ها کاخ و دولتخانه فيتوص اشراقی،؛ 205، ص صفری) کند ذيل توصيف می

64:) 
  ده طرح با صد زيب و تزيينـفکن    شهنشه شهری اندر جنب قزوين 

 11ادـده بنيـری افکنـاه جعفـکه ش           رآباد ــر عالی جعفــام آن شهـبن      

  هــور گشتــه مشهـسلطنـدارالـب        هــور گشتـو معمــن نام نکـبدي      

 اين خصوص در شعری ،طهماسب شاه مقربان از رازی محمد قاضی مرحوم همچنين

   بن احمد) است سروده اصفهانی اسمعيل الدينکمال خواجه ۀقطع جواب در و شهر

 (.9۸0 ص ،2 ج القمی،الحسينیالحسينالدينشرف
ترين قزوين بوده است، مهمبا توجه به اينکه محل شهر جعفرآباد در مجاورت شهر 

داشته  هم چه ضرورتیبهنزديک ۀوجود دو ضرابخانکه  است ناي ،شود می مطرح الی کهؤس

سيس شهر أ... شهر قزوين و تناشی از تحوالت اقتصادی، سياسی واست؟ ظاهراً اين امر 
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 هایضرابخانههايی از  های متاخر نيز نمونه جديد شاهی جعفرآباد بوده است، در دوره

توان به استقرار سه  نزديک به هم در يک ناحيه جغرافيايی وجود داشته است که می

سلطنت  ۀدر شهرستان ربع رشيدی در دور )بوسعيديه، شهرستان رشيدی و قيصريه(ضرابخانه 

 .(2)تصوير آن شهر اشاره کرد  ۀالعاد سلطان ابوسعيد ايلخانی به دليل اهميت ويژه و فوق

 
های نزدیک به هم در یک ناحیه جغرافیایی )ضرابخانه تبریز، بوسعیدیه، شهرستان  ضرابخانه -2تصویر

 ( 42طباطبایی، ص  ایلخانان )ترابی ۀرشیدی و قیصریه( در دور

  نتیجه. 3

ايجاد  ،شهری یيکی از روندهای تحوالت شهرسازی و فضاها ،مغول ۀبعد از حمل

شهر شهر جعفرآباد همانند باغو باغ (97 ص فروتن،) شهرهای جديد در کنار شهر قديم بود

در بخش شمالی  ،آن را برای اقامت برگزيد .قـه 922هرات که طهماسب ميرزا در سال 

 آن مبين شاهی شهرهایباغ .(4، ص«نيقزو یخيتار شهر»)اشراقی، است   شهر قرار داشته

 منظوربه جديد شهری ايجاد يا و موجود شهری ۀتوسع برای باغ از شاه چگونه که است

 سياسی، حقانيت و سلطنتی مراسم نمايش برای ایصحنه عالمی،) کرد می استفاده زمين آبادانی

ساخت اين شهر در مجاورت شهر  ،سلطنت شاه طهماسب اول صفوی ۀدر دور (.53 ص

 .(63، ص )ديزانی است  ادامه داشته .قـه965آغاز شده و تا سال  .قـه951قزوين از سال 

 بوده (ع) صادق جعفر امام نام سبب به ن،يقزو شهر شمال در جعفرآباد شهر ۀيتسموجه

و انتخاب نام جعفرآباد و توصيفات ذکر شده در مورد  (4ص ،«نيقزو یخيتار شهر»)اشراقی، 

کننده دين اسالم و به ويژه مذهب شيعه، تعصبات و اعتقاد مذهبی شاه  آن، تداعی

يعنی يک سال  .قـه 966شده مربوط به سال  يافت ۀسک  ترين طهماسب است. قديمی

شاه عباس اول فعال بوده و در آن  ۀضرابخانه اين شهر تا دور .باشد پس از ساخت آن می

 است.  هايی از جنس طال، نقره و مس به ضرب رسيده سکه

به )پايتخت( صفوی به خصوص پس از جنگ چالدران، چون شهر تبريز  ۀدر دور

نزديک بود، قزوين مورد توجه قرار گرفت و به علت موقعيت مهمی که مرزهای عثمانی 

 .(همان)رفته به صورت پايتخت دوم صفويه درآمد های ارتباطی داشت، رفته بر سر راه
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 و هنگیفر ،اقتصادی، سياسی، اجتماعی ۀتوسع ،انتخاب قزوين به عنوان پايتخت

و  را به دنبال داشت های آن بناها و کاخ همچنين توسعۀ فضاهای شهری، کاروانسراها،

رفته که رفتهنحوی، بهتبديل شودترين شهرهای کشور  به يکی از مهمسبب شد اين شهر 

 جای تبريز را گرفت. 

شاه  ۀيعنی انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت در دور ،اما به دليل تحوالت بعدی

اثری به صورت  ،ه بودايجاد شد قزوين ۀطرح توسع که در شهر جديد جعفرآباداز  ،عباس

با تغيير پايتخت از شهر  .(همان) مستقل به جا نماند و بعدها با شهر قزوين ادغام شد

( 66هاشمی، ص  آل؛ 52 ص )عادلفر و فراهانی منفرد .قـه1006قزوين به شهر اصفهان در سال 

به يکباره موقعيت سياسی  ،و خروج شاه عباس صفوی و ساير مقامات دولتی و حکومتی

های شديد و شيوع  و اجتماعی قزوين، تنزل پيدا کرد و بعدها نيز بر اثر وقوع زلزله

 ،(52 ، ص)عادلفر و فراهانی منفرد 12های واگيردار، از جمعيت و رونق آن کاسته شد. بيماری

 موقت مورد توجه صفويان بوده و از آن به عنوان محل اقامتقزوين همواره چند شهر هر

 ۀو ضرابخانشهر جعفرآباد نامی از ديگر ، (66هاشمی، ص  )آل است  شده استفاده می شاهان

 .شود نمی  آن ديده

 نوشتپی
ان، يدزفول) است شده اشاره آن شرح ذيل، به به حافظ شعر در که رازيش یکينزد در یده نام. 1

 :(433 ص ،13۸7 ،هشتم قرن انيپا تا یفارس ادب متون در يیايجغراف اعالم

 شــزوال از دار هـنگ داونداــخ     مثالش یب وضع و رازيش خوشا               

 زاللش بخشد یم خضر عمر که     اهلل لوحش صد ما آبادنـرک ز               

 شـالـشم دــيآ یم زـيرآمـيعب               الـمص  و  ادـرآبــجعف انـيم               

 ۀنسخ به مشهور ۀنسخ در ضرابخانه اين در ق.هـ 965 سال در طال سکه زيادی تعداد ضرب. 2

 سال نيا که( 9۸0 ص ،2 ج قمی، منشیحسينبناحمد) است شده گزارش التواريخصةخال کتاب برلن

 .است طهماسب شاه سلطنت ۀدور در جعفرآباد شهر به نيقزو شهر از دولتخانه انتقال با مقارن

 اتيکل ات،يب) نداهبودمذهب یشافع یسن شتريب ،یهجر هشتم قرن در ن،يقزو ساکنان .3

الصفات عبدی بيگ  روضه ۀهمچنين در منظوم .(405 ص ،1373 ،رانيا یخيتار و یعيطب يیايجغراف

 و دولتخانه فيتوص)اشراقی،  «اشعری شد پديد اثنی ۀشيع/  سنی از آن شهر قدم در کشيد»آمده است: 

 (44، ص اول تهماسب شاه دوران شاعر یدينو گيب یعبد یها منظومه در یصفو یها باغ و ها کاخ

 یهجر 975 االول عيرب 20 در که زيون ريسفقول بر نقلباشد تواند توجيهی . اين موضوع می4

 است  امدهين رونيب خود کاخ از که است سال ازدهي ،طهماسب شاه ديگو یم و شده وارد نيقزو به یقمر

 ،هيصفو دوران در رانيا یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسيس تحوالت خيتارفرد، یغفار و يینوا)
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مشابه  ،و شايد از نظر ابعاد شهر بودزيرا امتداد بازار و محل اقامت بزرگان در اين باغ ،(143 ص ،13۸۸

 تمام در در هرات، که قرايبا نيحس سلطان( آراجهان) مراد باغ همچنين شهرهای هرات بوده است.باغ

به احتمال  و دارای ابعاد چشمگيری بوده ه،بود حکومت مرکز و یسلطنت اقامتگاه ی محلو سلطنت طول

  (.107-106 صص کالمار،است ) بوده هکتار هفتاد حدود آن مساحتبسيار، 

بن  حسن  بن  فضل   بن الجنه ياد شده است. امام رافعی ابوالقاسم عبدالکريم  به نام باباز قزوين . 5

در فضايل قزوين التدوين فی اخبار قزوين ، در کتاب (.قـه 623متوفی به سال )قزوينی  رافع   بن حسين  

 الجنهباب اي در نويم است )گلريز،  اشاره کرده (ص) پيغمبر اکرم از، «الجنه قزوين باب من ابواب» به حديثِ

 (.31، ص136۸، نيقزو

 شاه طهماسب اول صفوی است. ،. منظور6

 سال]فعلی  شهرداری ادارۀ قوی احتمال به که بوده قزوين سلطنتی بزرگ هایکاخ از جنت، اغ. ب7

 ضمناً(. 645ص  ،136۸ قزوين، الجنهباب يا مينودُر گلريز،) است گرفته قرار آن در[ ش.هـ 1336

 در که ختاندا دباآصاحب غبا نهما در تبريز در را کاخی رحط ق،.ه ۸۸۸ لسا هــب يعقوب سلطان»

 حناچی« )1۸۸ ، ص1364 ء،کا)ذ. شد هناميد بهشت هشت نام هـب ،جنت هشتگانه یها ضهرو به تشبيه

 متون اساس بر مطراقچی و شاردن تصاوير روی از آباد صاحب ميدان بازخوانی سردرود، ابراهيمی نژاد و

 (.3۸ ص ،13۸5 ،(صفويه دورۀ تا گيریشکل از) تاريخی

حکيمان،  مشهور به عبدی بيک شيرازی و متخلص به نويدی از شاعران، ،العابدين علی زين. ۸

اديبان و دبيران دولت صفوی است. شرح حال وی به تفصيل در مقدمه بيشتر آثار منظوم او که در 

االخبارش که به کوشش عبدالحسين نوايی در سال  هچاپ رسيده و نيز در مقدمه تکمل شوروی سابق به

خدمت به همايون مشغول  ۀقرن دهم هجری، در دفترخان ارچه ۀست. وی از دهشده، آمده ا چاپ 1369

خود وی است.   با شاه داشته یدستگاه اداری شاه طهماسب بوده و به همين دليل ارتباط نزديک در

به  ،استيفای مال خاصهاز عزل  پس ازبه کار اشتغال داشته و  973کتابش آورده است که تا سال  در

 کيب یعبد یاسيس یها دگاهيد)جعفريان،  درگذشته است 9۸۸سال  در او است. هاردبيل آمدشهر 

 الصفات، ضهرو یها یمثنو او شامل: عدن تاجن خمسه .(1379ی، صفو طهماسب شاه ۀدربار یرازيش

. است یشاه یها باغ و نيقزو باب در و االخالص يفهصح و االوراق نتيز االثمار، جنت االزهار، حةدو

 (202ص صفری، ؛1 وی، ص نقاش و شاعر واژگان در طهماسب شهرشاه باغ عالمی،)

 به قاجار دورۀ در سپه، خيابان نام با پهلوی دورۀ در شهدا، خيابان نام با امروزه خيابان،[ محله]. 9

 خيابان(. 63 ص ديزانی،) است بوده معروف جعفرآباد خيابان نام با صفويه دورۀ در و دولتی خيابان نام

 در]رسد  می شاهی باغ درگاه به جعفرآباد جديد شهر که «کل» صورت به است، مانندی باغ فضای

 و مرور و عبور برای سازند می باغ در که ایرسته»: است آمده خيابان واژۀ تعريف در دهخدا فرهنگ

 سعی شيعه مذهب رواج در شاه که آنجا از: گويد می بيگ عبدی[. «کنند می گلکاری را آن هایکناره

 طهماسب شهرشاه باغ  عالمی،) باشد می مستقيم صراط يعنی «راست راه» اين که کند می تأکيد داشت،

 .«نشان مردم به راست ره داده/  کهکشان چون کوچه آن از شاه(: »1 ص وی، نقاش و شاعر واژگان در

[  ش.هـ 1336 سال]کنونی  سپه خيابان غربی حاشيۀ کنار در و دباغان محلۀ در جامع مسجد. 10

 (.523ص ،136۸ قزوين، الجنهباب يا دُر مينو گلريز،) است شده واقع
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 دين رواج: نويسد می طهماسب شاه توسط بيت اهل مذهب و تشيع رواج دربارۀ بيگ عبدی. 11 

 مستعد زمان که رسيد ای مرتبه به حضرتاعلی آن سلطنت زمان در اعشری اثنی مذهب رونق و محمدی

 که/  ظهور را جعفری مذهب ازو: »گويد می ديگر جايی در و برافرازد ظهور لوای االمر صاحب که شد آن

 شد تازه ازو: »گويد می زمينه اين در باز ديگری، جای در. «نور هست[ سسش؟ؤم]موسيش از گوهر در

 دربارۀ شيرازی بيک عبدی سياسی های ديدگاه جعفريان،) «پيغمبری آيين روشن او به/  جعفری مذهب

 (.صفوی طهماسب شاه

يرانی در شهر جعفرآباد نموده است نخستين فردی است که اقدام به و ،. شاه اسماعيل دوم12

 (.1390؛ عادلفر و فراهانی منفرد، 6، ص نيقزو یخيتار شهر)اشراقی، 

 

 منابع
 یعبد اشعار بر هيتک با نيقزو ابانيخ یبازخوان شهر در باغ حضور: نيقزو ابانيخ»هاشمی، آيدا،  آل

 .1391، 65-74، صص 22 ،هنر و مردم، «موجود مکتوبات ريسا و گيب

اهلل  محمد جواد جدی و احسان :کوشش هب، رازنامهيش ،ابوالعباس احمدبن ابی الخير زرکوب شيرازی

 .13۸9 ،هنر فرهنگستان ،تهرانشکراللهی، 

 مطالعات .«یصفو ۀدور از ناشناخته يیبنا جعفرآباد ۀمدرس»علی و جاوری، محسن،  عباس ،احمدی
 .1393، 150-131، صص 5 ،رانيا یمعمار

 یدينو گيب یعبد یها منظومه در یصفو یها باغ و ها کاخ و دولتخانه فيتوص»، احسان اشراقی،
 .13۸7، 41-5۸، صص 6۸ ،فرهنگ ،«اول تهماسب شاه دوران شاعر

 .1390، 16-1، صص 4 ،یخيتار علوم یها پژوهش ،«نيقزو یخيتار شهر»احسان،  اشراقی،

 منظومه خالل از صفوی ديگر های کاخ و قزوين ستون چهل کاخ های نقاشی» احسان، اشراقی،

 .1356، 9-2، صص 1۸2. هنر و مردم، «شيرازی بيک عبدی

 ،«رانيا یخيتار یايجغراف در ها نام یجا یشناس گونه» ،حسين و مردوخی، دالرا ،راد باستانی

 .1392، 50-21، صص 12، ايران و اسالم های تاريخی پژوهش

بنياد  ،مشهد دوم، چاپ، های مذهبی کشورها و مکانفرهنگ آبادی ،محمد حسين، پاپلی يزدی

 .13۸۸، پژوهشهای اسالمی

 .13۸4، مولف ،، تبريزتاريخ تبريز به روايت سکه و ضمايم ،ترابی طباطبايی، سيدجمال

، زير نظر ايرج افشار، السير: تاريخ روزگار شاه صفی صفویصةخال، محمد معصوم، اصفهانی خواجگی

 .136۸، اسالمی المعارفةداير بنياد کتابخانه، تهران

 .1354، انتشارات دانشگاه پهلوی ،، شيرازجانشينان کريم خان زند ،نظر، حسنخوب

 یمل کتابخانه و اسناد سازمان ،، تهران(فنخا) رانيا یخط یهانسخه فهرستگان، ، مصطفیدرايتی

  .1394 ،رانيا یاسالم یجمهور

، 14، هويت شهر ،«تاريخی اسناد و متون از قزوين صفوی شهرشاهی بازآفرينی»، احسان ،ديزانی

 .1392 ،70-61صص 



 83/  صفوی دورۀ در جعفرآباد ۀضرابخان ییشناسا

 
 

مطالعه   سازمان ،تهران ،های ايران: از آغاز تا دوران زنديه سکه، اکبر و آورزمانی، فريدون، علیسرفراز

 . 1379، ()سمت ها دانشگاه انسانی  علوم   کتب  و تدوين 

، تاريخ 6، ج()حديث و علوم حديث شيعه های خطی فهرستگان نسخه ،13۸4 ،صدرايی خويی، علی

 http://lib.eshia.ir/27351/6/21 ، قابل دسترس در: 10/۸/1393دسترسی: 

 .1367، 255-19۸، صص 11،هنر ،«رانيا در یآرائ باغ و باغ»امراهلل،  صفری،

 و فقه ،«هيصفو عصر در تختيپا عنوان به نيقزو انتخاب علل یبررس»، 13۸6. تهماسب ،یطالب
 .142-119، صص 14 ،تمدن خيتار

تحقيقات  .«یصفو دوران در نيقزو یشهر یشناس کالبد»باقرعلی و فراهانی منفرد، رقيه،  ،عادلفر
 .1390، 70-51، صص 2 ،اجتماعیتاريخ 

 حقانيت و سلطنتی مراسم نمايش برای ایصحنه) صفوی شاهی هایباغ» مهوش، عالمی،

 .13۸7 ،47-6۸ صص ،12 ،هنر گلستان  ،(«سياسی

 ،«یو نقاش و شاعر واژگان در طهماسب شهرشاه اغب»پايگاه اينترنتی معمارنت، ، ــــــــــــــ
  09/0۸/1393: یدسترس خيتار ،1392ی، لواف مهکامه ترجمه:

http://www.memarnet.com/node/923 
، بنياد موقوفات دکتر محمود افشار ۀ، تهرانیاسالم ۀدور در رانيا یها دارالضرب، عبداهلل، یليعق

1377. 

 .1392 ،يساولی ،، تهرانقاجار تا یصفو یها دوره فلوس: رانيا یمس یها سکهی، بهرام، نيالدعالء

 یقمر یهجر 1296 تا 900 سال از رانيا( یچکش) یضرب یها سکه یراهنما ،، هوشنگبخش فرح
 .1353 ،، برلينیالديم( 1۸79 تا 1500)

 های زمينه بررسی) صفوی اصفهان تا ايلخانی تبريز از شهری فضاهای از تحليلی»، منوچهر ،فروتن

 .13۸۸، 106-95، صص 4 ،شهر هويت ،«(فرهنگی و سياسی اقتصادی، اجتماعی،

، ترجمه: سيد داوود طبايی، سيپار شيهما مقاالت ۀديگز -یصفو مطالعات ،[ناظر] کالمار، ژان

 .13۸5 ،هنر فرهنگستان ،تهران

و 12929های ثبتی به شماره رديف ،شاه طهماسب صفویهای  سکه بانک سپه، تهران، سکه ۀموز

12903. 

 .1367 پارسا، ،، تهرانوقايع خاور در ايران، سيد علی، ميرنيا

 .10/6/1393، تاريخ دسترسی: /سکهمجموعه آنالين ،موزه بريتانياپايگاه اينترنتی 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_

details.aspx?objectId=3151764&partId=1&place=33252&plaA=33252-2-

16&page=1 

 .10/6/1393تاريخ دسترسی:  شناسان کالسيک،پايگاه اينترنتی گروه سکه، --
 http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=163316 

 .10/6/1393، تاريخ دسترسی: های پاسارگاد سکهپايگاه اينترنتی ، --
 http://www.parscoins.com/itemdetail.asp?sz=lg&type=S&item=9830 

 .10/6/1393، تاريخ دسترسی: rasmircoinپايگاه اينترنتی، --

http://lib.eshia.ir/27351/6/21
http://www.memarnet.com/node/923
http://www.memarnet.com/node/923
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3151764&partId=1&place=33252&plaA=33252-2-16&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3151764&partId=1&place=33252&plaA=33252-2-16&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3151764&partId=1&place=33252&plaA=33252-2-16&page=1
http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=163316
http://www.parscoins.com/itemdetail.asp?sz=lg&type=S&item=9830
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 http://rasmircoins.ucoz.ru/forum/28-1551-2 

 .10/6/1393تاريخ دسترسی:  ،های هند ميراث سکهپايگاه اينترنتی ، --
 http://www.anwarscoincollection.com/2011/12/03/the-marathas-maratha-

mints/ 

      Codrington, M.DTA, manual of musalman numismatics, London: Royal 

Asiatic Society. 1904. 
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