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چکیده
برای پژوهشگران حوزۀ تاريخ ،دسترسی به اسناد جديد و يا چگونگی ارتباط اسناد و مدارک به يکديگر،
کليد حل بسياری از نقاط تاريک تاريخی است .سکهها ،يکی از مدارک مهم و ارزشمند در شناسايی
نکات و ابهامات تاريخی از جمله نامهای جغرافيايی و سير تحول نام آنها ،نام پادشاهان و ...هستند،
چراکه بسياری از تغييرات در منابع ديگر ثبت نشده و يا به دوران ما منتقل نشدهاند ،اما به کمک
سکهها و علم سکهشناسی میتوان بسياری از شهرهای از ياد رفته يا تغيير نام يافته ،موضوعاتی نظير
دورۀ اهميت آنها و بسياری از موارد ديگر را شناسايی کرد .در اين پژوهش ضمن بررسی نظرات مختلف
سکهشناسان در شناسايی محل ضرابخانۀ جعفرآباد ،اسناد و متون تاريخی و تصاوير تعدادی از سکههای
ضرب شده ،همزمان با شکلگيری فرضيۀ مجاورت شهر جعفرآباد با شهر قزوين ،به تحليل آنها پرداخته
میشود.
واژههای کلیدی :سکّه ،ضرابخانه ،جعفرآباد ،قزوين ،صفويه
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 .1مقدمه
جاینامها يا نامهای جغرافيايی بخش مهمی از ميراث فرهنگی بهشمار میروند
(باستانیراد و مردوخی ،ص  .)21شناخت نام ها به بررسی تاريخ اجتماعی و فرهنگی کمک
میکند؛ زيرا يک نام ،هم شاخص و معيار شناخت است و هم از واقعيتهای تاريخی،
اجتماعی و فرهنگی سخن میگويد (همان ،ص  .)22در تعريف جاینامها بايد در دو سطح
به پرسشهايی نظير کجا و چه زمانی پاسخ داد (همان ،ص  )24که نام جغرافيايی
جعفرآباد و ضرابخانۀ آن نيز از اين قاعده مستثنی نيستند.
بنا بر اطالعات کتاب فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور ،در حال حاضر،
بيش از صدوپنجاه نام جغرافيايی جعفرآباد ،در نقاط مختلف کشور وجود دارد (پاپلیيزدی،
صص  )162-161که به اين ليست ،تعداد ديگری از مکانهای جغرافيايی با اين نام در
دورههای گوناگون تاريخی نيز اضافه میشود .بنابراين ،در اين پژوهش با بررسی و
جمعبندی نظرات سکهشناسان و اشاره به نام اين شهر /ضرابخانه (جعفرآباد) در
مستندات تاريخی و ادبی مرتبط ،به دنبال پاسخ اين معما هستم.
 .2پیشینۀ موضوع
دادههای اوليۀ جمعآوری شده مبتنی بر نظر سکهشناسان و محلهای جغرافيايی مورد
اشاره در منابع به شرح ذيل میباشد:
 .1جعفرآباد ،به عنوان يکی از ضرابخانههای دورۀ صفويه معرفی شده است (عقيلی،
ص 151؛ سرفراز و آورزمانی ،ص  .)24۸شادروان عقيلی بيان میکند که در نواحی مختلف
ايران چندين جعفرآباد وجود داشته و دارد و اين دارالضرب به احتمال زياد منطبق با
امامزاده جعفر ورامين است؛ زيرا تاريخ سکههايی که در آنجا ضرب شده ،ـ979هـ.ق و

9۸3هـ.قـ ،مربوط به زمانی است که شاه طهماسب اول به تعمير بقاع متبرکۀ جلگۀ ری
و از جمله همين امامزاده اشتغال داشته که در  6کيلومتری شهر ورامين و در مجاورت
ايستگاه راهآهن پيشوا قرار گرفته است (عقيلی ،ص  .)151منابع ديگری نيز محل آن را ،با
شکّ و ترديد جعفرآباد ورامين معرفی میکنند (Codrington ،pp-148؛ عالالدينی ،ص
 .)5۸همچنين ،هوشنگ فرحبخش ،ضرب سکه در اين ضرابخانه را منحصر به دوران شاه
طهماسب اول و محمدشاه خدابنده میداند (فرحبخش ،ص .)23
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 .2وبسايت موزۀ بريتانيا در معرفی سکههای ايرانی طال و نقره ضرب اين ضرابخانه،
محل جغرافيايی آن را نیريز شيراز معرفی میکند (پايگاه اينترنتی موزۀ بريتانيا).
1
 .3برخی از منابع ادبی و تاريخی ،آن را نام محلی در نزديکی شيراز معرفی میکنند
(ابوالعباس احمدبن ابیالخير زرکوب شيرازی ،ص2۸7؛ خوبنظر ،ص .)77
 .4جعفرآباد در نزديکی اصفهان ،که مدرسه جعفرآباد در آن قرار دارد و به احتمال
قوی اين مدرسه در دوران شاه سلطان حسين صفوی ساخته شده است (احمدی و جاوری،
ص .)133
 .5جعفرآباد در قم (خواجگی اصفهانی ،ص .)145
 .6جعفرآباد در نزديکی مشهد (ميرنيا ،صص .)23۸ -237

با توجه به اينکه سکهها در اين پژوهش از اسناد اصلی محسوب میشوند ،تا حد
امکان تصاوير تعدادی از سکههای ضرب شده در اين ضرابخانه در جدول  1ارائه میشود.
جدول 1ـ تصاویر سکههایی از جنس طال ،نقره و مس ضرب شهر جعفرآباد

 .1سکه طال به شمارۀ ( )12903ردیف موزۀ بانک سپه

 .2سکه طال ()www.parscoins.com

 .3سکه نقره

 .4سکه نقره به شمارۀ ( )12929ردیف موزۀ بانک

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

سپه

 .5سکه نقره (پایگاه )https://www.vcoins.com

 .6سکه مسی (عالالدینی ،1392 ،صص )58

 .7سکه نقره ()http://www.anwarscoincollection.com
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با توجه به تصوير سکهها میتوان چنين نتيجه گرفت:
 .1سکههايی از جنس طال (رديفهای  1.1و  2.1جدول ،)1-نقره (رديفهای  3.1الی 5.1
جدول )1و مس (رديف  6.1جدول )1-در اين ضرابخانه ضرب شده است.
 .2تصوير  ،7.1سکهای از جنس نقره ،ضرب جعفرآباد ،متعلق به شاه عالم دوم
(1221-1175هـ.ق) ،از پادشاهان سلسلۀ بابر يا گورکانيان هند از ايالت گجرات هندوستان
میباشد که در آن بازۀ تاريخی تحت تسلط ايران نبوده است و در نتيجه ،کمکی به روند
تحقيق نمیکند.
 .3تصوير سکههای رديف  2.1و  3.1که تاريخ ضرب آنها به ترتيب ،سالهای  976و
 966هـ.ق است ،نظريۀ مرحوم عقيلی و نظرات مشابه با آن را با شک و ترديد جدی
روبهرو میسازد؛ زيرا مبنای نتيجهگيری آنها تاريخ سفر شاه طهماسب صفوی در سال
 979هـ.ق به ورامين است ،در صورتی که اولين سکۀ ضرب شده در اين ضرابخانه مربوط
به سال  966هـ.ق است (تصوير رديف  )5.1که اين به معنای ضرب سکه در اين ضرابخانه
 13سال قبل از تاريخ سفر مورد استناد است.
 .4در تصاوير جدول  ،1سکههايی از دو پادشاه صفوی ،طهماسب اول (رديفهای 1.1
و  )4.1و محمد خدابنده (رديفهای  )5.1با ذکر نام پادشاه ديده میشود.
از طرفی ،اشاره به لقب دارالسلطنۀ جعفرآباد در محل کتابت کتابی از حيدر بن
عالءالدين على بن حسن حسينى سبزوارى بيزوى به تاريخ سالهای  977هـ.ق (صدرايی
2
خويی ،ص  )21و  9۸3هـ.ق (درايتی ،ج  ،45ص  )275و نيز ضرب سکههای طال (رديفهای
 1.1تا  )2.1در اين ضرابخانه ،نشاندهندۀ اهميت خاص اين شهر در دورۀ شاه طهماسب
صفوی است ،بنابراين ،به احتمال بسيار بايستی در منابع تاريخی -ادبی دورۀ شاه طهماسب
اول ،به دنبال مطالب و اشاراتی در اين خصوص باشيم .بررسی اجمالی تاريخی نشان
میدهد که از مهمترين رويدادهای اين سالها ،شورشها ،جنگها و انتقال پايتخت به
شهر قزوين است.
گزينش پايتختی امن همچنين بازتابی بود از هدف شاه طهماسب در گسترش
3
مذهب شيعه؛ چرا که قزوين در آن زمان شهری کالً سنّیمذهب محسوب میشد.
بخش عمدۀ قسمت الحاقشده به قزوين ،بناها و باغهای اقامتگاه شاه و درباريانش بود؛
اين باغستان به جعفرآباد موسوم گشت (عالمی ،باغ شهرشاه طهماسب در واژگان شاعر و نقاش وی).

شناسایی ضرابخانۀ جعفرآباد در دورۀ صفوی 77 /

پس بايد به دنبال اثبات فرضيۀ مجاورت شهر جعفرآباد با شهر قزوين ،ويژگیهای اين
شهر و ضرورت تأسيس آن بود.
بررسیها نشان میدهد که يکی از ويژگیهای بسيار خاص زندگی شهری در عصر
تيموريان (اواخر سدۀ هشتم تا اوايل سدۀ دهم هجری) ،احداث انبوه اقامتگاهها و باغهای
برونشهری بوده است (کالمار ،ص  .)105بر اساس گزارشهای تاريخی ،رسم اقامت در
باغ/چهارباغهای خارج از شهر در اواخر سدۀ نهم هجری ،مقارن حکومت سلطان حسين
بايقرا ،آخرين پادشاه تيموری ،در هرات بسيار رايج بوده و حدود پنجاه اقامتگاه متعلق
به خانوادۀ سلطنتی و اشراف در اطراف هرات وجود داشته است ،هرچند بيشتر آنها
اماکنی برای تفريح و استراحت به شمار میرفتند ،بعضی از آنها به عنوان مقر حکومت،
حايز نقش مهمی در دستگاه قدرت حاکم بودهاند .در واقع ،شاهان و شاهزادگان تيموری
جز در زمان جنگ و ناامنی ،در شهر زندگی نمیکردند و باغ اقامتگاه دائم ايشان بود نه
اقامتگاه فصلی .بنابراين باغ حايز کليه نقشهای يک اقامتگاه شاهی اعم از رسمی،
اداری ،نظامی و نيز خصوصی بوده است( 4.کالمار ،ص .)106
در سال  951هـ.ق ،شاه طهماسب صفوی طرح انتقال پايتخت به قزوين ،5ايجاد و
تمرکز کاخهای شاهی و منازل اميران و اعيان دولت و باغهای منظم به آنها را ريخت.
(صفری ،ص 202؛ اشراقی ،نقاشیهای کاخ چهلستون قزوين و کاخهای ديگر صفوی از خالل منظومه

عبدی بيک شيرازی ،ص .)2شاه ،اراضی موسوم به زنگیآباد را از ميرزا شرف جهان که از
بزرگان و معتمدان قزوين بود خريداری کرد و سپس معماران برگزيده کشور را
فراخوانده ،و فرمان داد تا باغی به شکل مربع بسازند .اين باغ را سرانجام شاه طهماسب
سعادتآباد ناميد (همانجا) .هر چند ساخت شهر شاهی از سال بيست و يکم سلطنت شاه
طهماسب اول (951هـ .ق) آغاز شده و با حضور وی در سال 962هـ.ق ،قزوين پايتخت
رسمی صفوی میشود ،ولی ساخت شهر شاهی در سال 965هـ.ق به اتمام میرسد و پس
از آن ،شاه از دولتخانۀ کهنه به عمارت دولتخانه جديد نقل مکان میکند (ديزانی.)1392 ،
بعد از اتمام ساخت باغ سعادت آباد و منازل درون و بيرون ،خيابان و عمارات دولتخانه،
چون شاه و امرا و وزرا و قورچيان و مقربان و ساير باريافتگان درگاه منازل بینظير و
عمارات دلپذير در جانب شمال قزوين احداث نموده بودند ،نواب کامياب 6لقب آن خطۀ
7
پاکيزه را باب جنت نهاد و مسمی به جعفرآباد گردانيد (عادلفر و فراهانی منفرد ،ص .)64
عبدی بيگ ۸از شاعران همعصر شاه طهماسب اول صفوی بيان میکند که در شرق
قصر شاه ،چهارده باغ به نامهای امرای دربار بود که انعکاسی از شمار چهارده معصوم
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عالم ملکوت است ،در حالی که در غرب آن نهُ باغ ،که انعکاسی از نهُ سيارهاند ساخته
شده بود .در ادامه ،وی اشاره میکند که چگونه برای بعضی ،خيابان باغی است عمومی
که از آن لذت میبرند؛ برای ديگران منشأ سربلندی؛ برای درباريان که باغهايشان را در
کنارش ساخته بودند وسيلهای است که مقام و درجه نزديکیشان به شاه را نشان میدهد؛
و برای صوفی که آرزوی وصال به معبود را دارد وسيلهای است برای عروج بهسوی خالق
(عالمی ،باغ شهرشاه طهماسب در واژگان شاعر و نقاش وی) .وی در مثنوی دوحةاالزهار ،به وصف
9
دارالسلطنۀ جعفرآباد ،خيابان  ،باغ سعادتآباد و ساير جزئيات آن میپردازد (اشراقی،
«نقاشیهای کاخ چهلستون قزوين و کاخهای ديگر صفوی از خالل منظومه عبدی بيک شيرازی»،

ص .)2شهر قزوين و شهر جديد جعفرآباد از چنان زيبايی برخوردار بوده است که اين
شاعر در مثنوی «زينتاالوراق» در زير عنوان ترجيح دارالسلطنه جعفرآباد بر ساير بالد،
قزوين را نيکوتر از شهرهايی چون شام ،تبريز ،اصفهان ،قم ،کاشان ،يزد ،شيراز و هرات
برمیشمارد( .طالبی ،ص )130و به توصيف درگاه دولتخانه و دکانهايی که در شهر جديد
در محاذات درگاه خانۀ شاهی بود -که در آنها «زر ،سيم ،لعل ،ياقوت ،فيروزه ،زمرد،
عقيق ،الماس و قماش چين و فرنگ ،زربفت ،تافته ،زرکش ،مخمل ،صوف و قند ،نقل و
ميوههای مختلف» -میپردازد (عالمی ،باغ شهرشاه طهماسب در واژگان شاعر و نقاش وی) .پيش
از آن مرکزيت شهر قزوين ،مسجد جامع 10بود و با ساختن جعفرآباد ،مرکزيت آن به
جانب شمال شهر يعنی در شبکه بازار و باالتر از آن ،ميدان مرکزی يا ميدان شاه انتقال
يافت (طالبی ،ص  .)129عبدی بيگ در آغار وصّافی دارالسّلطنۀ جعفرآباد ،آن را به شرح
ذيل توصيف میکند (صفری ،ص 205؛ اشراقی ،توصيف دولتخانه و کاخها و باغهای صفوی ،ص
:)64

فکنـده طرح با صد زيب و تزيين
شهنشه شهری اندر جنب قزوين
که شـاه جعفـری افکنـده بنيـاد
بنـام آن شهــر عالی جعفــرآباد
بـدارالـسلطنـه مشهــور گشتــه
بديـن نام نکــو معمـور گشتــه
همچنين مرحوم قاضی محمد رازی از مقربان شاه طهماسب ،شعری در خصوص اين
شهر و در جواب قطعۀ خواجه کمالالدين اسمعيل اصفهانی سروده است (احمد بن
11

شرفالدينالحسينالحسينیالقمی ،ج  ،2ص .)9۸0

با توجه به اينکه محل شهر جعفرآباد در مجاورت شهر قزوين بوده است ،مهمترين
سؤالی که مطرح میشود ،اين است که وجود دو ضرابخانۀ نزديکبههم چه ضرورتی داشته
است؟ ظاهراً اين امر ناشی از تحوالت اقتصادی ،سياسی و ...شهر قزوين و تأسيس شهر
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جديد شاهی جعفرآباد بوده است ،در دورههای متاخر نيز نمونههايی از ضرابخانههای
نزديک به هم در يک ناحيه جغرافيايی وجود داشته است که میتوان به استقرار سه
ضرابخانه (بوسعيديه ،شهرستان رشيدی و قيصريه) در شهرستان ربع رشيدی در دورۀ سلطنت
سلطان ابوسعيد ايلخانی به دليل اهميت ويژه و فوقالعادۀ آن شهر اشاره کرد (تصوير .)2

تصویر -2ضرابخانههای نزدیک به هم در یک ناحیه جغرافیایی (ضرابخانه تبریز ،بوسعیدیه ،شهرستان
رشیدی و قیصریه) در دورۀ ایلخانان (ترابیطباطبایی ،ص )42

 .3نتیجه
بعد از حملۀ مغول ،يکی از روندهای تحوالت شهرسازی و فضاهای شهری ،ايجاد
شهرهای جديد در کنار شهر قديم بود (فروتن ،ص  )97و باغشهر جعفرآباد همانند باغشهر
هرات که طهماسب ميرزا در سال  922هـ.ق آن را برای اقامت برگزيد ،در بخش شمالی
شهر قرار داشته است (اشراقی« ،شهر تاريخی قزوين» ،ص .)4باغشهرهای شاهی مبين آن
است که چگونه شاه از باغ برای توسعۀ شهری موجود و يا ايجاد شهری جديد بهمنظور
آبادانی زمين استفاده میکرد (عالمی ،صحنهای برای نمايش مراسم سلطنتی و حقانيت سياسی،
ص  .)53در دورۀ سلطنت شاه طهماسب اول صفوی ،ساخت اين شهر در مجاورت شهر
قزوين از سال 951هـ.ق آغاز شده و تا سال 965هـ.ق ادامه داشته است (ديزانی ،ص .)63
وجهتسميۀ شهر جعفرآباد در شمال شهر قزوين ،به سبب نام امام جعفر صادق(ع) بوده
(اشراقی« ،شهر تاريخی قزوين» ،ص )4و انتخاب نام جعفرآباد و توصيفات ذکر شده در مورد
آن ،تداعی کننده دين اسالم و به ويژه مذهب شيعه ،تعصبات و اعتقاد مذهبی شاه
طهماسب است .قديمیترين سکۀ يافتشده مربوط به سال  966هـ.ق يعنی يک سال
پس از ساخت آن میباشد .ضرابخانه اين شهر تا دورۀ شاه عباس اول فعال بوده و در آن
سکههايی از جنس طال ،نقره و مس به ضرب رسيده است.
در دورۀ صفوی به خصوص پس از جنگ چالدران ،چون شهر تبريز (پايتخت) به
مرزهای عثمانی نزديک بود ،قزوين مورد توجه قرار گرفت و به علت موقعيت مهمی که
بر سر راههای ارتباطی داشت ،رفتهرفته به صورت پايتخت دوم صفويه درآمد (همان).
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انتخاب قزوين به عنوان پايتخت ،توسعۀ اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
همچنين توسعۀ فضاهای شهری ،کاروانسراها ،بناها و کاخهای آن را به دنبال داشت و
سبب شد اين شهر به يکی از مهمترين شهرهای کشور تبديل شود ،بهنحویکه رفتهرفته
جای تبريز را گرفت.
اما به دليل تحوالت بعدی ،يعنی انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت در دورۀ شاه
عباس ،از شهر جديد جعفرآباد که در طرح توسعۀ قزوين ايجاد شده بود ،اثری به صورت
مستقل به جا نماند و بعدها با شهر قزوين ادغام شد (همان) .با تغيير پايتخت از شهر
قزوين به شهر اصفهان در سال 1006هـ.ق (عادلفر و فراهانی منفرد ص 52؛ آلهاشمی ،ص )66
و خروج شاه عباس صفوی و ساير مقامات دولتی و حکومتی ،به يکباره موقعيت سياسی
و اجتماعی قزوين ،تنزل پيدا کرد و بعدها نيز بر اثر وقوع زلزلههای شديد و شيوع
12
بيماریهای واگيردار ،از جمعيت و رونق آن کاسته شد( .عادلفر و فراهانی منفرد ،ص ،)52
هرچند شهر قزوين همواره مورد توجه صفويان بوده و از آن به عنوان محل اقامت موقت
شاهان استفاده میشده است (آلهاشمی ،ص  ،)66ديگر نامی از شهر جعفرآباد و ضرابخانۀ
آن ديده نمیشود.
پینوشت
 .1نام دهی در نزديکی شيراز که در شعر حافظ به شرح ذيل ،به آن اشاره شده است (دزفوليان،
اعالم جغرافيايی در متون ادب فارسی تا پايان قرن هشتم ،13۸7 ،ص :)433
خــداوندا نگـه دار از زوالــش
خوشا شيراز و وضع بیمثالش
که عمر خضر میبخشد زاللش
ز رکـنآباد ما صد لوحش اهلل
عبيـرآميـز میآيــد شمـالـش
ميـان جعفــرآبـاد و مصـال
 .2ضرب تعداد زيادی سکه طال در سال  965هـ.ق در اين ضرابخانه در نسخۀ مشهور به نسخۀ
برلن کتاب خالصةالتواريخ گزارش شده است (احمدبنحسينمنشی قمی ،ج  ،2ص  )9۸0که اين سال
مقارن با انتقال دولتخانه از شهر قزوين به شهر جعفرآباد در دورۀ سلطنت شاه طهماسب است.
 .3ساکنان قزوين ،در قرن هشتم هجری ،بيشتر سنی شافعیمذهب بودهاند (بيات ،کليات
جغرافيايی طبيعی و تاريخی ايران ،1373 ،ص  .)405همچنين در منظومۀ روضهالصفات عبدی بيگ
آمده است« :سنی از آن شهر قدم در کشيد  /شيعۀ اثنیاشعری شد پديد» (اشراقی ،توصيف دولتخانه و
کاخها و باغهای صفوی در منظومههای عبدی بيگ نويدی شاعر دوران شاه تهماسب اول ،ص )44

 .4اين موضوع میتواند توجيهی باشد بر نقلقول سفير ونيز که در  20ربيعاالول  975هجری
قمری به قزوين وارد شده و میگويد شاه طهماسب ،يازده سال است که از کاخ خود بيرون نيامده است
(نوايی و غفاریفرد ،تاريخ تحوالت سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ايران در دوران صفويه،
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 ،13۸۸ص  ،)143زيرا امتداد بازار و محل اقامت بزرگان در اين باغشهر بود و شايد از نظر ابعاد ،مشابه
باغشهرهای هرات بوده است .همچنين باغ مراد (جهانآرا) سلطان حسين بايقرا در هرات ،که در تمام
طول سلطنت وی محل اقامتگاه سلطنتی و مرکز حکومت بوده ،دارای ابعاد چشمگيری بوده و به احتمال
بسيار ،مساحت آن حدود هفتاد هکتار بوده است (کالمار ،صص .)107-106
 .5از قزوين به نام باب الجنه ياد شده است .امام رافعی ابوالقاسم عبدالکريم بن فضل بن حسن بن
حسين بن رافع قزوينی (متوفی به سال  623هـ.ق) ،در کتاب التدوين فی اخبار قزوين در فضايل قزوين
به حديثِ «قزوين باب من ابوابالجنه» ،از پيغمبر اکرم(ص) اشاره کرده است (گلريز ،مينو در يا بابالجنه
قزوين ،136۸ ،ص.)31
 .6منظور ،شاه طهماسب اول صفوی است.
 .7باغ جنت ،از کاخهای بزرگ سلطنتی قزوين بوده که به احتمال قوی ادارۀ شهرداری فعلی [سال
 1336هـ.ش] در آن قرار گرفته است (گلريز ،مينودُر يا بابالجنه قزوين ،136۸ ،ص  .)645ضمناً
«سلطان يعقوب بــه سال  ۸۸۸ه.ق ،طرح کاخی را در تبريز در همان باغ صاحبآباد انداخت که در
تشبيه به روضههای هشتگانه جنت ،بـه نام هشت بهشت ناميده شد( .ذکاء ،1364 ،ص ( »1۸۸حناچی
و نژاد ابراهيمی سردرود ،بازخوانی ميدان صاحبآباد از روی تصاوير شاردن و مطراقچی بر اساس متون
تاريخی (از شکلگيری تا دورۀ صفويه) ،13۸5 ،ص .)3۸
 .۸زينالعابدين علی ،مشهور به عبدی بيک شيرازی و متخلص به نويدی از شاعران ،حکيمان،
اديبان و دبيران دولت صفوی است .شرح حال وی به تفصيل در مقدمه بيشتر آثار منظوم او که در
شوروی سابق به چاپ رسيده و نيز در مقدمه تکمله االخبارش که به کوشش عبدالحسين نوايی در سال
 1369چاپ شده ،آمده است .وی از دهۀ چهار قرن دهم هجری ،در دفترخانۀ همايون مشغول به خدمت
در دستگاه اداری شاه طهماسب بوده و به همين دليل ارتباط نزديکی با شاه داشته است .وی خود
در کتابش آورده است که تا سال  973به کار اشتغال داشته و پس از عزل از استيفای مال خاصه ،به
شهر اردبيل آمده است .او در سال  9۸۸درگذشته است (جعفريان ،ديدگاههای سياسی عبدی بيک
شيرازی دربارۀ شاه طهماسب صفوی .)1379 ،خمسه جنات عدن او شامل :مثنویهای روضهالصفات،
دوحةاالزهار ،جنتاالثمار ،زينتاالوراق و صحيفهاالخالص و در باب قزوين و باغهای شاهی است.
(عالمی ،باغ شهرشاه طهماسب در واژگان شاعر و نقاش وی ،ص 1؛ صفری ،ص)202
[ .9محله] خيابان ،امروزه با نام خيابان شهدا ،در دورۀ پهلوی با نام خيابان سپه ،در دورۀ قاجار به
نام خيابان دولتی و در دورۀ صفويه با نام خيابان جعفرآباد معروف بوده است (ديزانی ،ص  .)63خيابان
فضای باغ مانندی است ،به صورت «کل» که شهر جديد جعفرآباد به درگاه باغ شاهی میرسد [در
فرهنگ دهخدا در تعريف واژۀ خيابان آمده است« :رستهای که در باغ میسازند برای عبور و مرور و
کنارههای آن را گلکاری میکنند»] .عبدی بيگ میگويد :از آنجا که شاه در رواج مذهب شيعه سعی
داشت ،تأکيد میکند که اين «راه راست» يعنی صراط مستقيم میباشد (عالمی ،باغ شهرشاه طهماسب
در واژگان شاعر و نقاش وی ،ص « :)1شاه از آن کوچه چون کهکشان  /داده ره راست به مردم نشان».
 .10مسجد جامع در محلۀ دباغان و در کنار حاشيۀ غربی خيابان سپه کنونی [سال  1336هـ.ش]
واقع شده است (گلريز ،مينو دُر يا بابالجنه قزوين ،136۸ ،ص.)523
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 .11عبدی بيگ دربارۀ رواج تشيع و مذهب اهل بيت توسط شاه طهماسب مینويسد :رواج دين
محمدی و رونق مذهب اثنیاعشری در زمان سلطنت آن اعلیحضرت به مرتبهای رسيد که زمان مستعد
آن شد که صاحباالمر لوای ظهور برافرازد و در جايی ديگر میگويد« :ازو مذهب جعفری را ظهور  /که
در گوهر از موسيش[مؤسسش؟] هست نور» .در جای ديگری ،باز در اين زمينه میگويد« :ازو تازه شد
مذهب جعفری /به او روشن آيين پيغمبری» (جعفريان ،ديدگاههای سياسی عبدی بيک شيرازی دربارۀ
شاه طهماسب صفوی).
 .12شاه اسماعيل دوم ،نخستين فردی است که اقدام به ويرانی در شهر جعفرآباد نموده است
(اشراقی ،شهر تاريخی قزوين ،ص 6؛ عادلفر و فراهانی منفرد.)1390 ،
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فروتن ،منوچهر« ،تحليلی از فضاهای شهری از تبريز ايلخانی تا اصفهان صفوی (بررسی زمينههای
اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی)» ،هويت شهر ،4 ،صص .13۸۸ ،106-95
کالمار ،ژان [ناظر] ،مطالعات صفوی -گزيدۀ مقاالت همايش پاريس ،ترجمه :سيد داوود طبايی،
تهران ،فرهنگستان هنر.13۸5 ،
موزۀ سکه بانک سپه ،تهران ،سکههای شاه طهماسب صفوی ،ثبتی به شماره رديفهای 12929و
.12903
ميرنيا ،سيد علی ،وقايع خاور در ايران ،تهران ،پارسا.1367 ،
پايگاه اينترنتی موزه بريتانيا ،مجموعه آنالين/سکه ،تاريخ دسترسی.1393/6/10 :
_http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object
details.aspx?objectId=3151764&partId=1&place=33252&plaA=33252-216&page=1
 ،-پايگاه اينترنتی گروه سکهشناسان کالسيک ،تاريخ دسترسی.1393/6/10 :http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=163316
 ،-پايگاه اينترنتی سکههای پاسارگاد ،تاريخ دسترسی.1393/6/10 :http://www.parscoins.com/itemdetail.asp?sz=lg&type=S&item=9830
 ،--پايگاه اينترنتی ،rasmircoinتاريخ دسترسی.1393/6/10 :
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http://rasmircoins.ucoz.ru/forum/28-1551-2
.1393/6/10 : تاريخ دسترسی، پايگاه اينترنتی ميراث سکههای هند،-http://www.anwarscoincollection.com/2011/12/03/the-marathas-marathamints/
Codrington, M.DTA, manual of musalman numismatics, London: Royal
Asiatic Society. 1904.

