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 خطی چند فائده در باره تاریخ صفوی از یک نسخه

 جعفريان رسول :تصحیح

چـاپ (در فھرست ایـن کتابخانـه ) نجف آباد(در فھرست کتابخانه آیت هللا حججی  ۴۵جنگی به شماره 

ص (معرفـی شـده و در آنجـا ) به قلم آقای ابوالفضل حافظیان ١٣٨۶مجمع ذخائر اسالمی قم در سال 

گفته شده است که نوشته ھا از قرون مختلف است که کسی آنھا را کنار ھم گذاشته و صحافی ) ٧٧

. ری استیادداشت چند انتصاب و حادثه در میان قرن یازدھم ھج) ١۶١(برگی از این جنگ . کرده است

. ھمه این یادداشت یک صفحه ای به یک خط است که در طول سـالھای مختلـف نوشـته شـده اسـت

امکان این که آنھا را از روی کتابی نوشته باشد اندک است زیرا از نوشته آشکار اسـت کـه مؤلـف خـود 

ف ھـر به نظر می رسد که این برگه پشت کتابی بوده است کـه مؤلـ. شاھد این انتصاب ھا بوده است

یک مورد آن ھم در باره تولد شخصـی اسـت کـه . از چندی حادثه ای را در آن یادداشت می کرده است

 .به دنیا آمده است... موافق فروردین ماه سنه  ١٠۵٨در صفر 

بـا تشـکر از . عجالتا چون تاریخ ھا دقیق است مطمئنا به درد عالقه مندان به تاریخ صفویه خواھد خورد

  .ری که عکس این صفحه را در اختیار بنده گذاشتندآقای علیرضا اباذ

*                 *            *  

   

   

والدت با سعادت پادشاه اعظم و چشم و چراغ بنی آدم و نور حدقـه عـالم شـاه صـفی در دارالسـلطنه 

  ١٠۵٨اصفھان روز سه شنبه بیست و نھم شھر صفر سنه 

دارالسـلطنه اصـفھان شـب یكشـنبه چھـارم شـھر سلطنت در  ]کلمه ای شبیه منتخب[جلوس تحیت 

  ].مربوط به شاه سلیمان صفوی[ ١٠٧٧ربیع الثانی 

نـواب میـرزا ابوطالـب پـای صـدارت خاصـه  ١٠٧٧در روز چھارشنبه یازدھم شـھر جمـادی الثـانی سـنه 

ا پای ایالت تبریـز بوسـیدند و نـواب میـرز ]ساالر= ؟ [و در روز پنجم علی قلی خان سپه سار . بوسیدند

ابوصالح پای صدارت ممالك بوسیدند و عالیجاه جمشید خان قـولر آقاسـی بـه قـم رفتـه بـوده، آمدنـد و 

گری بوسیدند و روز جمعه سیزدھم شھر مـذكور نـواب اشـرف بـه  حاجی مرتضی قلی پای دیوان بیگی

  . خانه ناظر تشریف بردند

  . استرآباد را تاخت كرد انوشه خان آمده، ١٠٧٨روز پنجشنبه یازدھم شھر جمادی االول سنه 

  ١٠٧٩سنه . روز جمعه نھم شھر ذوالحجه الحرام عالیجاه شیخ علی خان زنگنه اعتماد الدوله شدند

نواب میرزا محمـد مھـدی كـه صـدر بـود اعتمـاد  ١٠٧١به تاریخ روز جمعه نھم شھر رجب المرجب سنه 

  .الدوله شد

فـی ئـیالن ئیـل محمـد زمـان خـان ولـد  ١٠٧۵روز پنجشنبه بیسـت و دوم شـھر رمضـان المبـارك سـنه 

  .كلبعلی خان حاكم قوچان و دران شد
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