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میرزم،حبیب،نظام،مفشار،صدرمالفاض .،المقویم،مهملالتقویم.،

ربیع،مالول، علی،مصغر ، میرزم، مستاد، چاپخانۀ، سنگی ، چاپ،

1324،قمری،)آورل ،1906،میالدی(.،

دربارۀ،مؤیف

بهو مرقبو نظام،و بهو متخرصو افشال،و نظامو حبیبو میرزاو

صدلاالفاضلو)مت لدو1306ق/و1888م(وخطاطوووشایروهج سراو

ووهزلوسرا،ودلویهدوناصرعودلوقریۀوقراآغاجولضائیهوزادهوشدهو

وو کاغذبریدهو وو ناخنذو صنایعوخطو دلو افشالو نظامو است.و

ابرعوسازعواستادوب دووودلوهج وووهزلودستوداشت.وازوآثالو

اوومذوت انوبهوالمقویم، مهمل التقویم اشالهوکرد.واوودلومثن عو

مصاب،ونصاب الصبیان اب نصروفراهذولاوتضمینوکردهواست.1  

بهوگ اهذوآنچهودلولووووپشتوجردوالمقویم، مهمل التقویم 

ن شتهوشده،وتألیفاتوووترجمهوهاعودیگرواینون یسندهوبهوشرحو

:)1زیرواستو)نک.وتص یر

لُِو  طاهر،  کتاب  یاو مهدیهو اخالق  العارفین،و نزهت 

وبُ کاسو)ترجمهوازوفرانسه(،وجغرافیای فیزیکی 
ُ
ِدکاِمرون د

یرمو دلو الهیئةو خالصة  فرانسه(،و ازو )ترجمهو پلتیکی  و 

استوری  لیتل  هِندِرد  انگریسذ(،و ازو )ترجمهو ابرشناسذو

کتابذواستوبهوزبانوانگریسذوبراعون آم زانواینوزبانو

)ترجمهوازوفرانسه(،وآتی مولوژی فرانسه و انگلیسی )ترجمهو

انگلیسی  اللغة  تبصرة  غیره(،و وو آلمانذو وو ی نانذو وو ازوالتینو

ازو )ترجمهو انگریسذو دوایثو
َ
ا کینگز  ڎی  )تألیف(، 

نصایح الملوکوفالسذوبهوزبانوانگریسذ(،وآتی مولوژی فرانسه 

)استخراجوازومنابعویربذ،وفالسذ،والتین،وی نانذوووغیره(،وگرامر 

زبان سربستان و مجارستان )ترجمهوازوفرانسهوبهوفالسذ(ووو

تاریخ مقدماتی )ترجمهوازوزبانوانگریسذ(2.و

،علی،بمذری

دکترعوپژوهشوهنر
ali_boozari@hotmail.com

میمقملا ،مهم ،میوقملا

تص یر1.ولوعوجردوکتابوالمقویم، مهمل التقویم

دربارۀ،کواب

میرزاو استادو چاپخانۀو دلو مهمل التقویم  المقویم،  کتابو

میالدع(  1906و )آولیلو قمرعو لبیعواالولو1324و دلو یرذواصغرو

1.وبامداد،ومهدعو)1347-1355(.وشرح حال رجال ایران در قرن 12، 13، 14 
هجری.وتهران:وزّوال:و314/1.

2.واطالیاتوبیشترعودلبالۀواینوکتابوهاودلوکتابخانۀومرذوووسایرومراجعوکتابشناسذو
فالسذوپیداونشد.
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ین انذ،وبهومناسبتوهاعومذهبذ،ومرذ،وفرهنگذووواطالیاتو

.)1نج مذولوزهاعوسالومذوپردازدو)نک.وشکل

آمده،ودلوجدولو1  المقویم  دلو ماهوهاعوسالوکهو ترتیبو

یکرشدهواست.وهمانوط لوکهومشاهدهومذوش د،وترتیبوماهوهاعو

قمرعوتغییروکردهوووصفاتواینوماهوهاو)مانندوالمرجب،والحرامووو

المبالک(وجابهوجاوشدهواند.

شمالۀصفحهماهوهاشماله

2-3لجبوالثانذ1

4-5شعبانوالمرجب2

6-7لمضانوالحرام3

8-9ش الواالول4

10-11ییقعدهوالحالل5

12-13ییحجهوالمظفر6

14-15محرموالمبالک7

16-17صفروالمعظم8

18-19لبیعوالنشاط9

20-21لبیعواالناث10

جدول1.وماهوهاعومذک لودلوکتابوالمقویم، مهمل التقویم

اسمعیلو شیخو آقاو مغازۀو کتابو فروشو محلو شد.و منتشرو

کتابوفروشوخ انسالعودلوحجرۀوبینوالحرمینومسجدوشاهو

یکرشدهوووطبعواینولسالهوتاوپنجوسالودلواختیالوآقاعومیرزاو

لضاوخ انو]کذا[ومترجموالسرطانوقرالگرفتهواست.وکتابودلو24 

صفحهودلوقطعو1۷×22وس.مومنتشرشدهواست.ولوعوجردو

دیدهو نمادوسالو1324،و بهوین انو ازوخرس،و تص یرعو کتابو

وجایذودلوجداولو
ً
مذوش د.واینودلوحالذواستوکهوخرسواصال

وجزءوش خذوهاعومؤلفواست.
ً
اخترشناسذوندالدووواحتماال

هروصفحۀوکتابودالاعویکومقدمهواستوکهوحدودوثرثویکو

صفحهولاواشغالوکردهواست.ودلوبخشوزیرینومقدمه،وجدولذو

قرالودالدوکهوست نواولوآنوبهو»الی موت قیعات«واختصاصودالد.و

دلواینوبخشومناسبتوهاعوتالیخذ،وچ نووالدتوحسینوکردو

)لجبوالثانذ،وص2(،ووفاتووووالدتوچنگیزودلودماوندو)لجبو

الثانذ،وص3(،ووفاتوتغییروه او)ش الواالول،وص8(،وتخموگذالدنو

)ییحجةو دندانودلدو اختراعو وو ص10(و الحالل،و )ییقعدةو خروسو

المظفر،وص13(ون شتهوشدهواست.وبخشودومو»اسب ع«واستوکهو

بهوایاموهفتهومذوپردازدوووست نوس موکهوبهو»ایام«واختصاصودالدو

بهواولوتاوسذواموهروماهومذوپردازد.وبخشوچهالم،وبدونویکرو

شکل1.وساختالوصفحاتوکتابوالمقویم، مهمل التقویم 

الف.ومقدمه؛وب.والی م؛وج.واسب ع؛ود.وایام؛وهو.ومناسبت؛وو.وشمالۀوصفحه


