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راقمالتصویر :بررسی ویژگیهای رقمهای میرزا علیقلی خوئی،
هنرمند سیاهقلمکار عهد قاجار
علی بوذری* ،1محمد گودرزی

2

1استادیار گروه ارتباط تصویری ،دانشکده تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
   2کارشناس ارشد ایرانشناسی (گرایش نسخه خطی) ،بنیاد ایرانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،99/08/25 :تاریخ پذیرش نهایی)1400/06/07 :

چکیده
درج نام هنرمند یا رقمزدن در نگارهها از حدود قرن ن ُهم در هنر ایران رایج بوده است .این رقمها شامل ّاطالعاتی در
خصوص نام ،کنیه ،نام پدر ،تاریخ و نام حامی خلق اثر ،استاد هنرمند ،محل تولّد و زیستن بودهاند و اکنون جزء معدود
منابع قابل اعتنای پژوهشگران برای شناخت هنرمند و شیوة کار او بهشمار میآیند .س ّنت رقمزدن پس از نگارههای
نسخههای ّ
خطی در تصاویر کتابهای چاپ سنگی دوره قاجار نیز ادامه پیدا کرد .رقمهای میرزا علیقلی خوئی ،با
اهمیتترین هنرمند این دوره ،دارای شاخصههایی به لحاظ ُفرم و محتوا است که آنها را از رقمهای بسیاری از تصویرگران
چاپ سنگی همعصر او متمایز میکند .این تحقیق که از لحاظ رویکرد ،کیفی است و از منظر هدف ،بنیادی طبقهبندی
میشود ،در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علیقلی خوئی به چه شیوههایی رقم خود را در تصاویر به یادگار گذاشته
توجه داشته ،بلکه
است .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که علیقلی نهتنها به ثبت ّاطالعات در رقمهای خود ّ
اهمیت داشته است .او رقمهای خود را به مثابة ناظر در
استفاده از رقم به مثابة جزیی از ساختار بصری تصویر برای او ّ
خاصه داستانهای مذهبی ،بیان
تصویر قرار میدهد و با این روش نگاه خود را به مسایل مختلف و داستانهای مختلفّ ،
میکند.
واژههای کلیدی
هنر دوره قاجار ،چاپ سنگی ،تصویرگری ،علیقلی خوئی ،رقم ،خوشنویسی.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09123882765 :نمابر.E-mail:a.boozari@art.ac.ir ،021-86071583 :
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مقد  مه
چاپ فارسی در ایران با انتشار کتاب رساله جهادیّه در سال 1233
ه.ق در شهر تبریز و به شیوة چاپ ُسربی آغاز شد 1.چاپ سنگی نیز در
سال      1249ه.ق با چاپ کتاب قرآن مجید در تبریز ،در ایران آغاز شد و
به سرعت به شیوة محبوب ایرانیان برای چاپ کتاب تبدیل شد 2.شیوة
چاپ سنگی نه تنها در روند چاپ کتاب در ایران انقالبی ایجاد کرد ،بلکه
باعث رونق چاپ به شیوة حروفی (سربی) نیز شد و هنرمندان چاپچی
توانستند برخی از معایب زیباییشناسانه کتابهای چاپ حروفی را با
افزودن تصاویری به شیوة سنگی از میان بردارند .گرچه چاپ حروفی به
دلیل امکانات محدود استفاده از تصویر و تزیین در کتابها ،خط نامأنوس
این کتابها ،هزینهبر و وقتگیربودن این شیوه ،به شکل محدود در ایران
به کارگرفته شد ،ولی افزودن تصاویر به شیوة چاپ سنگی به چاپهای
متأخّ ر حروفی روح جدیدی در این شیوة چاپ دمید و باعث رونق یافتن
دوباره این کتابها شد.3
نخستین کتاب غیرداستانی مص ّور چاپ سنگی ،کتاب نشانهای دولت
عل ّیة ایران (با ده تصویر) بود که در سال  1252ه.ق منتشر شد و نخستین
کتاب داستانی ،کتاب لیلی و مجنون مکتبی (با چهار تصویر) منتشره
به سال      1259ه.ق بود 4.کتاب مذکور بهجز این تصاویر ،فاقد آرایههایی
همچون تذهیب و جدولبندی برای قرارگیری متن است .تصاویر این کتاب
ابتدایی و خامدستانه است و گویای تجربه بسیار محدود این هنرمندان در
طراحی کتابهای چاپ سنگی بوده است.
گرچه افزودن تصاویر و تزیینات به کتاب ،از سال 1252ه.ق آغاز شد ،با
این حال تا سال 1264ه.ق تنها بیست کتاب مص ّور در ایران شناسایی شده
است (مارزلف .)320،1390،سالهای بعد را میتوان نقطة اوج تصویرگری
در کتابهای چاپ سنگی دانست؛ چرا که کتابهای بسیاری در این دوران
با تصاویر فاخر و دلنشین منتشر شدهاند .بیشک کتابهای چاپ سنگی
با تصاویر میرزا علیقلی خوئی ،هنرمند تصویرگر دهه شصت و هفتاد قرن
سیزدهم ،نقش کلیدی و عمدهای در شکلگیری مکتب تصویرگری داشته
است؛ او که در سالهای آغازین چاپ مص ّور در ایران جزء معدود هنرمندان

شاخص و ف ّعال بود ،آثار بسیاری خلق کرد که بعدها به دست هنرمندان
پسین مورد گرتهبرداری قرار گرفت و بدین ترتیب آثار او سبک تصویرگری
چاپ سنگی در ایران را بنیاننهاد.
عالوه بر نگاه متفاوت او به تصویرسازی کتابهای چاپ سنگی ،ساختار
اهمیت تأثیرات آثار او در دورههای بعدی،
بصری منحصربهفرد تصاویر او و ّ
ویژگیهای مهم دیگری در تصاویر او وجود دارد که ارزش بررسی و تحقیق
دارد که یکی از آنها شیوة رقمزدن تصاویر به دست اوست .این رقمها
عالوه بر ّاطالعاتی که از زندگی این هنرمند به ما میدهند ،به لحاظ شکل
اهمیت دارند.
ظاهری و استفاده از قلمهای گوناگون خوشنویسی نیز ّ
ناگفته پیداست که بسیاری از هنرمندان همعصر و پسین او تصاویر
معرفی
کتابهای چاپ سنگی را رقم زدهاند و به این وسیله خود را ّ
میکردند ،با این حال بیش از شصت رقمی که از علیقلی خوئی در
کتابهای چاپ سنگی شناسایی شده ،دارای ویژگیها و ساختاری
کام ً
ال متفاوت از رقمهای هنرمندان معاصر اوست .مارزلف5پنجاه رقم را
در پژوهش خود جمعآوری کرده ،با این حال باید رقمها در نسخههای
تازهیاب طوفانالبکاء (بوذری1390،ب) و تنها رقم او خارج از تصاویر چاپ
سنگی در تک برگه شناسایی شده در مجموعة خصوصی  کریمزاده تبریزی
توجه به اینکه   هیچیک از
(بوذری )1388 ،را به این مجموعه افزود .با ّ
رقمهای او مشابه دیگری نیست ،این گمان مطرح است که علیقلی خوئی
دفترچهای برای ثبت و نگهداری این امضاها در اختیار داشته تا از تکرار
فرمی یک امضا در کارهای بعدی بپرهیزد.گرچه همچنان هنر چاپ سنگی
خاصه علیقلی خوئی و تأثیر ژرف وی بر
در ایران و هنرمندان تأثیرگذارّ ،
حیطه خلق کتابهای چاپ سنگی مص ّور ،یکی از موضوعات پژوهشی
باب روز است ،این پژوهش تنها به ویژگیهای بصری شیوة رقمزدن وی
میپردازد .در این مقاله ابتدا به رقم هنرمندان تصویرگر در کتابهای چاپ
سنگی پرداخته خواهد شد .در بخش دوم ،پس از معرفی علیقلی خوئی،
6
رقمهای او از منظر خط ،ترکیب ،محل ثبت و محتوا بررسی خواهند شد.

روش پژوهش

در ایران را به نگارش درآورده که هنوز بعد از سالها قابل اعتنا و ارجاع
است .در موضوع تصاویر کتابهای چاپ سنگی فارسی کتاب اولریش
مارزلف ( ،2001ترجمه فارسی  )1390با عنوان تصویرسازی داستانی در
اهمیت بسیاری دارد .در واقع رشد و
کتابهای چاپ سنگی فارسی،9
ّ
گسترش این شاخة پژوهشی در ایران مدیون زحمات این پژوهشگر و
تهیة فهرست دقیقی از کتابهای
نتیجة انتشار این کتاب است .مارزلف با ّ
چاپ سنگی به بررسی و تحلیل تاریخچة چاپ سنگی در ایران میپردازد.
عالوه بر این ،یعقوب آژند ( )1391کتاب مختصر و موجزی با عنوان میرزا
علیقلی خویی در مجموعۀ گلستان هنر نشر پیکره تألیف کرده است.
در خصوص زندگی و آثار میرزا علیقلی خوئی ،میتوان به مقالة بازیل
10
معرفی
ویلیام ربینسون ( )1979اشاره کرد که برای نخستینبار ضمن ّ
کتابهای چاپ سنگی مص ّور خصوصاً نسخة خمسة نظامی 1264ه.ق به
اهمیت اولریش مارزلف
این هنرمند اشاره کرده است .پس از آن مقالة با ّ
( ،1997ترجمه فارسی    )1391قرار میگیرد که نخستین بار شاخصترین

این پژوهش از لحاظ رویکرد ،کیفی است و از منظر هدف ،بنیادی
طبقهبندی میشود ،و برای جمعآوری و تحلیل دادهها از منابع کتابخانهای
(مقاالت ،کتابها ،آرشیوهای دیجیتال و کتابهای چاپ سنگی) استفاده
شده است .یافتههای تحقیق براساس مقایسه دادههای پژوهش ،یعنی
آثار و رقمهای علیقلی خوئی ،با رقمهای هنرمندان همعصر و بررسی
ویژگیهای بصری دادهها شکل گرفته   است.

پیشینة پژوهش

در موضوع تاریخچة چاپ سنگی میتوان به کتاب الیمپیادا     شچگلوا
( ،1979ترجمه فارسی    )1388با عنوان کتاب تاریخ چاپ سنگی در ایران
اشاره کرد .این پژوهشگر روس براساس فهرستنویسی سه مجموعة بزرگ
کتابهای چاپ سنگی فارسی در روسیه ،تاریخچة دقیقی از چاپ سنگی
7
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معرفی میکند
تصویرساز کتابهای چاپ سنگی فارسی را به شکل دقیقی ّ
و فهرست رقمها و کتابهای او را در پایان میافزاید .عالوه بر مقالة فوق،
دو اثر از علی بوذری ( 1388و )1390به آثار نویافتة رقمدار علیقلی اشاره
میکند .صمدی و اللهای ( ،)1388ترابی ( )1393و بوذری ( )1395نیز
در آثار خود به معرفی یکی از کتابهای مصورشده به دست این هنرمند،
یعنی شاهنامه (1267-1265ق) ،عجایب المخلوقات ( 1264ه.ق) و خمسه
نظامی ( 1264ه.ق) ،پرداختهاند .مارزلف نخستین پژوهشگری است که به
رقمهای این هنرمند توجه میکند و فهرستی از رقمهای او ارایه میدهد و
اطالعات رقمها را استخراج میکند .با این حال او به ساختار و ویژگیهای
بصری رقم توجهی ندارد و رقمها را از این منظر مورد مطالعه قرار نمیدهد.
این پژوهش با افزودن رقمهای تازهیاب به مجموعه رقمهای مارزلف ،توجه
خود را به ویژگیهای بصری رقمها معطوف میکند.

مبانی نظری پژوهش

رقمزدن در تصاویر کتابهای چاپ سنگی فارسی

براساس تعریف دانشنامة جهان اسالم ،رقم کلمات يا عباراتى  غالباً كوتاه
ذيل آثار هنرى (خط ،نقاشى ،و اشياى هنرى) است که دربردارنده نام
هنرمند (خطاط ،نقاش ،و صنعتگر) و زمان و مكان اجرا و انجام اثر .از معانى
لغوى اين واژۀ نقش ،اثر ،نشان ،امضا ،نوشتن ،نقاشى ،و صورتگرى است
(کاووسی و دیگران .)225 ،1394 ،رقمهای تصاویر فرصت بسیار با اهمیتّی
متقدم آشنا
را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد تا با شیوه و نام هنرمندان ّ
شوند و براساس شناخت شیوة کار آنها بتوانند باقی آثار ناشناخته را به
این هنرمندان منسوب کنند .بهنظر میرسد عواملى چون پايگاه اجتماعى
صنعتگران ،وابستگى ايشان به مراكز قدرت و سفارشدهندگان خاص ،و
گستردگى كاربرد توليداتشان در بين طبقات مختلف مردم در رقمزدن آثار
مؤثر بوده است.
در ايران ،رقمزدن در آثار نگارگرى تا اواخر سدة هشتم مرسوم نبود.
توليد آثار هنرى بهصورت گروهى در كارگاههاى سلطنتى ،ويژگيهاى
اخالقى هنرمندان چون تواضع و گوشهنشينى ،و برخوردارنبودن آنان از

شأن و مرتبة واالى اجتماعى را از علل مرسوم  نبودن رقمزدن برشمردهاند
(ذکاء .)30،1343 ،شاید قدیمیترین نگارهای که نام هنرمند را در خود
دارد نگارة «هماى در روز پس از ازدواج» از دیوان خواجوی کرمانی (799
ه.ق) (اکنون در کتابخانه بریتانیا) با رقم «جنیدالسلطانی» و برگی از
معراجنامه به رقم احمدموسی در مرقع بهرام میرزا ( 951ه.ق) (اکنون در
توپقاپی سرای) است (پاکباز.)66-64 ،1380،
به نظر میرسد آغاز رقمزدن در تصاویر و مر ّقعات از دورة صفوی و
اولیه این کار بسیار ساده
تیموری در ایران آغاز میشود .در دورههای ّ
انجام میشد و اکثرا ً تنها نام ،نسب ،زادگاه هنرمندان و تاریخ خلق اثر
بر آثار هنری نقش میبست و گاهی نیز پادشاه حامی خلق اثر هنری
به عنوان تقدیم ذکر میشد .در سدههای بعد هنرمندان از آیات قرآن
متضمن نام یا نسب فرد هنرمند بود
و احادیث نبوی و اشعار و ابیات که
ّ
استفاده میکردند .ذکاء در این خصوص به رقم محمدزمان اشاره دارد
که از سجعی چون «یا صاحبالزمان» ،و بعدتر محمدصادق از سجعهایی
چون «یا صادقالوعد»« ،صادق از لطف علی اشرف شد» ،یا محمد باقر از
سجعهایی چون «یا باقرالعلوم»« ،صادق از بعد علی اشرف شد» استفاده
کردهاند .نگارگران مکتب اصفهان نیز غالباً شرح مبسوطی در مورد کارهای
خود تحریر میکردند (ذکاء.)104-101 ،1354 ،
همانطور که کتابهای چاپ سنگی دوره قاجار ادامة منطقی
نسخههای خطی است ،شیوة رقمزدن تصاویر این کتابها نیز مشابه     و
در امتداد شیوة رقمزدن نگارههای نسخههای خطی است .در حالی که
اسامی پدیدآورندگان کتابهای چاپ سنگی از جمله کاتب ،مؤلّف ،ناشر،
چاپچی و غیره در انجامة کتابهای چاپ سنگی به چشم میخورد ،اسامی
تصویرگران که دارای ّاطالعات گوناگونی است در غالب تصاویر کتابها درج
شده است .این رقمها در مواردی با تاریخ و پیشوند «عمل  »...و «رقم »...
و «راقمه  »...یا پیشوند «کمترین  »...و «حقیر  »...به منظور نشان دادن
خضوع و خشوع هنرمندان ،همراه است.
در سادهترین شکل ،بر مواردی تصویرگران تنها به درج نام خود اکتفا
کردهاند که از این میان میتوان به مصطفی (ف ّعال بین سالهای -1299

جدول  -1نمونههایی از رقم تصویرگران در کتابهای چاپ سنگی ( .1خمسه 1301-1299 ،ه.ق؛  .2هزارداستان 1317 ،ه.ق؛  .3طوفانالبکاء 1271 ،ه.ق؛  .4کلیله و دمنه 1282 ،ه.ق؛
 .5خسرودیوزاد 1298 ،ه.ق؛  .6کلیات سعدی 1274 ،ه.ق؛  7و  .8حملة حیدری 1320 ،ه.ق؛  11 ،10 ،9و  .13الف لیله و لیله 1272 ،ه.ق و  .12رموز حمزه 1274 ،ه.ق).
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 1301ه.ق) و جواد (ف ّعال بین سالهای  1320-1316ه.ق) اشاره کرد.
رقمهای مصطفی غالباً با تاریخ همراه است (جدول  ،1ش 1 .و  .)2عالوه بر
این برخی تصویرگران عالوه بر نام کوچک ،از آنچه که امروز به عنوان نام
خانوادگی شناخته میشود و در آن زمان غالباً برگرفته از شهر محل تولّد
هنرمند بود ،استفاده میکردند که از آن جمله میتوان به بهرام کرمانشاهی
(فعال در 1280ه.ق) ،عبدالحسین الخوانساری (ف ّعال بین سالهای -1289
    1316ه.ق) و محمدکاظم الهمدانی (ف ّعال بین سالهای 1323-1319
ه.ق) اشاره کرد (جدول ،1ش .)5 .همچنین نمونة منحصربهفرد ذکر
محل تولّد و سکونت هنرمند تصویرگر در رقم «علی خان تبریزیاالصل
دارالسلطنة تبریز» دیده شده
تهرانیالمسکن» و رقم «میرزا رضا ساکن
ّ
است (جدول ،1ش 8 .و .)11
در بسیاری از موارد تصویرگر اسم خود را با پسوند «میرزا» آورده است.
میرزا یکی از القاب اجتماعی در دورة قاجار است که گاه بنا به برخی از
مالحظات از القاب سیاسی ،درباری و نیز مذهبی محسوب میشده .این
خاصی را به همراه
اهمیت اجتماعی ّ
لقب در نیمة ا ّول دورة قاجار ارزش و ّ
داشت و به افرادی که از تحصیالت علمی در سطح باالیی برخوردار بودند،
اعطا میشد و در آن زمان بهصورت رایج و شایع ،اختصاصی به دانشمندان
مذهبی و روحانیون نداشت ،چنانکه میرزا صالح شیرازی این لقب را دارا
بود ،درحالیکه روحانی نبود .از سیاستمداران بزرگ این زمان نیز میتوان
به میرزا بزرگ قائم  مقام و میرزا ابوالقاسم فراهانی اشاره کرد .گاهی نیز به
متوسط از نظر معلومات ،این لقب داده میشد ،مانند میرزا رضا
روحانیون
ّ
متوسط بود .بااینحال ،در
ناصرالدینشاه ،که یک روحانی
کرمانی ،قاتل
ّ
ّ
دورة قاجار هرگاه لقب میرزا به انتهای اسامی اشخاص افزوده میشد ،نشانه
شاهزادگی محسوب میشد ،مانند عباسمیرزا ،خسرومیرزا ،ساممیرزا،
شاهزادگان قاجار بودند .عنوان میرزا به
سلیمانمیرزا ،ایرجمیرزا که از
ِ
افرادی که مادر سیده داشتند هم اطالق شده است (شکوری،1368 ،
 .)119-118از میان تصویرگران کتابهای چاپ سنگی که از پیشوند
«میرزا» استفاده میکردند میتوان به میرزاهادی (فعال بین سالهای
 1284-1271ه.ق) و میرزا جعفر ( 1282ه.ق) اشاره کرد (جدول  ،1ش.
 12 ،11 ،10 ،9 ،4 ،3و .)13
عالوه بر پیشوند «میرزا» تصویرگران کتابهای چاپ سنگی از پسوند
«خان» که نشان احترام و مقام اجتماعی بوده نیز استفاده میکردند .برای
مثال علی خان (فعال بین سالهای  1332-1298ه.ق) (جدول ،1ش.
7و.)8
عالوه بر نام کوچک و نام خانوادگی ،اشاره به نام پدر با بهرهگیری
خاصه در مواردی که اعتبار هنرمند از این اشارت افزون
از لفظ «ابن»ّ ،
شود ،متداول بوده است .مهمترین نمونه را میتوان میرزا حسن (ف ّعال
محمدحسین (ف ّعال در سال
بین سالهای  1281-1271ه.ق) و میرزا ّ
آقاسیدمیرزای اصفهانی ،نقّاش و پیکرنگار دورة
 1272ه.ق) ،فرزند
ّ
فتحعلیشاه (حک 1250-1213 .ه.ق) دانست که در بسیاری از موارد
سیدمیرزای نقّاش اصفهانی تصاویر را رقم زده
با عبارت میرزاحسن بن آقا ّ
است .مثالهای دیگر میتواند حسینعلی بن عبداهلل (ف ّعال بین سالهای
محمدعلی خان آشتیانی
       1323-1317ه.ق) ،میرزا رضا تبریزی بن
ّ
محمد صانعی بن فتحاهلل خوانساری (ف ّعال بین
(ف ّعال در 1272ه.ق) و ّ
سالهای 1366-1350ه.ق) باشد   (جدول ،1ش 11،10.و  .)12تنها در

یک مورد و آن هم برای یکی از معدود هنرمندان ساکن تبریز از پسوند
«استاد» استفاده شده است .این هنرمند در سه کتاب ،خود را استاد ستّار
توجه
تبریزی (ف ّعال بین سالهای  1276-1275ه.ق) معرفی میکند .با ّ
به استفاده از پیشوند «نقّاش» شاید این استادی در کسوت هنر بوده باشد
(جدول  ،1ش .)6 .عالوه بر این ،در رقم منحصر به فرد میرزا رضا ،عبارت
«که یکی از تربیتیافتگان ن ّواب مستطاب شاهزاده ملک قاسم [است]»
آمده است که نشان از وابستگی او به دستگاه حکومت است (جدول  ،1ش.
 .)9وی همچنین تنها رقمشناختهشده به زبان التین را در تصاویر چاپ
سنگی دارد (جدول  ،1ش.)13 .

میرزا علیقلی خوئی
میرزا علیقلی خوئی (دوره فعالیت      1263-1272ه.ق) پرکارترین
هنرمند تصویرگر کتابهای چاپ سنگی در دورة قاجار است .نخستین
بار ربینسن نام او را در پژوهش خود ذکر کرد و او را هنرمندی پیشرو
و پرکارترین تصویرگر کتابهای چاپ سنگی برشمرد (Robinson,
ِ
خوشدست
 .)1979, 73کریمزادة « تبریزی او را از نقّاشان سادهکار و
دورة ناصری میداند .آثار این هنرمند ،در اغلب کتابهای چاپی آن دوره
عرف عالقمندی وی به صنعت تصویر بود» (کریمزاده
عرضهشده و ُم ّ
تبریزی .)397/1،1376 ،میرزا علیقلی احتماالً دوران جوانی را در شهر
تبریز گذرانده؛ جایی که برای نخستین بار چاپ سنگی پیش از آنکه
به تهران منتقل شود ،در این شهر به کار گرفته شد .سبک کار او نشان
میدهد که احتماالً او در سالهای جوانی نزد هنرمندان نگارگر تعلیم دیده
است .در حالی که آثاری در شاخههای دیگر هنر مانند نقّاشی سیاهقلم،
نقّاشی رنگروغن و یا نقّاشی زیر الکی از خوئی در دست نیست ،ولی این
احتمال وجود دارد که او در شیوههای دیگر هنری نیز مشغول به کار بوده
است (مارزلف.)49 ،1390،
عالوه بر این اطالق پیشوند «میرزا» میتواند مؤیّد این نکته نیز باشد
که او از کودکی تحصیالتِ مکتبخانهای را آغاز و تا سنین جوانی (حدود
 15الی 17سالگی) به فراگیری علوم رایج در نظا ِم مکتبخانهای همچون
آموزشهای دینی (قرآن و حدیث) ،ادبی (متون نظم و نثر) و پس از آن
سایر علوم آموزشی (تاریخ ،فلسفه ،نجوم و غیره) پرداخت .لقب او از سویی
مبنی بر بهرهمندی او از علم و دانش و از سویی احتماالً به دلیل آشنایی
.
با هن ِر خوشنویسی بود.
گرچه نخستینآثار مرقوم او مربوط به سال 1263ه.ق است ،ولی به
نظر میرسد برخی از آثار مص ّور سالهای قبل نیز به دست این هنرمند
خلق شده است .او بالفاصله پس از به تخت نشستن ناصرالدینشاه (حک.
فعالیتهای دولتی مشغول
 1313-1264ه.ق) به تهران فراخوانده شد و به ّ
«فراش قبلۀ
عنوان
با
ه.ق)
گردیدَ .ر َق ِم او در کتابهای قانون نظام (1267
ّ
عالم» ،کل ّیات سعدی ( 1268ه.ق) با عنوان «عمل بندة درگاه» ،روضه
الصفاء ( 1270ه.ق) و قانون مشق توپخانه( 1271ه.ق) با عنوان «خادم
مدرسۀ دارالفنون» ،احتمال  همکاری او با نهادهای دولتی را تقویت میکند
(مارزلف50،1390،؛ بوذری 1390 ،الف .)32 ،از سرانجام خوئی ّاطالعی
در دست نیست ،اما آخرین آثار رقمدار او به سال 1272ه.ق در کتابهای
الف لیله و لیله و طوفانالبکاء مربوط میشود .دیگر شاهد بازگوکننده پایان
فعالیت هنری خوئی ،آغاز و پایان همکاری او با روزنامه وقایعاتّفاق ّیه
دوره ّ
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است .در حالی که تنها یکی از نشانهای شیر و خورشید روزنامه به دست
علیقلی رقم زده شده است ( 22جمادی االول  1265ه.ق) ،ولی بر اساس
شباهت این نشانها به تصویر شیر و خورشید در ده جلد کتاب روضه الصفا
 1274-1270ه.ق ،میتوان ترسیم این نشان را به او نسبت داد (تصویر 1
مدتها ثابت
و جدول  ،2ش 48 ،47 .و  .)49ظاهر شیرها در این نشان تا ّ
ماند و ناگهان از نیمة دوم سال  1271ه.ق در برخی جزییات تغییر یافت
(مارزلف.)50 ،1390 ،

رقمها از شکلی با اجرای سخت و پیچیده در نخستین آثار ،به رقمهایی
دارای ترکیببندی هنری در واپسین تصویرسازیهایش مبدل شده است
(مارزلف   .)186 ،1391 ،اکثر رقمها در جدول ( ،)2از کتابهای چاپ

بررسی و تحلیل رقمهای علیقلی خوئی
این پژوهشرقمهای علیقلی خوئی را براساس خط ،ترکیب ،محل
ثبت و محتوا مورد بررسی قرار میدهد .علیقلی بیشترین رقمها با طراحی
و ترکیب متفاوت را در تصاویر چاپ سنگی گنجانده  است .درمجموع اجرای
ممتاز و منحصربهفرد این رقمها نشانگر رشد خودآگاهی خوئی بود ،چراکه

تصویر  -1سرلوح روزنامه وقایعالتّفاق ّیه ( 22جمادیاالول  1265ه.ق) .مأخذ( :تهران،
کتابخانه ملی)

جدول -2نمونههای رقمهای علیقلی خوئی در کتابهای چاپ سنگی .مأخذ( :مارزلف( 247-145 ،1391 ،رقم ))64-53 ،49-3 ،1؛ بوذری 1390 ،ب( 33 ،رقم  50 ،2و  )51و بوذری،1388 ،
(رقم ))52
348-343
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سنگی استخراج  شدهاند و منبع اصلی آنها مقاله الریش مارزلف (،1997
ترجمه فارسی  ،)1391کتاب چهل طوفان (بوذری1390،ب) و تکبرگ
است .رقم اخیر
پیشطرح در مجموعه کریمزاده تبریزی (بوذری )1388،
(جدول  ،2ش )52 .که بر روی یک پیشطرح تکبرگ اجرا شده ،به
توسط خود هنرمند است .رقمهای ،13
احتمال بسیار قوی رقم اجرا شده ّ
 34 ،30 ،16 ،15و  43در فرم کلمات مشابهت زیادی با رقم شمارۀ ۵۲
دارند و به احتمال زیاد دستخط خود میرزاعلیقلی خوئی است.
رقم .1مجلس «محاربه جناب علیاکبر» از طوفانالبکاء؛ بیتا.
رقم .2مجلس «رامکردن حیوانات وحشی نزد امام       علیالنقی      (ع)» از طوفان
البکاء؛ بیتا.
رقم .3مجلس «جلوس سلطان ابراهیم بر تخت پادشاهی چین» از نوشآفرین
گوهرتاج 1263 ،ه.ق.
رقم .4مجلس «جنگ خانمحمد با دیوان» از نوشآفرین گوهرتاج 1263 ،ه.ق
رقم .5مجلس «خوشامدگویی شاه به عروس و ابوتمام» از بختیارنامه1263 ،
ه.ق.
رقم .6مجلس «تاجگذاری سلیمان» از عجایتالمخلوقات 1264 ،ه.ق.
رقم .7مجلس «سرلوح» از خسرو دیوزاد 1264 ،ه.ق .
رقم  .8مجلس «عفوطلبی وزیر مظفرشاه به جهت ملک بهمن» از خسرو
دیوزاد 1264 ،ه.ق.
رقم  .9مجلس «کباب پختن ملک بهمن و همآغوشی ملکزاده و دیو» از خسرو
دیوزاد 1264 ،ه.ق.
رقم   .10مجلس «نوشیروان و جغدها» از خمسه نظامی 1264 ،ه.ق.
رقم .11مجلس «جنگ بهزام و خسرو» از خمسه نظامی 1264 ،ه.ق.
رقم    .12مجلس «نبرد اسکندر و زنگی» از خمسه نظامی 1264 ،ه.ق.
رقم   .13مجلس «نبرد اسکندر و دیو» از خمسه نظامی 1264 ،ه.ق.
رقم   .14مجلس «محاربه امام حسین (ع) با لشکر یزید» از مجالسالمتقین،
 1265ه.ق.
رقم      .15مجلس «جنگ عمران و علقمه» از مسیبنامه 1265 ،ه.ق.
رقم    .16مجلس «محاربه مادر وهب» از طوفانالبکاء (سربی) 1265 ،ه.ق.
رقم   .17مجلس «کمنداندازی رستم به خان چین» از شاهنامه1267-1265 ،
ه.ق.
رقم   .18مجلس «جنگ سعد وقاص و رستم» از شاهنامه 1267-1265 ،ه.ق.
رقم   .19مجلس «تصویر سعدی» از کلیات سعدی 1268-1267 ،ه.ق.
رقم   .20مجلس «تصویر ناصرالدینشاه» از کلیات سعدی 1268-1267 ،ه.ق.
رقم   .21مجلس «تصویر مصطفیقلی عطار» از کلیات سعدی1268-1267 ،
ه.ق.
رقم   .22کتاب قانون نظام 1267 ،ه.ق.
رقم  .23مجلس «کشتهشدن فرزندان مسلم بن عقیل به دست حارث» از
اسرارالشهاده 1268 ،ه.ق.
رقم   .24مجلس «شهادت امام حسین (ع)» از اسرارالشهاده 1268 ،ه.ق.
رقم    .25انجامه جنگنامه محمد حنفیه 1268 ،ه.ق.
رقم    .26انجامه کلیات سعدی 1269-1268 ،ه.ق.
رقم     .27مجلس «تصویر شیخ سعدی» از کلیات سعدی 1291-1268 ،ه.ق
رقم    .28انجامه چهلطوطی 1268 ،ه.ق.
رقم    .29رقم «علیقلی» در دیباچه دیوان حافظ 1269 ،ه.ق
رقم .30انجامه دیوان حافظ 1269 ،ه.ق
رقم .31مجلس «محاربه امام علی (ع) با عمرو بن عبدود» از حمله حیدری،
 1269ه.ق
رقم    .32مجلس «مالقات پیشوای مسیحیان با حضرت محمد (ص)» از حمله
حیدری 1269 ،ه.ق.
رقم    .33مجلس «کشتهشدن مرة بن قیس در مرقد امام علی (ع))»  از  حمله

حیدری 1269 ،ه.ق.
رقم .34مجلس «خسرو و شکر» از خمسه نظامی 1270-1269 ،ه.ق.
رقم    .35مجلس «نبرد اسکندر با زنگی» از خمسه نظامی 1270-1269 ،ه.ق.
رقم    .36مجلس «شنیدن داستان سگ تنبیهشده چوپان توسط بهرام گور» از
خمسه نظامی 1270-1269 ،ه.ق.
رقم    .37مجلس «محاربه امام علی (ع) با مرحب خیبری» از طوفانالبکاء
(سربی) 1269 ،ه.ق.
رقم  .38مجلس «محاربه جناب حر» از طوفانالبکاء (سربی) 1269 ،ه.ق.
رقم .39مجلس «محاربه جناب قاسم با پسران ازرق شامی» از طوفانالبکاء
(سربی) 1269 ،ه.ق.
رقم .40مجلس «محاربه امام علی (ع) با عمرو بن عبدود» از طوفانالبکاء
(سربی) 1269 ،ه.ق.
رقم .41مجلس «محاربه امام علی (ع) با عمرو بن عبدود» از طوفانالبکاء
(سربی) 1269 ،ه.ق.
رقم   .42مجلس «قلعهای در باغ» از گلستان ارم 1270 ،ه.ق.
رقم   .43مجلس «رابعه در خواب» از گلستان ارم 1270 ،ه.ق.
رقم    .44مجلس «فریدون و غزال» از خمسه نظامی 1270 ،ه.ق.
رقم  .45مجلس «نقل شاهپور از شیرین در مجلس خسرو» از خمسه نظامی،
 1270ه.ق.
رقم .46مجلس «آبتنی شیرین» از خمسه نظامی 1270 ،ه.ق.
رقم   .47سرلوح جلد یک روضة الصفا 1274-1270 ،ه.ق.
رقم      .48سرلوح جلد ن ُه روضة الصفا 1274-1270 ،ه.ق.
رقم    49سرلوح جلد ده روضة الصفا 1274-1270 ،ه.ق.
رقم .50سرلوح طوفانالبکاء 1270 ،ه.ق.
رقم .51مجلس «مالقات امام حسین (ع) و لشکر جناب حر» از طوفانالبکاء،
 1270ه.ق.
رقم .52مجلس «محاربه حضرت عباس» از طوفانالبکاء  1270ه.ق.
رقم   .53رساله در علم مشق توپ 1271 ،ه.ق.
رقم   .54مجلس «به عروسی رفتن حضرت فاطمه (س)» از طوفانالبکاء
(سربی) 1271 ،ه.ق.
رقم     .55مجلس «کشتهشدن حارث» از طوفانالبکاء 1271 ،ه.ق.
رقم    .56مجلس «شاه و وزیران در مجلس درویش محزون» از طاقدیس،
 1271ه.ق.
رقم    .57مجلس «کشتن معشوق خرس بهدست وردان» از الف لیله و لیله،
 1272ه.ق.
رقم    .58سرلوح جلد دوم الف لیله و لیله 1272 ،ه.ق.
رقم    .59مجلس «محاربه امام علی (ع) با عمرو بن عبدود» از طوفانالبکاء
(سربی) 1272 ،ه.ق.
رقم .60مجلس «محاربه جناب قاسم با پسران ازرق شامی» از طوفانالبکاء،
 1272ه.ق.
رقم .61مجلس «رامکردن حیوانات وحشی نزد امام علی النقی (ع)» از
طوفانالبکاء 1272 ،ه.ق.
رقم   .62مجلس «مشاهده تمثال حضرت فاطمه (س) توسط آدم و حوا» از
طوفانالبکاء 1272 ،ه.ق.
رقم    .63مجلس «محاربه امام علی (ع) با عمرو بن عبدود» از طوفانالبکاء،
 1272ه.ق.
رقم    .64مجلس «محاربه امام علی (ع) با مرحب خیبری» از طوفانالبکاء،
 1272ه.ق.

الف) خط

میتوان رقمهای میرزا علیقلی خوئی را از منظر خط به دو دسته
رقمهای خوشنویسانه و رقمهای غی ِر خوشنویسانه تقسیم کرد.
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رقمهای خوشنویسانه :به رقمهایی اطالق میشود که کام ً
ال از قواع ِد
تبعیت میکنند و در نظر خوشنویسان کام ً
ال قابل
خوشنویسانۀ یک خط ّ
تفکیک از خطوط دیگر باشد .را ِه دیگر تشخیص رقمهای خوشنویسانه
توسط ابزار کتابت است و منظور از ابزار کتابت
ّ
توجه به اجرای این ارقام ّ
قلم فل ّزی است که نوک آن قط زده شده و مناسب کتابت و
یا
نی
م
قل
ِ
خوشنویسی است؛ رقمهایی که واجد دو شرطی که ذکر شد هستند،
تحت عنوان رقمهای خوشنویسانه در این پژوهش دستهبندی شدهاند .در
اینجا باید این نکته را متذ ّکر شد که ّ
خط نستعلیق خط کتابت بسیاری از
کتابها به خصوص کتابهای چاپ سنگی بوده است و بسیاری کاتبان
چاپ سنگی نستعلیقنویس بودهاند و از سوی دیگر ّ
خط رقاع اکثرا ً در ایجاد
امضا و رقم کاربرد داشته است .بنابراین رقمهای موردبررسی در قالب خط
نستعلیق و خط رقاع تقسیمبندی میشوند و شامل رقمهای زیر هستند:
الف .رقم به خط نستعلیق،27* ،22* ،21 ،20 ،19* ،17* ،14* :
* 49* ،48* ،47* ،40* ،39* ،38* ،37و *.53
ب .رقم به خط رقاع 63* ،56* ،54 ،31 ،28 ،1 :و *.64
در تقسیمبندی مذکور رقمهایی که در کادر ترسیم شدهاند با عالمت
«*» از مابقی رقمها متمایز شدهاند و نشان میدهد سیزده رقم از پانزده
رقم به خط نستعلیق و سه رقم از هفت رقم به خط رقاع درون کادری
اهمیت دارد که این
مشابه شمسه کتابت شده است .این نکته از آن جهت ّ
مشخّ
ص کرده
فرضیه را پیش مینهد که تصویرگر کادری را برای ثبت رقم
توسطِ کاتب و خوشنویس ،به خطی درخور و شایسته ،به
و بعد از آن رقم ّ
تصویر اضافه شده است.
ِّ
رقمهای غی ِر خوشنویسانه :این گونه رقمها بیشتر به دستخط یک فرد
تبعیت نمیکنند و در بسیاری موارد
نزدیکند و از قواعد تنها یک خط ّ
ترکیب ناقص دو یا چند خط هستند؛ رقمهای میرزا علیقلی به جز مواردی
ِ
که در باال ذکر شده همه غیرخوشنویسانهاند که البتّه تعداد بیشتر رقمها
در این دسته جای میگیرند .این رقمها خود دارای ویژگیهای خاصی
هستند؛ برای مثال گروهی از رقمها ،که این پژوهش آنها را رقمهای
ی با ُفرم دو بخش اسم هنرمند ،یعنی «علی»
طراحیشده مینامد ،از باز 
و «قلی» و چسباندن انتهای آنها به هم شکلگرفته است .رقمهای شمارۀ
 9 ،8 ،7و  ۲۳رقمهایی هستند که در این گروه جای میگیرند .ترکیب
دو کلمۀ «علی» و «قلی» در رقمهای میرزا علیقلی خوئی۲۶بار به صورت
متّصل و  38مورد به شکل منفصل آمده است .گروه دیگری از رقمهای
غی ِر خوشنویسانه ،رقمهای هاشوری هستند .خط این رقمها ترکیبی است
و بیشتر به دستخط هنرمند شباهت دارد ،ولی به شکلی با هاشور طراحی
شدهاند که گویی این رقمها بر روی سطح زمین قرار دارند .رقمهای ،15
 59 ،41 ،35 ،33و  61از این دسته رقمها هستند.

ب) ترکیب
در این بخش رقمها از منظر ترکیببندی مورد بررسی و دستهبندی
در این تقسیم بر اساس ترکیب رقمها با معیار تعداد سطر و
قرار میگیرند؛ 

تعداد بخش تقسیمبندی شدهاند و الزم به ذکر است اصطالح سطر اشاره
به قرارگرفتن یک یا چند کلمه در یک راستا دارد و بخش به معنای یک یا
چند پارچهبودن رقم دارد.
 -۱رقمهای تکسطری تکبخشی :در این بخش  که  پرکاربردترین

بخش به لحاظ ترکیببندی بهشمار میآید  26رقم قرار دارند .این رقمها،
به جز رقم  47و  ،48غالباً تنها به نام هنرمند اشاره دارند و شامل موارد زیر
هستند،38 ،36 ،34 ،30 ،27 ،24 ،23 ،21 ،19 ،15 ،13 ،11 ،10 ،8 ،7 :
 61 ،60 ،59 ،57 ،54 ،51 ،49 ،47 ،43 ،42و .62
 -۲رقمهای دو سطری تکبخشی :این بخش نیز بسان بخش
قبل بیشتر شامل نام هنرمند است و ن ُه رقم را در بر میگیرد :رقمهای ،3
 55 ،48 ،41 ،26 ،12 ،6 ،5و .56
 -۳رقمهای سهسطری تکبخشی :این بخش بیشتر شامل نام
هنرمند با پیشوند «عمل» یا «رقم» یا «هو» است و شامل سیزده رقم
است 45 ،44 ،40 ،39 ،37 ،35 ،33 ،31 ،22 ،17 ،16 ،1 :و .53
 -۴رقمهای چهارسطری تکبخشی :این بخش نیز مانند بخش
پیشین از پیشوندهای مفروض استفاده شده است و تنها در یک رقم،
یعنی رقم «عمل بنده درگاه میرزا علیقلی خوئی» در مجلس «تصویر
ناصرالدینشاه» از کل ّیات سعدی 1268-1267 ،ه.ق (1851-1850م).
(جدول ،2شّ ،)20.اطالعات بیشتری ارائه میشود .سایر رقمهای هفتگانه
به شرح زیر هستند :رقمهای  52 ،50 ،46 ،25 ،14و .58
 -۵رقمهای دوبخشی :در این رقمها رقم به دو قسمت تقسیم شده
و هر کدام در یک سوی تصویر در فرمی ترنج شکل آمده است .چهار رقم
که در این بخش جای میگیرند عبارتند از 63 ،29 ،28 :و .64
 -۶رقمهای سهبخشی :دو رقم با «عمل میرزا علیقلی خوئی»
(جدول ،2ش )18 .و «عمل علیقلی خوئی» (جدول ،2ش )32 .در این
بخش قرار میگیرد.
 -۷رقم پنجبخشی :تنها یک رقم در این بخش جای میگیرد که
سجع «عمل میرزا علیقلی خوئی بغیر از سرلوح» (جدول ،2ش )2 .را
کیفیت کار و انتساب
دارد که نشانگر دقت علیقلی خوئی در خصوص
ّ
کارها است.

ج) محل ثبت رقم
همانطور که مذکور شد ،علیقلی تالش داشته تا رقمها را در ترکیببندی
تصویر به مثابه جزیی جدانشدنی از تصویر در نظر بگیرد .یکی از ترفندهای
او برای نیل به این منظور ،اجرای رقم در امتداد خطوط تصویر و یا قرار
توجهی خاص و یا اشارهای از یک
خاصی است که ّ
دادن رقم در محلهای ّ
محمد
ن
خا
«جنگ
تصویر
مثال
طور
به
است.
شخصیت نگاره به آن شده
ّ
ّ
با دیوان» از نوشآفرین گوهرتاج 1263 ،ه.ق (تصویر   2؛ جدول    ،2ش)4      .
محمد اجرا شده و کام ً
ال با تصویر هماهنگ
رقم در انحنای شمشیر خان ّ
است .در تصویر «عفوطلبی وزیر مظفرشاه به جهت ملک بهمن» از خسرو
دیوزاد 1264 ،ه.ق (جدول     ،2ش )8 .رقم در ّ
محل تقاطع اشارۀ دست شاه
و وزیر قرار گرفته است .این نوع رقمها ریتم صفحه را حفظ کرده و رقم را
توجهی است که
در هماهنگی با تصویر 
قرار میدهند که این خود نشان از ّ
میرزاعلیقلی خوئی به هماهنگی و ریتم صفحه و همچنین استفادۀ از رقم
به مثابه یک عنصر بصری دارد.
عالوه بر این برخی از رقمهای علیقلی خارج از فضای تصویر آمده
است .برای مثال رقم تصویر «به عروسی رفتن حضرت فاطمه (س)» از
طوفان البکاء 1272 ،ه.ق کام ً
توجه
ال خارج از کادر تصویر اجرا شدهاند .با ّ
به مطالبی که تا اینجا در مورد برخورد میرزاعلیقلی خوئی با رقمزدن بیان

12

نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،26شماره  ،4زمستان 1400

توجه ویژه به رقمها داشته است و قراردادن

شد ،میدانیم که میرزاعلیقلی ّ
رقم در بهترین و خالقانهترین جای تصویر برای او مهم بوده است؛ اینکه
میرزا رقم را کام ً
ال خارج از کادر و منفک از تصویر اجرا کرده است شاید
نشانگر این است که جای مناسبی برای اجرای در تصویر نیافته است و رقم
را به صورت ساده در بیرون کادر اصلی تصویر قرار داده است .در این حالت
نه تنها فرم و شکل رقم اخاللی در ترکیببندی کام ً
ال قرینه تصویر ایجاد
نکرده ،بلکه در فضایی آن را قرار گرفته که بیشترین توجه را جلب میکند.
نمونههای دیگر در انجامة کتاب کل ّیات سعدی   1268-1267 ،ه.ق
ناصرالدینشاه با سجع «عمل بنده
(  1851-1850م ).و در زیر تصویر
ّ
درگاه میرزا علیقلی خوئی» ،در انجامة کتاب چهل طوطی 1268 ،ه.ق ،در
جایگاهی نامتعارف ،یعنی فضای مثلثی حاشیه متن ،در انجامة جنگنامه
محمد حنفیه    1268 ،ه.ق ،آخرین صفحة گلستان سعدی در کل ّیات،
 1270-1268ه.ق (1853-1851م ).با سجع «راقم التّصویر میرزا علیقلی
مقدمة دیوان حافظ 1269 ،ه.ق (   1852م ).و در پایان
خوئی» ،در انجامة ّ
انجامه دیوان در همین چاپ و در صفحة نخست کل ّیات سعدی-1268 ،
 1291ه.ق (   1874-1851م ).در کنار متن کتاب آمده است (جدول ،2
ش 29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،20.و  .)30رقمزدن در کنار نام کاتب نسخه،
نشان از آن دارد که علیقلی خود را در جایگاه هنرمند کاتب قرار داده که
به شکل س ّنتی به سبب ارتباط هنرشان با كالم الهی ،دارای اعتبار اجتماعی
باالتری بودند .نکتة قابل توجه آن است که در اینجا اعتبار هنرمند تصویرگر
نه یک اعتبار خودساخته و بیپشتوانه ،بلکه از منظر بدنة نشر ،یعنی ناشر،
کاتب ،چاپخانهدار ،مورد تأیید و حمایت است .این رویکردی است که در
نسخههای خطی و دیگر کتابهای چاپ سنگی این دوران مشاهده نشده
است.
همچنین سه رقم مفصل در جلد یک ،جلد ن ُه و جلد ده کتاب
روضهالصفا 1274-1270،ه.ق با اشاره به خدمت در مدرسه دارالفنون ،در
حاشیه مذهب صفحات آغازین آمده است (جدول     ،2ش.)49 ،48 ،47 .
در سه مورد نیز هنرمند رقم خود را در سرلوح قرار داده است :نخست در
سرلوح کتاب خسرو دیوزاد 1264 ،ه.ق با سجع و ترکیب ساده «علیقلی
خوئی» و دوم با ترکیبی تزیینی و پیچیده مشابه در سرلوح الف لیله و لیله
و طوفانالبکاء 1272 ،ه.ق (جدول   ،2ش.)58 ،50 ،7   .

تصویر « -2جنگ خانمح ّمد با دیوان» از کتاب نوشآفرین گوهرتاج 1263 ،ه.ق.
مأخذ)Rome; Accademia Nazionale dei Lincei( :

ج) محتوا
همانطور که پیشتر گفته شد ،یکی از اصلیترین کارکردهای رقم
جنبه محتوایی و ّاطالعات مستتر در رقم است .رقمهای میرزا علیقلی
خوئی در سادهترین شکل تنها به اسم کوچک هنرمند اشاره دارد و شش
بار از رقم «علیقلی» به شکل سرهم یا جدا استفاده شده است .در چهار
رقم عالوه بر نام کوچک ،پیشوند «رقم» و در سه مورد پیشوند «عمل» نیز
آمده است .در یک مورد پیشوند «میرزا» قبل از نام آمده و در یک مورد
«رقم میرزا» و در یک مورد «عمل میرزا» قبل از اسم آمده است.
اسم کامل هنرمند ،یعنی علیقلی خوئی ،تنها در یک مورد ثبت شده
و در دو مورد با پیشوند «رقم» و در پنج مورد با پیشوند «عمل» و در یک
مورد پیش از «عمل» لفظ «هو» آمده است .پرکاربردترین رقم« ،عمل
میرزا علیقلی خوئی» با شانزده بار تکرار در تصاویر گوناگون است .یک
مورد رقم تفصیلی با عبارت «عمل میرزا علیقلی خوئی بغیر از سرلوح»
را باید به این عدد افزود .پس از آن «رقم میرزا علیقلی خوئی» با دوازده
مورد تکرار قرار دارد .یک رقم نیز با افزودن «هو» به ترکیب اخیر دیده شده
است .دو رقم با افزودن «راقمه» و «راقم التصویر» با ترکیب «راقمه علیقلی
خوئی» و «راقم تصویر میرزا علیقلی خوئی» را باید به این مجموعه افزود.
در کتابهای چاپ سنگی عموماً هنرمندان به ثبت نام ،کنیه  ،محل تولد
و محل زندگی خود اکتفا میکنند .رقمهای میرزا رضا در کتاب الفلیله
و لیله 1272 ،ه.ق در این مورد یک استثناست که با عبارت «که یکی
از تربیتیافتگان ن ّواب مستطاب شاهزاده ملک قاسم [است]» (جدول،1
ش )13.خدمتگزاری خود در دستگاه ملک قاسم میرزا (1277-1222
ه.ق) ،بیست و چهارمین فرزند فتحعلیشاه و حاکم ارومیه 11،را نشان
میدهد.
اگر از نمونة مذکور صرفنظر کنیم علیقلی تنها هنرمند کتابهای
چاپ سنگی است که با اشاره به خدمت خود در مدرسة دارالفنون با
رقمهای «عمل میرزا علیقلی خادم مدرسة دارالفنون» (جدول ،2ش.
« ،)47عمل میرزا علیقلی خادم مدرسة دارالفنون» (جدول ،2ش،)48 .
«خادم مدرسة دارالفنون میرزا علیقلی نقّاش» (جدول ،2ش )49 .و «عمل
میرزا علیقلی نقّاش خادم مدرسة دارالفنون( »1271جدول ،2ش )53 .و
خدمتگزاری خود به پادشاه را با رقمهای «عمل بندة درگاه میرزا علیقلی
فراش قبلة عالم
خوئی» (جدول ،2ش« ،)20.رقم کمترین علیقلی خوئی ّ
است» (جدول ،2ش )22.بیان میکند.
عالوه بر مواردی که گذشت ،محل قرارگیری رقمها در تصویر با د ّقت
بسیاری انتخاب شده و عالوه بر موارد مرسوم استفاده از رقم ،کارکرد
دیگری را نیز مدنظر قرار دهد .وی عالوه بر نگاه ویژه و ساختارشکنی
تمامیت
که به ُفر ِم رقم دارد ،در ترکیب و در جایگذاری رقم نسبت به
ّ
صفحه ّ
خلقانه عمل کرده و این انتخابها نه تنها بر اساس تکمیل ساختار
ترکیببندی تصویر ،بلکه نشانگر تالش هنرمند به منظور بهتصویرکشیدن
شخصیت خود در تصویر بهواسطه و با ابزار رقم است.
در اینگونه رقمها ،رقم در جایگاهی از تصویر قرار میگیرد که به
شکل س ّنتی جایگاه پیکرة افراد در تصویر است .برای مثال در یکی از
ترکیببندیهای س ّنتی نگارگری ایرانیّ ،تپهای رفیع ترسیم میشود که
در پشت ّتپه افرادی نظارهگر صحنة جنگی هستند که بر روی ّتپه در حال
وقوع است .در مجلس «نبرد اسکندر و دیو» از خمسه نظامی 1264 ،ه.ق
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مشاهده میکنیم که تعدادی سرباز در سمت

(تصویر 3؛ جدول  ،2ش)13 .
چپ و باالی تصویر از پشت کوه نظارهگر واقعه هستند و درست قرینۀ این
سربازان در سمت راست و باالی نگاره رقم «عملعلیقلی خوئی» قرار
گرفته است .در اینجا هنرمند در قالب رقم خود ،همچون سربازان ناظر بر
صحنۀ نگاره است .وی با ترفندی به غایت زیرکانه و هنرمندانه خود را در
تصویر به تصویر کشیده و گنجانده است و رقم عالوه بر کاربردی که کلمات
ایفا میکنند ،تمثیلی از حضور هنرمند در صحنه است .در بیانی سادهتر،
آن 
رقم تبدیل به یکی از شخصیتهای حاضر در صحنه شده است.
شخصیت یا دو گروه
مثال دیگر حضور رقم در میان گفتگوی دو
ّ
شخصیت در تصویر است که هنرمند در این تصاویر چنان رقم خود را در
ّ
میان دو نفر گفتگوکننده ثبت کرده که گویی در آنجا حضور دارد و شاهد
و ناظر گفتگو است .برای مثال تصویر «خوشامدگویی شاه به عروس و
ابوتمام» از بختیارنامه 1263 ،ه.ق با رقم «رقم میرزا علیقلی خوئی» (تصویر
شخصیت درج شده ،یا تصویر
4؛ جدول  ،2ش )5 .که رقم در میان دو گروه
ّ
«نبرد اسکندر و زنگی» از خمسه نظامی 1264 ،ه.ق (جدول  ،2ش)12 .
که رقم در میان دو متخاصم قرار گرفته و تمثیلی از حضور هنرمند به مثابه
شاهد و ناظر ماجرا است .رقمهای 42 ،41 ،38 ،33 ،12 ،10 ،8 ،5 ،4 ،3
و  45در جدول ( )2در این دسته جای میگیرند.

مفهومی میرزاعلیقلی از رقمها ،در  مجلس
ی دیگر از استفادۀ
نمونها 
ِ
«کشتهشدن مرة بن قیس در مرقد امام علی (ع)» از حمله حیدری1269 ،
ه.ق با رقم «عمل میرزا علیقلی خوئی» (تصویر 5؛ جدول  ،2ش )33 .قابل
مشاهده است .در این تصویر رقم هنرمند به صورت هاشور بر روی زمین
اجرا شده است .گذشته از فرم اجرای منحصر به فرد و هوشمندانۀ این
رقم ،هنرمند با این کار ،خود را بر زمین آستان حرم امام علی (ع) نقش
تداعی میشود که همان خاک آستان

زده است و باز هم مفهومی جانبی
ابوتراب (ع) بودن است و میرزا با همان زیرکی و هنرمندی خود خاکساری
و خاک آستان حضرت علی (ع) بودن را به تصویر کشیده است .نمونۀ
دیگری از این نوع رقم که اشاره به خاک پای حضرت علی (ع) بودن دارد،
مجلس «محاربة امام علی (ع) با عمرو بن عبدود» از طوفان  البکاء (سربی)،
 1272ه.ق (جدول  ،2ش )59 .است که دقیقا رقم با تکنیک هاشورزدن
زیر پای حضرت علی (ع) اجرا شده است .عالوه بر رقمهای مذکور ،رقم 40
در جدول  2نیز جز همین مجموعه طبقهبندی میشوند.
خاصه در تصاویر با موضوعات مذهبی،
عالوه بر این در بسیاری از مواردّ ،
مقدس
هنرمند تالش کرده تا رقم خود را در پشت سر
شخصیت مثبت و ّ
ّ
شخصیت اصلی درج کند و یا در
داستان به مثابة حامی و یاور و پناه
ّ
شخصیت منفی داستان .برای مثال
مواردی نادر به مثابة ناظر در نزدیکی
ّ
میتوان به رقم در مجلس «محاربه جناب علیاکبر» از طوفان  البکاء (بیتا)
با رقم «عمل میرزا علیقلی خوئی» (تصویر 6؛ جدول ،2ش )1 .و «محاربه
مادر وهب» از طوفان البکاء 1265 ،ه.ق (جدول ،2ش )5 .اشاره کرد که در
شخصیت مثبت نقش شده و نقش یک حامی را
این تصاویر رقم در کنار
ّ
ایفا میکند .رقمهای ،46 ،43 ،41 ،40 ،38 ،37 ،32 ،31 ،24 ،17 ،6 ،4

 56 ،55و  59از جدول  2در این گروه جای میگیرند.
به نظر میرسد علیقلی از شیوهای کهن برای رقمزدن استفاده کرده
که پیش از این در نگارههای نسخههای خطی متداول بوده است .این گونه
رقمزدن ،که در اینجا رقم مستتر نامیده میشود ،رقمهایی است که در
بخشی از تصویر پنهان شدهاند .این گرایش از دوره تیموری در نگارگران
ایرانی وجود داشته و ایشان رقم خود را در دل نقوش ،مث ً
ال ميان تزيينات يا
كتيبة بناهاى درون تصوير ،جا میدادند كه چندان واضح و مشخّ ص نبود.

تصویر « -3نبرد اسکندر و دیو» از کتاب خمسه نظامی  1264ه.ق.

تصویر « -4خوشامدگویی شاه به عروس و ابوتمام» از بختیارنامه 1263 ،ه.ق .مأخذ:

()St. Petersburg, Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences

تصویر « -5کشتهشدن مرة بن قیس در مرقد امام علی (ع)»
از حمله حیدری 1269 ،ه.ق.
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رقمهاى روح ّ
الل ميرك و قاسمعلى چهرهگشا در برخى از نگارههايشان در
متن كتيبه بناها پنهان شده يا رقم بهزاد در نگارة «دارا و شبان» ،از نسخه
مص َّور بوستان سعدى ( 893ه.ق) ،روى تيردان يكى از پيكرهها نقش بسته
معماگونه است مانند
است (کاووسی و دیگران .)232 ،1394 ،رقم مستتر ّ
تاریخها و رقمهایی که شاعران و گاه خطاطان به صورت حروف ابجد و با
کار میبردند .معیار برای انتخاب رقمهای مستتر
استفاده از حساب ُج َمل به 
ناپیدابودن آنها در نگاه ا ّول است و برای یافتن آنها باید جستوجو کرد تا
رقم پیدا شود .پنهانکردن رقم در تصویر در هنرهایی مانند نگارگری و
که میدانیم در تصویرگری
کاشیکاری مسبوق به سابقه است؛ ا ّما تا آنجا 
کتب چاپ سنگی تنها میرزاعلیقلی خوئی است که استتار رقم را انجام
داده است .بهترین نمونه برای رقم مستتر در کارهای میرزاعلیقلی خوئی،
رقم «رقم علیقلی» در تصویر «رابعه در خواب» از کتاب گلستان ارم،

تصویر  « -6محاربه جناب علیاکبر» از طوفانالبکاء (بیتا).

نتیجه
این پژوهش به بررسی رقمهای هنرمند مطرح کتابهای چاپ سنگی
دوره قاجار پرداخته است .در ابتدا تمام رقمهای شناسایی شده به دو گروه
بزرگ خوشنویسانه و غی ِر خوشنویسانه تقسیم شده و از سه منظر خط،
ترکیب ،محل ثبت و محتوا مورد بررسی قرار میگیرد .در حالی که گروه
اول رقمها با عیار خط باال ،نشان از دستخط یک خوشنویس توانا دارد ،گروه
دوم شامل خطوطی به دستخط یک باسواد مکتبرفته است .خط ممتاز
خوشنویسی که علیقلی از آنها در برخی آثار متأخّ ر خود استفاده کرده،
متقدم متفاوت است ،این گمان را در
خطی که به کلی از خط او در تصاویر ّ
ذهن ایجاد میکند که شاید این رقمها به دست یک خوشنویس حرفهای
و تنها به درخواست علیقلی به کارها افزوده شده است .این پژوهش نشان
میدهد که علیقلی خوئی همواره تالش داشته تا رقم خود را نه تنها به
منظور ثبت نام و نشان ،حتی نه به مثابه عنصری در ترکیببندی تصویر،
بلکه به عنوان نشانی از حضور خود هنرمند در تصویر بهکار گیرد .ثبت

 1270ه.ق (تصویر      7؛ جدول  ،2ش )43 .است که رقم روی پلۀ تخت
خواب نقش شده است .این رقم با استتار در جایی که انتظار بودن رقم در
شخصیتها در آن خواب هستند و آرامشی
آن نیست؛ با مضمون تصویر که
ّ
که در آن حاکم است همخوان و هم سو است؛ گویی هنرمند میکوشد
حضور او سکوت را بر هم نزد و شخصیتهای خواب تصویر را بیدار نکند.
دیگر نمونههای رقم مستتر ،رقم ( 11مستتر در گردن اسب) ،رقم 18
(مخفیشده در چمنها) و رقم ( 32مخفیشده در طرح قالی) است .به
نظر میرسد که علیقلی خوئی رقمها را نه تنها به عنوانکاملکننده
ترکیببندی ،بلکه به مثابه عنصری برای افزودن مفهوم به تصاویر در نظر
گرفته و به این شیوه حضوری فعال و پویا در تصاویر به مثابه فردی صاحب
فکر و اندیشه داشته باشد .همچنین رقمهای او بیانگر عالقه و اعتقاد او به
امامان شیعه ،خاصه امام علی (ع) ،است.

تصویر «    -7رابعه در خواب» از کتاب گلستان ارم  1270ه.ق.
مأخذ( :تهران ،کتابخانه ملی)

رقم در میان گفتگوها ،در کنار شخصیت مثبت و مقدس و پنهان شده در
ازدحام عناصر بصری ،باعث شده هنرمند به ترتیب در نقش ناظر شنونده،
حامی معتقد و ناظر خاموش در تصاویر حضور پیدا کند .او به این شیوه
به اعتقادات مذهبی خود و عالقه و شیفتگی خود به داستانهای پرکنش
اشاره میکند    .علیقلی خوئی ،با دقت در گزینش محلی شایسته و واژگان
مناسب برای رقمها ،که گاهی در فضاهای نامتعارفی چون انجامه کتاب قرار
دارد ،جایگاه خود را نه به عنوان یک تزیینکننده کتاب ،بلکه در کسوت
یکی از پدیدآورندگان کتاب ،چون کاتب ،مترجم ،مؤلف ،ناشر و چاپخانهدار،
و فردی دارای اندیشه و نظر ،ثبت میکند .چه    او را خوشنویسی  چیرهدست
بدانیم یا نه ،رقمهای متنوع و منحصربه فردش در کنار تصاویر فاخر و
تأثیرگذارش در کتابهای چاپ سنگی ،تصویری از هنرمندی خالق،
جستوجوگر و متعهد را در ذهن شکل میدهد که هر کتاب برای او،
بستری برای زایش و خلق دوباره بوده است.

پینوشتها
 .1برای اطالعات بیشتر بنگرید به مقدمه جلیسه و احمدینیا در نسخهبرگردان

ممقام.)1393 ،
گ قائ 
رساله جهادیه 1233ه.ق (میرزابزر 
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 . 2برای اطالعات بیشتر بنگرید به :بوذری  1390،الف.
 .3این شیوه چاپ در نسخههای مصور طوفانالبکاء (چاپهای    1265ه.ق،
 1269ه.ق 1271،ه.ق 1272    ،ه.ق 1273    ،ه.ق و  1275ه.ق) دیده شده است
ن آنها به شیوه سربی و تصاویر آنها به شیوه سنگی چاپ شدهاند .عالوه
که مت 
بر این کتابها ،تصاویر چاپ سربی روضهالمجاهدین (مختارنامه) ( 1261ه.ق) با
کلیشههای چوبی به متن سربی افزوده شدهاند .برای اطالعات بیشتر بنگرید به:
بابازاده1378 ،؛ مارزلف.1385 ،
 . 4برای اطالعات بیشتر بنگرید به :بوذری.1389 ،
5. Ulrich Marzolph.

 . 6باید سپاسگزار پروفسور الریش مارزلف باشم که منابع تصویری برای این
پژوهش را در اختیار نویسندگان قرار داد.
7. Olimpiada Shcheglova.
8. Iranskaya Litogrfirovannaya Kinga.
 Persian Lithographed Books.ده 9. Narrative Illustration
10. Basil William Robinson.

 .11برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به :بامداد ،مهدی( ،)1347شرح حال رجال
ایران در قرن  13 ،12و  14هجری .تهران :زوار ،صص .139-138

فهرست منابع
آژند ،یعقوب ( ،)1391میرزا علیقلی خویی ،تهران :پیکره.
بابازاده ،شهال ( ،)1378تاريخ چاپ در ايران ،تهران :طهوري.
بوذری ،علی («  ،)1388پیشطرح و مثنیبرداری سیاهقلمکار عصر قاجار (اثری
از میرزا علیقلی خوئی در مجموعه کریمزاده تبریزی)» ،نامه بهارستان ،ش،15 .
صص .348-343
بوذری ،علی (« ،)1389رساله نشانهای دولت ایران ،نخستین کتاب چاپی
غیرداستانی مصور» ،کتاب ماه کلیات ،ش ،159 .صص .75-70
بوذری ،علی (1390الف)«  ،نخستین کتاب چاپ سنگی در ایران   (قرآن،تبریز
 1249ه.ق)» ،نامه بهارستان ،ش ،19-18 ،12 .صص .370-367
بوذری ،علی (1390ب) ،چهل طوفان ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی.
بوذری ،علی ( ،)1395خمسه نظامی میرزا علیقلی خویی ،تهران :نظر.
پاکباز ،رویین ( ،)1380نقاشی ایرانی :از دیرباز تا امروز ،تهران :زرین و سیمین.
ترابی ،ارکیده ( ،)1393عجایبالمخلوقات قزوینی در تصاویر چاپ سنگی

علیقلی خویی ،تهران :نظر.
کریمزاده تبریزی ،محمدعلی ( ،)1376احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی
از مشاهیر هند و عثمانی ،تهران :مستوفی.

ذکاء ،یحیی (« ،)1343طرز رقمزدن و نمونهای از فروتنی هنرمندانایرانی»،
هنر و مردم ،صص.31-30
ذکاء ،یحیی (« ،)1354طرز رقمزدن و نمونهیی از فروتنی هنرمندان  ایرانی» ،در
نگاهی به نگارگری ایران در سدههای دوازدهم و سیزدهم ،تهران :دفتر مخصوص،
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دایرهالمعارف اسالمی ،صص .235-225
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فارسی ،ترجمه شهروز مهاجر ،تهران :نظر.
مارزلف ،اولریش (« ،)1391میرزا علیقلی خوئی ،تصویرساز بزرگ  کتابهای
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The inclusion of the artist’s name or signature in paintings

has been common in Iranian art from 9th century. These
signatures include information on the name, nickname,
father’s name, date and name of the patron of the artwork
or artist, place of birth and residence, and are now among
the few notable sources for researchers to know the artist
and his work style. The tradition of signing the artworks
continued in the lithographed books of the Qajar period
after the illustrations of the manuscripts. Although the
illustrators’ signatures in the lithographic books were more
than just mentioning their names, the signatures of Mirzā
Ali-Qoli Khoee, the most important artist of this period,
have features in terms of form and content that distinguish
them from the signatures of many lithographers of his time.
This research, which is qualitative in terms of approach and
is classified as applied in terms of purpose, seeks to find
the answer to the question of how Mirzā Ali-Qoli Khoee
has left his mark in the images. This research is based on
the comparison of more than sixty of his signatures in
the lithographic books of the Qajar period and examines
the signatures based on the content, shape and type of
calligraphy.
Initially, all identified signatures are divided into two
major groups, calligraphic and non-calligraphic, and are
examined from three perspectives: script, composition,
place of registration and content. While the first group
of signatures with the upper handwriting indicates the
handwriting of a capable calligrapher, the second group
consists of handwritten lines by a literate scholar. The
excellent calligraphy he used in some of his later works,
which is quite different from his calligraphy in the earlier
illustrations, suggests that these signatures may have been
made by a professional calligrapher by the request of AliQoli.
This research shows that Mirzā Ali-Qoli Khoee has always
tried to use his signatures not only for registration and
badge, not even as an element in image composition, but
*

also as a sign of the artist’s presence in the image. The
recording of the signatures between two figures, along with
the positive and sacred character and hidden in the crowd of
visual elements, has caused the artist to appear in the roles
of the listener, the believer and the silent observer in the
images, respectively. In this way he refers to his religious
beliefs and his interest in fascination with stories.
Mirzā Ali-Qoli Khoee by carefully choosing the right place
and the right words for the signatures, which are sometimes
found in unconventional spaces such as the end of the book,
places himself not as a book decorator, but in the guise of
one of the book’s creators, such as scribe, translator, author,
publishes and publishes, and registers a person with ideas
and opinions. His varied and unique signatures, along with
his magnificent and influential illustrations in lithographed
books, form an image of a creative, inquisitive, and
committed artist in whose minds each book is a platform
for rebirth and re-creation.
Keyword
Art of the Qajar Period, Lithography, illustration, Ali-Qoli
Khoee, Rāqem, calligraphy.
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