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چکیده
درج نام هنرمند یا رقم زدن در نگاره ها از حدود قرن نُهم در هنر ایران رایج بوده است. این رقم ها شامل اّطالعاتی در 

خصوص نام، کنيه، نام پدر، تاریخ و نام حامی خلق اثر، استاد هنرمند، محل تولّد و زیستن بوده اند و اکنون جزء معدود 

منابع قابل اعتنای پژوهشگران برای شناخت هنرمند و شيوة کار او به شمار می آیند. سّنت رقم زدن پس از نگاره های 

نسخه های خّطی در تصاویر کتاب های چاپ سنگی دوره قاجار نيز ادامه پيدا کرد. رقم های ميرزا علی قلی خوئی، با 

اهميت ترین هنرمند این دوره، دارای شاخصه هایی به لحاظ ُفرم و محتوا است که آنها را از رقم های بسياری از تصویرگران 

چاپ سنگی هم عصر او متمایز می کند. این تحقيق که از لحاظ رویکرد، کيفی است و از منظر هدف، بنيادی طبقه بندی 

می شود، در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علی قلی خوئی به چه شيوه هایی رقم خود را در تصاویر به یادگار گذاشته 

است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که علی قلی نه تنها به ثبت اّطالعات در رقم های خود توّجه داشته، بلکه 

استفاده از رقم به مثابة جزیی از ساختار بصری تصویر برای او اهمّيت داشته است. او رقم های خود را به مثابة ناظر در 

تصویر قرار می دهد و با این روش نگاه خود را به مسایل مختلف و داستان های مختلف، خاّصه داستان های مذهبی، بيان 

می کند.

 واژه های کلیدی
 هنر دوره قاجار، چاپ سنگی، تصویرگری، علی قلی خوئی، رقم، خوشنویسی.
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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 شيوة چاپ ُسربی آغاز شد.1 چاپ سنگی نيز در 
سال     1249 ه.ق با چاپ کتاب قرآن مجيد در تبریز، در ایران آغاز شد و 
به سرعت به شيوة محبوب ایرانيان برای چاپ کتاب تبدیل شد.2 شيوة 
چاپ سنگی نه تنها در روند چاپ کتاب در ایران انقالبی ایجاد کرد، بلکه 
باعث رونق چاپ به شيوة حروفی )سربی( نيز شد و هنرمندان چاپچی 
با  از معایب زیبایی شناسانه کتاب های چاپ حروفی را  توانستند برخی 
افزودن تصاویری به شيوة سنگی از ميان بردارند. گرچه چاپ حروفی به 
دليل امکانات محدود استفاده از تصویر و تزیين در کتاب ها، خط نامأنوس 
این کتاب ها، هزینه بر و وقت گيربودن این شيوه، به شکل محدود در ایران 
به کارگرفته شد، ولی افزودن تصاویر به شيوة چاپ سنگی به چاپ های 
متأّخر حروفی روح جدیدی در این شيوة چاپ دميد و باعث رونق یافتن 

دوباره این کتاب ها شد3. 
نخستين کتاب غيرداستانی مصّور چاپ سنگی، کتاب نشانه ای دولت 
علّية ایران )با ده تصویر( بود که در سال 1252 ه.ق منتشر شد و نخستين 
کتاب داستانی، کتاب ليلی و مجنون مکتبی )با چهار تصویر( منتشره 
به سال     1259 ه.ق بود.4 کتاب مذکور به جز این تصاویر، فاقد آرایه هایی 
همچون تذهيب و جدول بندی برای قرارگيری متن است. تصاویر این کتاب 
ابتدایی و خام دستانه است و گویای تجربه بسيار محدود این هنرمندان در 

طراحی کتاب های چاپ سنگی بوده است. 
گرچه افزودن تصاویر و تزیينات به کتاب، از سال 1252 ه.ق آغاز شد، با 
این حال  تا سال1264 ه.ق تنها بيست کتاب مصّور در ایران شناسایی شده 
است )مارزلف،320،1390(. سال های بعد را می توان نقطة اوج تصویرگری 
در کتاب های چاپ سنگی دانست؛ چرا که کتاب های بسياری در این دوران 
با تصاویر فاخر و دلنشين منتشر شده اند. بی شک کتاب های چاپ سنگی 
با تصاویر ميرزا علی قلی خوئی، هنرمند تصویرگر دهه شصت و هفتاد قرن 
سيزدهم، نقش کليدی و عمده ای در شکل گيری مکتب تصویرگری داشته 
است؛ او که در سال های آغازین چاپ مصّور در ایران جزء معدود هنرمندان 

شاخص و فّعال بود، آثار بسياری خلق کرد که بعدها به دست هنرمندان 
پسين مورد گرته برداری قرار گرفت و بدین ترتيب آثار او سبک تصویرگری 

چاپ سنگی در ایران را بنيان نهاد. 
عالوه بر نگاه متفاوت او به تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی، ساختار 
بصری منحصربه فرد تصاویر او و اهمّيت تأثيرات آثار او در دوره های بعدی، 
ویژگی های مهم دیگری در تصاویر او وجود دارد که ارزش بررسی و تحقيق 
از آنها شيوة رقم زدن تصاویر به دست اوست. این رقم ها  دارد که یکی 
عالوه بر اّطالعاتی که از زندگی این هنرمند به ما می دهند، به لحاظ شکل 

ظاهری و استفاده از قلم های گوناگون خوشنویسی نيز اهمّيت دارند. 
ناگفته پيداست که بسياری از هنرمندان هم عصر و پسين او تصاویر 
معّرفی  را  خود  وسيله  این  به  و  زده اند  رقم  را  سنگی  چاپ  کتاب های 
در  علی قلی خوئی  از  که  رقمی  از شصت  بيش  این حال  با  می کردند، 
ساختاری  و  ویژگی ها  دارای  شده،  شناسایی  سنگی  چاپ  کتاب های 
کاماًل متفاوت از رقم های هنرمندان معاصر اوست. مارزلف5پنجاه رقم را 
در پژوهش خود جمع آوری کرده، با این حال باید رقم ها در نسخه های 
تازه یاب طوفان البکاء )بوذری،1390ب( و تنها رقم او خارج از تصاویر چاپ 
سنگی در تک برگه شناسایی شده در مجموعة خصوصی  کریم زاده تبریزی 
)بوذری، 1388( را به این مجموعه افزود. با توّجه به اینکه   هيچ یک از 
رقم های او مشابه دیگری نيست، این گمان مطرح است که علی قلی خوئی 
دفترچه ای برای ثبت و نگهداری این امضاها در اختيار داشته تا از تکرار 
فرمی یک امضا در کارهای بعدی بپرهيزد.گرچه همچنان هنر چاپ سنگی 
در ایران و هنرمندان تأثيرگذار، خاّصه علی قلی خوئی و تأثير ژرف وی بر 
حيطه خلق کتاب های چاپ سنگی مصّور، یکی از موضوعات پژوهشی 
باب روز است، این پژوهش تنها به ویژگی های بصری شيوة رقم زدن وی 
می پردازد. در این مقاله ابتدا به رقم هنرمندان تصویرگر در کتاب های چاپ 
سنگی پرداخته خواهد شد. در بخش دوم، پس از معرفی علی قلی خوئی، 
رقم های او از منظر خط، ترکيب، محل ثبت و محتوا بررسی خواهند شد.6

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ رویکرد، کيفی است و از منظر هدف، بنيادی 
طبقه بندی می شود، و برای جمع آوری و تحليل داده ها از منابع  کتابخانه ای 
)مقاالت، کتاب ها، آرشيوهای دیجيتال و کتاب های چاپ سنگی( استفاده 
براساس مقایسه داده های پژوهش، یعنی  یافته های تحقيق  شده است. 
آثار و رقم های علی قلی خوئی، با رقم های هنرمندان همعصر و بررسی 

ویژگی های بصری داده ها شکل گرفته   است.

پیشینۀ پژوهش
در موضوع تاریخچة چاپ سنگی می توان به کتاب اليمپيادا     شچگلوا7 
)1979، ترجمه فارسی   1388( با عنوان کتاب تاریخ چاپ سنگی در ایران8 
اشاره کرد. این پژوهشگر روس براساس فهرست  نویسی سه مجموعة بزرگ 
کتاب های چاپ سنگی فارسی در روسيه، تاریخچة دقيقی از چاپ سنگی 

در ایران را به نگارش درآورده که هنوز بعد از سال ها قابل اعتنا و ارجاع 
است. در موضوع تصاویر کتاب های چاپ سنگی فارسی کتاب اولریش 
مارزلف )2001، ترجمه فارسی 1390( با عنوان تصویرسازی داستانی در 
کتاب های چاپ سنگی فارسی9، اهمّيت بسياری دارد. در واقع رشد و 
گسترش این شاخة پژوهشی در ایران مدیون زحمات این پژوهشگر و 
نتيجة انتشار این کتاب است. مارزلف با تهّية فهرست دقيقی از کتاب های 
چاپ سنگی به بررسی و تحليل تاریخچة چاپ سنگی در ایران می پردازد. 
عالوه بر این، یعقوب آژند )1391( کتاب مختصر و موجزی با عنوان ميرزا 
عليقلی خویی در مجموعة گلستان هنر نشر پيکره تأليف کرده است. 
در خصوص زندگی و آثار ميرزا علی قلی خوئی، می توان به مقالة بازیل 
ویليام ربينسون10 )1979( اشاره کرد که برای نخستين بار ضمن معّرفی 
کتاب های چاپ سنگی مصّور خصوصاً نسخة خمسة نظامی1264 ه.ق به 
این هنرمند اشاره کرده است. پس از آن مقالة با اهمّيت اولریش مارزلف 
)1997، ترجمه فارسی   1391( قرار می گيرد که نخستين بار شاخص ترین 
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تصویرساز کتاب های چاپ سنگی فارسی را به شکل دقيقی معّرفی می کند 
و فهرست رقم ها و کتاب های او را در پایان می افزاید. عالوه بر مقالة فوق، 
دو اثر از علی بوذری )1388 و1390( به آثار نویافتة رقم دار علی قلی اشاره 
می کند. صمدی و الله ای )1388(، ترابی )1393( و بوذری )1395( نيز 
در آثار خود به معرفی یکی از کتاب های مصورشده به دست این هنرمند، 
یعنی شاهنامه )1265-1267ق(، عجایب المخلوقات )1264 ه.ق( و خمسه 
نظامی )1264 ه.ق(، پرداخته اند. مارزلف نخستين پژوهشگری است که به 
رقم های این هنرمند توجه می کند و فهرستی از رقم های او ارایه می دهد و 
اطالعات رقم ها را استخراج می کند. با این حال او به ساختار و ویژگی های 
بصری رقم توجهی ندارد و رقم ها را از این منظر مورد مطالعه قرار نمی دهد. 
این پژوهش با افزودن رقم های تازه یاب به مجموعه رقم های مارزلف، توجه 

خود را به ویژگی های بصری رقم ها معطوف می کند.

مبانی نظری پژوهش
رقم زدن در تصاویر کتاب های چاپ سنگی فارسی

براساس تعریف دانشنامة جهان اسالم، رقم کلمات یا عباراتی  غالباًً کوتاه 
ذیل آثار هنری )خط، نقاشی، و اشيای هنری( است که دربردارنده نام 
هنرمند )خطاط، نقاش، و صنعتگر( و زمان و مکان اجرا و انجام اثر. از معانی 
لغوی این واژة نقش، اثر، نشان، امضا، نوشتن، نقاشی، و صورتگری است 
)کاووسی و دیگران، 1394، 225(. رقم های تصاویر فرصت بسيار با اهميّتی 
را در اختيار پژوهشگران قرار می دهد تا با شيوه و نام هنرمندان متقّدم آشنا 
شوند و براساس شناخت شيوة کار آنها بتوانند باقی آثار ناشناخته را به 
این هنرمندان منسوب کنند. به نظر می رسد عواملی چون پایگاه اجتماعی 
صنعتگران، وابستگی ایشان به مراکز قدرت و سفارش دهندگان خاص، و 
گستردگی کاربرد توليداتشان در بين طبقات مختلف مردم در رقم زدن آثار 

مؤثر بوده است.
در ایران، رقم زدن در آثار نگارگری تا اواخر سدة هشتم مرسوم نبود. 
توليد آثار هنری به صورت گروهی در کارگاه های سلطنتی، ویژگي های 
اخالقی هنرمندان چون تواضع و گوشه نشينی، و برخوردارنبودن آنان از 

شأن و مرتبة واالی اجتماعی را از علل مرسوم   نبودن رقم زدن برشمرده اند 
)ذکاء، 30،1343(. شاید قدیمی ترین نگاره ای که نام هنرمند را در خود 
دارد نگارة  »همای در روز پس از ازدواج« از دیوان خواجوی کرمانی )799 
از  برگی  و  رقم »جنيدالسلطانی«  با  بریتانيا(  کتابخانه  در  )اکنون  ه.ق( 
معراج نامه به رقم احمدموسی در مرقع بهرام ميرزا )951 ه.ق( )اکنون در 

توپقاپی سرای( است )پاکباز،1380، 66-64(.
به نظر می رسد آغاز رقم زدن در تصاویر و مرّقعات از دورة صفوی و 
بسيار ساده  کار  این  اولّيه  آغاز می شود. در دوره های  ایران  تيموری در 
انجام می شد و اکثراً تنها نام، نسب، زادگاه هنرمندان و تاریخ خلق اثر 
بر آثار هنری نقش می بست و گاهی نيز پادشاه حامی خلق اثر هنری 
به عنوان تقدیم ذکر می شد. در سده های بعد هنرمندان از آیات قرآن 
و احادیث نبوی و اشعار و ابيات که متضّمن نام یا نسب فرد هنرمند بود 
استفاده می کردند. ذکاء در این خصوص به رقم محمدزمان اشاره دارد 
که از سجعی چون »یا صاحب الزمان«، و بعدتر محمدصادق از سجع هایی 
چون »یا صادق الوعد«، »صادق از لطف علی اشرف شد«، یا محمد باقر از 
سجع هایی چون »یا باقرالعلوم«، »صادق از بعد علی اشرف شد« استفاده 
کرده اند. نگارگران مکتب اصفهان نيز غالباًً شرح مبسوطی در مورد کارهای 

خود تحریر می کردند )ذکاء، 1354، 104-101(. 
منطقی  ادامة  قاجار  دوره  سنگی  چاپ  کتاب های  که  همانطور 
نسخه های خطی است، شيوة رقم زدن تصاویر این کتاب ها نيز مشابه     و 
در امتداد شيوة رقم زدن نگاره های نسخه های خطی است. در حالی که 
اسامی پدیدآورندگان کتاب های چاپ سنگی از جمله کاتب، مؤلّف، ناشر، 
چاپچی و غيره در انجامة کتاب های چاپ سنگی به چشم می خورد، اسامی 
تصویرگران که دارای اّطالعات گوناگونی است در غالب تصاویر کتاب ها درج 
شده است. این رقم ها در مواردی با تاریخ و پيشوند »عمل ...« و »رقم ...« 
و »راقمه ...« یا پيشوند »کم ترین ...« و »حقير ...« به منظور نشان دادن 

خضوع و خشوع هنرمندان، همراه است.
در ساده ترین شکل، بر مواردی تصویرگران تنها به درج نام خود اکتفا 
کرده اند که از این ميان می توان به مصطفی )فّعال بين سال های 1299-

جدول 1- نمونه هایی از رقم تصویرگران در کتاب های چاپ سنگی )1. خمسه، 1299-1301 ه.ق؛ 2. هزارداستان، 1317 ه.ق؛ 3. طوفان البکاء، 1271 ه.ق؛ 4.  کلیله و دمنه، 1282 ه.ق؛                       
5. خسرودیوزاد، 1298 ه.ق؛ 6. کلیات سعدی، 1274 ه.ق؛ 7 و 8. حملۀ حیدری، 1320 ه.ق؛ 9، 10، 11 و 13. الف لیله و لیله، 1272 ه.ق و 12. رموز حمزه، 1274 ه.ق(.
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1301 ه.ق( و جواد )فّعال بين سال های 1316-1320 ه.ق( اشاره کرد. 
رقم های مصطفی غالباًً با تاریخ همراه است )جدول 1، ش.  1 و 2(. عالوه بر 
این برخی تصویرگران عالوه بر نام کوچک، از آنچه که امروز به عنوان نام 
خانوادگی شناخته می شود و در آن زمان غالباًً برگرفته از شهر محل تولّد 
هنرمند بود، استفاده می کردند که از آن جمله می توان به بهرام کرمانشاهی 
)فعال در1280 ه.ق(، عبدالحسين الخوانساری )فّعال بين سال های 1289-

1316    ه.ق( و محمدکاظم الهمدانی )فّعال بين سال های 1323-1319 
ذکر  منحصربه فرد  نمونة  همچنين   .)5 ش.  )جدول1،  کرد  اشاره  ه.ق( 
محل تولّد و سکونت هنرمند تصویرگر در رقم »علی خان تبریزی االصل 
تهرانی المسکن« و رقم »ميرزا رضا ساکن دارالّسلطنة تبریز« دیده شده 

است )جدول1، ش. 8 و 11(.
در بسياری از موارد تصویرگر اسم خود را با پسوند »ميرزا« آورده است. 
ميرزا یکی از القاب اجتماعی در دورة قاجار است که گاه بنا به برخی از 
مالحظات از القاب سياسی، درباری و نيز مذهبی محسوب می شده. این 
لقب در نيمة اّول دورة قاجار ارزش و اهمّيت اجتماعی خاّصی را به همراه 
داشت و به افرادی که از تحصيالت علمی در سطح باالیی برخوردار بودند، 
اعطا می شد و در آن زمان به صورت رایج و شایع، اختصاصی به دانشمندان 
مذهبی و روحانيون نداشت، چنانکه ميرزا صالح شيرازی این لقب را دارا 
بود، درحالی که روحانی نبود. از سياست مداران بزرگ این زمان نيز می توان 
به ميرزا بزرگ قائم  مقام و ميرزا ابوالقاسم فراهانی اشاره کرد. گاهی نيز به 
روحانيون متوّسط از نظر معلومات، این لقب داده می شد، مانند ميرزا رضا 
کرمانی، قاتل ناصرالّدین شاه، که یک روحانی متوّسط بود. بااین حال، در 
دورة قاجار هرگاه لقب ميرزا به انتهای اسامی اشخاص افزوده می شد، نشانه 
سام ميرزا،  خسروميرزا،  عباس ميرزا،  مانند  می شد،  محسوب  شاهزادگی 
به  ميرزا  بودند. عنوان  قاجار  از شاهزادگاِن  ایرج ميرزا که  سليمان ميرزا، 
افرادی که مادر سيده داشتند هم اطالق شده است )شکوری، 1368، 
118-119(. از ميان تصویرگران کتاب های چاپ سنگی که از پيشوند 
بين سال های  )فعال  به ميرزاهادی  استفاده می کردند می توان  »ميرزا« 
1271-1284 ه.ق( و ميرزا جعفر )1282 ه.ق( اشاره کرد )جدول 1، ش. 

3، 4، 9، 10، 11، 12 و 13(.
عالوه بر پيشوند »ميرزا« تصویرگران کتاب های چاپ سنگی از پسوند 
»خان« که نشان احترام و مقام اجتماعی بوده نيز استفاده می کردند. برای 
مثال علی خان )فعال بين سال های 1298-1332 ه.ق( )جدول1، ش. 

7و8(.
عالوه بر نام کوچک و نام خانوادگی، اشاره به نام پدر با بهره گيری 
از لفظ »ابن«، خاّصه در مواردی که اعتبار هنرمند از این اشارت افزون 
شود، متداول بوده است. مهم ترین نمونه را می توان ميرزا حسن )فّعال 
بين سال های 1271-1281 ه.ق( و ميرزا محّمدحسين )فّعال در سال 
دورة  پيکرنگار  و  نّقاش  اصفهانی،  آقاسّيدميرزای  فرزند  ه.ق(،   1272
فتحعلی شاه )حک. 1213-1250 ه.ق( دانست که در بسياری از موارد 
با عبارت ميرزاحسن بن آقا سّيدميرزای نّقاش اصفهانی تصاویر را رقم زده 
است. مثال های دیگر می تواند حسينعلی بن عبداهلل )فّعال بين سال های 
آشتيانی  خان  محّمدعلی  بن  تبریزی  رضا  ميرزا  1317-1323       ه.ق(، 
)فّعال در1272 ه.ق( و محّمد صانعی بن فتح اهلل خوانساری )فّعال بين 
سال های1350-1366 ه.ق( باشد   )جدول1، ش.11،10 و 12(. تنها 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 سّتار 
تبریزی )فّعال بين سال های 1275-1276 ه.ق( معرفی می کند. با توّجه 
به استفاده از پيشوند »نّقاش« شاید این استادی در کسوت هنر بوده باشد 
)جدول 1، ش. 6(. عالوه بر این، در رقم منحصر به فرد ميرزا رضا، عبارت 
»که یکی از تربيت یافتگان نّواب مستطاب شاهزاده ملک قاسم ]است[« 
آمده است که نشان از وابستگی او به دستگاه حکومت است )جدول 1، ش.  
9(. وی همچنين تنها رقم شناخته شده به زبان التين را در تصاویر چاپ 

سنگی دارد )جدول 1، ش. 13(.

میرزا علیقلی خوئی
پرکارترین  1272-1263     ه.ق(  فعاليت  )دوره  خوئی  علی قلی  ميرزا 
هنرمند تصویرگر کتاب های چاپ سنگی در دورة قاجار است. نخستين 
بار ربينسن نام او را در پژوهش خود ذکر کرد و او را هنرمندی پيشرو 
 Robinson,( برشمرد  سنگی  چاپ  کتاب های  تصویرگر  پرکارترین  و 
73 ,1979(. کریم زادة » تبریزی او را از نّقاشان ساده کار و خوشدسِت 
دورة ناصری می داند. آثار این هنرمند، در اغلب کتاب های چاپی آن دوره 
)کریم زاده  بود«  تصویر  صنعت  به  وی  عالقمندی  ُمعّرف  و  عرضه شده 
تبریزی، 397/1،1376(. ميرزا علی قلی احتماالً دوران جوانی را در شهر 
تبریز گذرانده؛ جایی که برای نخستين بار چاپ سنگی پيش از آن که 
به تهران منتقل شود، در این شهر به کار گرفته شد. سبک کار او نشان 
می دهد که احتماالً او در سال های جوانی نزد هنرمندان نگارگر تعليم دیده 
است. در حالی که آثاری در شاخه های دیگر هنر مانند نّقاشی سياه قلم، 
نّقاشی رنگ روغن و یا نّقاشی زیر الکی از خوئی در دست نيست، ولی این 
احتمال وجود دارد که او در شيوه های دیگر هنری نيز مشغول به کار بوده 

است )مارزلف،1390، 49(. 
عالوه بر این اطالق پيشوند »ميرزا« می تواند مؤیّد این نکته نيز باشد 
که او از کودکی تحصيالِت مکتب خانه ای را آغاز و تا سنين جوانی )حدود 
15 الی17 سالگی( به فراگيری علوم رایج در نظاِم مکتب خانه ای همچون 
آموزش های دینی )قرآن و حدیث(، ادبی )متون نظم و نثر( و پس از آن 
سایر علوم آموزشی )تاریخ، فلسفه، نجوم و غيره( پرداخت. لقب او از سویی 
مبنی بر بهره مندی او از علم و دانش و از سویی احتماالً به دليل آشنایی 

با هنِر خوشنویسی بود..
گرچه نخستين آثار مرقوم او مربوط به سال1263 ه.ق است، ولی به 
نظر می رسد برخی از آثار مصّور سال های قبل نيز به دست این هنرمند 
خلق شده است. او بالفاصله پس از به تخت نشستن ناصرالدین شاه )حک. 
1264-1313 ه.ق( به تهران فراخوانده شد و به فعالّيت های دولتی مشغول 
گردید. َرَقِم او در کتاب های قانون نظام )1267 ه.ق( با عنوان »فّراش قبلة 
عالم«، کلّيات سعدی )1268 ه.ق( با عنوان »عمل بندة درگاه«، روضه 
الصفاء )1270 ه.ق( و قانون مشق توپخانه )1271 ه.ق( با عنوان »خادم 
مدرسة دارالفنون«، احتمال  همکاری او با نهادهای دولتی را تقویت می کند 
)مارزلف،1390، 50؛ بوذری، 1390 الف، 32(. از سرانجام خوئی اّطالعی 
در دست نيست، اما آخرین آثار رقم دار او به سال1272 ه.ق در کتاب های 
الف ليله و ليله و طوفان البکاء مربوط می شود. دیگر شاهد بازگوکننده پایان 
دوره فعالّيت هنری خوئی، آغاز و پایان همکاری او با روزنامه وقایع اتّفاقّيه 
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است. در حالی که تنها یکی از نشان های شير و خورشيد روزنامه به دست 
علی قلی رقم زده شده است )22 جمادی االول 1265 ه.ق(، ولی بر اساس 
شباهت این نشان ها به تصویر شير و خورشيد در ده جلد کتاب روضه الصفا 
1270-1274 ه.ق، می توان ترسيم این نشان را به او نسبت داد )تصویر 1 
و جدول 2، ش. 47، 48 و 49(. ظاهر شيرها در این نشان تا مّدت ها ثابت 
ماند و ناگهان از نيمة دوم سال 1271 ه.ق در برخی جزیيات تغيير یافت 
)مارزلف، 1390، 50(.                                                                                              

بررسی و تحلیل رقم های علی قلی خوئی
این پژوهش  رقم های علی قلی خوئی را براساس خط، ترکيب، محل 
ثبت و محتوا مورد بررسی قرار می دهد. علی قلی بيشترین رقم ها با طراحی 
و ترکيب متفاوت را در تصاویر چاپ سنگی گنجانده  است. درمجموع اجرای 
ممتاز و منحصربه فرد این رقم ها نشانگر رشد خودآگاهی خوئی بود، چراکه 

رقم ها از شکلی با اجرای سخت و پيچيده در نخستين آثار، به رقم هایی 
دارای ترکيب بندی هنری در واپسين تصویرسازی هایش مبدل شده است 
چاپ  کتاب های  از   ،)2( جدول  در  رقم ها  )مارزلف، 1391، 186(.   اکثر 

مأخذ:  )تهران،  ه.ق(.   1265 جمادی االول   22( وقایع الّتفاقّیه  روزنامه  سرلوح   -1 تصویر 
کتابخانه ملی(

راقم التصویر: بررسی ویژگی های رقم های میرزا علی قلی خوئی، 
هنرمند سیاه قلم کار عهد قاجار

جدول2- نمونه های رقم های علی قلی خوئی در کتاب های چاپ سنگی. مأخذ: )مارزلف، 1391، 145-247 )رقم 1، 3-49، 53-64((؛ بوذری، 1390 ب، 33 )رقم 2، 50 و 51( و بوذری، 1388، 
)رقم 52(( 348-343 
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سنگی استخراج  شده اند و منبع اصلی آنها مقاله الریش مارزلف )1997، 
ترجمه فارسی 1391(، کتاب چهل طوفان )بوذری،1390ب( و تک برگ 
پيش طرح در مجموعه کریم زاده تبریزی )بوذری،1388( است.   رقم اخير 
بر روی یک پيش طرح تک برگ اجرا شده، به  )جدول 2، ش. 52( که 
احتمال بسيار قوی رقم اجرا شده توّسط خود هنرمند است. رقم های 13، 
15، 16، 30، 34 و 43 در فرم کلمات مشابهت زیادی با رقم شمارة 52 

دارند و به احتمال زیاد دستخط خود ميرزا  علی قلی خوئی است.
رقم1. مجلس »محاربه جناب علی اکبر« از طوفان البکاء؛ بی تا.

رقم2. مجلس »رام کردن حيوانات وحشی نزد امام       علی النقی      )ع(« از طوفان 
 البکاء؛ بی تا.

رقم3. مجلس »جلوس سلطان ابراهيم بر تخت پادشاهی چين« از نوش آفرین 
گوهرتاج، 1263 ه.ق.

رقم4. مجلس »جنگ خان محمد با دیوان« از نوش آفرین گوهرتاج، 1263 ه.ق
رقم5. مجلس »خوشامدگویی شاه به عروس و ابوتمام« از بختيارنامه، 1263 

ه.ق.
رقم6. مجلس »تاج گذاری سليمان« از عجایت المخلوقات، 1264 ه.ق.

رقم7. مجلس »سرلوح« از خسرو دیوزاد، 1264 ه.ق .
رقم 8. مجلس »عفوطلبی وزیر مظفرشاه به جهت ملک بهمن« از خسرو 

دیوزاد، 1264 ه.ق.
رقم 9. مجلس »کباب پختن ملک بهمن و هم آغوشی ملکزاده و دیو« از خسرو 

دیوزاد، 1264 ه.ق.
رقم  10. مجلس »نوشيروان و جغدها« از خمسه نظامی، 1264 ه.ق.

رقم 11. مجلس »جنگ بهزام و خسرو« از خمسه نظامی، 1264 ه.ق.

رقم   12. مجلس »نبرد اسکندر و زنگی« از خمسه نظامی، 1264 ه.ق.
رقم  13. مجلس »نبرد اسکندر و دیو« از خمسه نظامی، 1264 ه.ق.

رقم  14. مجلس »محاربه امام حسين )ع( با لشکر یزید« از مجالس المتقين، 
1265 ه.ق.

رقم     15. مجلس »جنگ عمران و علقمه« از مسيب نامه، 1265 ه.ق. 
رقم   16. مجلس »محاربه مادر وهب« از طوفان البکاء )سربی(، 1265 ه.ق. 

رقم  17. مجلس »کمنداندازی رستم به خان چين« از شاهنامه، 1267-1265 
ه.ق. 

رقم  18. مجلس »جنگ سعد وقاص و رستم« از شاهنامه، 1265-1267 ه.ق. 
رقم  19. مجلس »تصویر سعدی« از کليات سعدی، 1267-1268 ه.ق.

رقم  20. مجلس »تصویر ناصرالدین شاه« از کليات سعدی، 1267-1268 ه.ق.
رقم  21. مجلس »تصویر مصطفی قلی عطار« از کليات سعدی، 1268-1267 

ه.ق.
رقم  22. کتاب قانون نظام، 1267 ه.ق.

رقم 23. مجلس »کشته شدن فرزندان مسلم بن عقيل به دست حارث« از 
اسرارالشهاده، 1268 ه.ق.

رقم  24. مجلس »شهادت امام حسين )ع(« از اسرارالشهاده، 1268 ه.ق.
رقم   25. انجامه جنگ نامه محمد حنفيه، 1268 ه.ق.

رقم   26. انجامه کليات سعدی، 1268-1269 ه.ق.
رقم    27. مجلس »تصویر شيخ سعدی« از کليات سعدی، 1268-1291 ه.ق 

رقم   28. انجامه چهل طوطی، 1268 ه.ق.
رقم   29. رقم »علی قلی« در دیباچه دیوان حافظ، 1269 ه.ق 

رقم30. انجامه دیوان حافظ، 1269 ه.ق 
رقم31. مجلس »محاربه امام علی )ع( با عمرو بن عبدود« از حمله حيدری، 

1269 ه.ق 
رقم   32. مجلس »مالقات پيشوای مسيحيان با حضرت محمد )ص(« از حمله 

حيدری، 1269 ه.ق.
رقم   33. مجلس »کشته شدن مرة بن قيس در مرقد امام علی )ع((«  از  حمله 

حيدری، 1269 ه.ق. 
رقم34. مجلس »خسرو و شکر« از خمسه نظامی، 1269-1270 ه.ق. 

رقم   35. مجلس »نبرد اسکندر با زنگی« از خمسه نظامی، 1269-1270 ه.ق. 
رقم   36. مجلس »شنيدن داستان سگ تنبيه شده چوپان توسط بهرام گور« از 

خمسه نظامی، 1269-1270 ه.ق.
رقم   37. مجلس »محاربه امام علی )ع( با مرحب خيبری« از طوفان البکاء 

)سربی(، 1269 ه.ق. 
رقم 38. مجلس »محاربه جناب حر« از طوفان البکاء )سربی(، 1269 ه.ق. 

رقم39. مجلس »محاربه جناب قاسم با پسران ازرق شامی« از طوفان البکاء 
)سربی(، 1269 ه.ق. 

رقم40. مجلس »محاربه امام علی )ع( با عمرو بن عبدود« از طوفان البکاء 
)سربی(، 1269 ه.ق.

رقم41. مجلس »محاربه امام علی )ع( با عمرو بن عبدود« از طوفان البکاء 
)سربی(، 1269 ه.ق. 

رقم  42. مجلس »قلعه ای در باغ« از گلستان ارم، 1270 ه.ق. 
رقم  43. مجلس »رابعه در خواب« از گلستان ارم، 1270 ه.ق. 

رقم   44. مجلس »فریدون و غزال« از خمسه نظامی، 1270 ه.ق. 
رقم 45. مجلس »نقل شاهپور از شيرین در مجلس خسرو« از خمسه نظامی، 

1270 ه.ق.
رقم46. مجلس »آبتنی شيرین« از خمسه نظامی، 1270 ه.ق.

رقم  47. سرلوح جلد یک روضة الصفا، 1270-1274 ه.ق.
رقم     48. سرلوح جلد نُه روضة الصفا، 1270-1274 ه.ق. 
رقم   49 سرلوح جلد ده روضة الصفا، 1270-1274 ه.ق.

رقم50. سرلوح طوفان البکاء، 1270 ه.ق.
رقم51. مجلس »مالقات امام حسين )ع( و لشکر جناب حر« از طوفان البکاء، 

1270 ه.ق.
رقم 52. مجلس »محاربه حضرت عباس« از طوفان البکاء 1270 ه.ق.

رقم  53. رساله در علم مشق توپ، 1271 ه.ق. 
طوفان البکاء  از  )س(«  فاطمه  حضرت  رفتن  عروسی  »به  مجلس  رقم  54. 

)سربی(، 1271 ه.ق.
رقم    55. مجلس »کشته شدن حارث« از طوفان البکاء، 1271 ه.ق.

از طاقدیس،  وزیران در مجلس درویش محزون«  و  رقم   56. مجلس »شاه 
1271 ه.ق.

رقم   57. مجلس »کشتن معشوق خرس به دست وردان« از الف ليله و ليله، 
1272 ه.ق.

رقم   58. سرلوح جلد دوم الف ليله و ليله، 1272 ه.ق. 
رقم   59. مجلس »محاربه امام علی )ع( با عمرو بن عبدود« از طوفان البکاء 

)سربی(، 1272 ه.ق.
رقم60. مجلس »محاربه جناب قاسم با پسران ازرق شامی« از طوفان البکاء، 

1272 ه.ق.
از  )ع(«  النقی  علی  امام  نزد  وحشی  حيوانات  »رام کردن  مجلس  رقم61. 

طوفان البکاء، 1272 ه.ق.
رقم  62. مجلس »مشاهده تمثال حضرت فاطمه )س( توسط آدم و حوا« از 

طوفان البکاء، 1272 ه.ق.
رقم   63. مجلس »محاربه امام علی )ع( با عمرو بن عبدود« از طوفان البکاء، 

1272 ه.ق.
رقم   64. مجلس »محاربه امام علی )ع( با مرحب خيبری« از طوفان البکاء، 

1272 ه.ق.

الف( خط
می توان رقم های ميرزا علی قلی خوئی را از منظر خط به دو دسته 

رقم های خوشنویسانه و رقم های غيِر خوشنویسانه تقسيم کرد.
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رقم های خوشنویسانه: به رقم هایی اطالق می شود که کامالً از قواعِد 
خوشنویسانة یک خط تبعّيت می کنند و در نظر خوشنویسان کاماًل قابل 
تفکيک از خطوط دیگر باشد. راهِ دیگر تشخيص رقم های خوشنویسانه 
توّجه به اجرای این ارقام توّسط ابزار کتابت است و منظور از ابزار کتابت 
قلم نی یا قلِم فلّزی است که نوک آن قط زده شده و مناسب کتابت و 
خوشنویسی است؛ رقم هایی که واجد دو شرطی که ذکر شد هستند، 
تحت عنوان رقم های خوشنویسانه در این پژوهش دسته بندی شده اند. در 
اینجا باید این نکته را متذّکر شد که خّط نستعليق خط کتابت بسياری از 
کتاب ها به خصوص کتاب های چاپ سنگی بوده است و بسياری کاتبان 
چاپ سنگی نستعليق نویس بوده  اند و از سوی دیگر خّط رقاع اکثراً در ایجاد 
امضا و رقم کاربرد داشته است. بنابراین رقم های موردبررسی در قالب خط 
نستعليق و خط رقاع تقسيم بندی می شوند و شامل رقم های زیر هستند: 

الف. رقم به خط نستعليق: *14، *17، *19، 20، 21، *22، *27، 
*37، *38، *39، *40، *47، *48، *49 و *53.

ب. رقم به خط رقاع: 1، 28، 31، 54، *56، *63 و *64.
در تقسيم بندی مذکور رقم هایی که در کادر ترسيم شده اند با عالمت 
»*« از مابقی رقم ها متمایز شده اند و نشان می دهد سيزده رقم از پانزده 
رقم به خط نستعليق و سه رقم از هفت رقم به خط رقاع درون کادری 
مشابه شمسه کتابت شده است. این نکته از آن جهت اهمّيت دارد که این 
فرضيه را پيش می نهد که تصویرگر کادری را برای ثبت رقم مشّخص کرده 
و بعد از آن رقم توّسِط کاتب و خوشنویس، به خطی درخور و شایسته، به 

تصویر اضافه شده است. 
رقم های غيِر خوشنویسانه: این گونه رقم ها بيشتر به دستخطِّ یک فرد 
نزدیکند و از قواعد تنها یک خط تبعّيت نمی کنند و در بسياری موارد 
ترکيِب ناقص دو یا چند خط هستند؛  رقم های ميرزا علی قلی به جز مواردی 
که در باال ذکر شده همه غيرخوشنویسانه اند که البّته تعداد بيشتر رقم ها 
در این دسته جای می گيرند. این رقم ها خود دارای ویژگی های خاصی 
رقم های  را  آنها  پژوهش  این  که  رقم ها،  از  گروهی  مثال  برای  هستند؛ 
طراحی شده می نامد، از بازی  با ُفرم دو بخش اسم هنرمند، یعنی »علی« 
و »قلی« و چسباندن انتهای آنها به هم شکل گرفته است. رقم های شمارة 
7، 8، 9 و 23 رقم هایی هستند که در این گروه جای می گيرند. ترکيب 
دو کلمة »علی« و »قلی« در رقم های ميرزا علی قلی خوئی26 بار به صورت 
مّتصل و 38 مورد به شکل منفصل آمده است. گروه دیگری از رقم های 
غيِر خوشنویسانه، رقم های هاشوری هستند. خط این رقم ها ترکيبی است 
و بيشتر به دستخط هنرمند شباهت دارد، ولی به شکلی با هاشور طراحی 
شده اند که گویی این رقم ها بر روی سطح زمين قرار دارند. رقم های 15، 

33، 35، 41، 59 و 61 از این دسته رقم ها هستند.

ب( ترکیب
در این بخش رقم ها از منظر ترکيب بندی مورد بررسی و دسته بندی 
قرار   می گيرند؛ در   این تقسيم بر اساس ترکيب رقم ها با معيار تعداد سطر و 
تعداد بخش تقسيم بندی شده  اند 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 پارچه بودن رقم دارد.
1-  رقم های تک سطری تک بخشی: در این بخش  که  پرکاربردترین 

بخش به لحاظ ترکيب بندی به شمار می آید 26 رقم قرار دارند. این رقم ها، 
به جز رقم 47 و 48، غالباًً تنها به نام هنرمند اشاره دارند و شامل موارد زیر 
هستند: 7، 8، 10، 11، 13، 15، 19، 21، 23، 24، 27، 30، 34، 36، 38، 

42، 43، 47، 49، 51، 54، 57، 59، 60، 61 و 62.
2-  رقم های دو سطری تک بخشی: این بخش نيز بسان بخش 
قبل بيشتر شامل نام هنرمند است و نُه رقم را در بر می گيرد: رقم های 3، 

5، 6، 12، 26، 41، 48، 55 و 56.
3- رقم های سه سطری تک بخشی: این بخش بيشتر شامل نام 
هنرمند با پيشوند »عمل« یا »رقم« یا »هو« است و شامل سيزده رقم 

است: 1، 16، 17، 22، 31، 33، 35، 37، 39، 40، 44، 45 و 53.
4- رقم های چهارسطری تک بخشی: این بخش نيز مانند بخش 
پيشين از پيشوندهای مفروض استفاده شده است و تنها در یک رقم، 
یعنی رقم »عمل بنده درگاه ميرزا علی قلی خوئی« در مجلس »تصویر 
)1850-1851م.(  ه.ق  کلّيات سعدی، 1268-1267  از  ناصرالدین شاه« 
)جدول2، ش.20(، اّطالعات بيشتری ارائه می شود. سایر رقم های هفتگانه 

به شرح زیر هستند: رقم های 14، 25، 46، 50، 52 و 58.
5- رقم های دوبخشی: در این رقم ها رقم به دو قسمت تقسيم شده 
و هر کدام در یک سوی تصویر در فرمی ترنج شکل آمده است. چهار رقم 

که در این بخش جای می گيرند عبارتند از: 28، 29، 63 و 64. 
عليقلی خوئی«  ميرزا  »عمل  با  رقم  دو  6- رقم های سه بخشی: 
)جدول2، ش. 18( و »عمل عليقلی خوئی« )جدول2، ش. 32( در این 

بخش قرار می گيرد. 
7- رقم پنج بخشی: تنها یک رقم در این بخش جای می گيرد که 
سجع »عمل ميرزا علی قلی خوئی بغير از سرلوح« )جدول2، ش. 2( را 
دارد که نشانگر دقت علی قلی خوئی در خصوص کيفّيت کار و انتساب 

کارها است.

ج( محل ثبت رقم
همانطور که مذکور شد، علی قلی تالش داشته تا رقم ها را در ترکيب بندی 
تصویر به مثابه جزیی جدانشدنی از تصویر در نظر بگيرد. یکی از ترفند های 
او برای نيل به این منظور، اجرای رقم در امتداد خطوط تصویر و یا قرار 
دادن رقم در محل های خاّصی است که توّجهی خاص و یا اشاره ای از یک 
شخصّيت نگاره به آن شده است. به طور مثال تصویر »جنگ خان محّمد 
با دیوان« از نوش آفرین گوهرتاج، 1263 ه.ق )تصویر   2؛ جدول   2، ش.      4( 
رقم در انحنای شمشير خان محّمد اجرا شده و کاماًل با تصویر هماهنگ 
است. در تصویر »عفوطلبی وزیر مظفرشاه به جهت ملک بهمن« از خسرو 
دیوزاد، 1264 ه.ق )جدول    2، ش. 8( رقم در محّل تقاطع اشارة دست شاه 
و وزیر قرار گرفته است. این نوع رقم ها ریتم صفحه را حفظ کرده و رقم را 
در هماهنگی با تصویر قرار   می دهند که این خود نشان از توّجهی است که 
ميرزا  علی قلی خوئی به هماهنگی و ریتم صفحه و همچنين استفادة از رقم 

به مثابه یک عنصر بصری دارد.
عالوه بر این برخی از رقم های علی قلی خارج از فضای تصویر آمده 
است. برای مثال رقم تصویر »به عروسی رفتن حضرت فاطمه )س(« از 
طوفان البکاء، 1272 ه.ق کاماًل خارج از کادر تصویر اجرا شده  اند. با توّجه 
به مطالبی که تا اینجا در مورد برخورد ميرزا  علی قلی خوئی با رقم زدن بيان 

راقم التصویر: بررسی ویژگی های رقم های میرزا علی قلی خوئی، 
هنرمند سیاه قلم کار عهد قاجار
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شد،   می دانيم که ميرزا  علی قلی توّجه ویژه به رقم ها داشته است و قراردادن 
رقم در بهترین و خالقانه ترین جای تصویر برای او مهم بوده است؛ اینکه 
ميرزا رقم را کاماًل خارج از کادر و منفک از تصویر اجرا کرده است شاید 
نشانگر این است که جای مناسبی برای اجرای در تصویر نيافته است و رقم 
را به صورت ساده در بيرون کادر اصلی تصویر قرار داده است. در این حالت 
نه تنها فرم و شکل رقم اخاللی در ترکيب بندی کاماًل قرینه تصویر ایجاد 
نکرده، بلکه در فضایی آن را قرار گرفته که بيشترین توجه را جلب می کند.

سعدی، 1267-1268   ه.ق  کلّيات  کتاب  انجامة  در  دیگر  نمونه های 
بنده  »عمل  با سجع  ناصرالّدین شاه  تصویر  زیر  در  و  )1850-1851  م.( 
درگاه ميرزا علی قلی خوئی«، در انجامة کتاب چهل طوطی، 1268 ه.ق، در 
جایگاهی نامتعارف، یعنی فضای مثلثی حاشيه متن، در انجامة جنگ نامه 
کلّيات،  در  سعدی  گلستان  صفحة  آخرین  1268    ه.ق،  حنفيه،  محمد 
1268-1270 ه.ق )1851-1853م.( با سجع »راقم الّتصویر ميرزا علی قلی 
خوئی«، در انجامة مقّدمة دیوان حافظ، 1269 ه.ق )1852   م.( و در پایان 
انجامه دیوان در همين چاپ و در صفحة نخست کلّيات سعدی، 1268-

1291 ه.ق )1851-1874   م.( در کنار متن کتاب آمده است )جدول 2، 
ش.20، 25، 26، 27، 28، 29 و 30(. رقم زدن در کنار نام کاتب نسخه، 
نشان از آن دارد که علی قلی خود را در جایگاه هنرمند کاتب قرار داده که 
به شکل سّنتی به سبب ارتباط هنرشان با کالم الهی، دارای اعتبار اجتماعی 
باالتری بودند. نکتة قابل توجه آن است که در اینجا اعتبار هنرمند تصویرگر 
نه یک اعتبار خودساخته و بی پشتوانه، بلکه از منظر بدنة نشر، یعنی ناشر، 
کاتب، چاپخانه دار، مورد تأیيد و حمایت است. این رویکردی است که در 
نسخه های خطی و دیگر کتاب های چاپ سنگی این دوران مشاهده نشده 

است.
کتاب  ده  جلد  و  نُه  جلد  یک،  جلد  در  مفصل  رقم  سه  همچنين 
روضه الصفا،1270-1274 ه.ق با اشاره به خدمت در مدرسه دارالفنون، در 
حاشيه مذهب صفحات آغازین آمده است )جدول    2، ش. 47، 48، 49(. 
در سه مورد نيز هنرمند رقم خود را در سرلوح قرار داده است: نخست در 
سرلوح کتاب خسرو دیوزاد، 1264 ه.ق با سجع و ترکيب ساده »علی قلی 
خوئی« و دوم با ترکيبی تزیينی و پيچيده مشابه در سرلوح الف ليله و ليله 

و طوفان البکاء، 1272 ه.ق )جدول  2، ش.   7، 50، 58(. 

ج( محتوا
همان طور که پيشتر گفته شد، یکی از اصلی ترین کارکردهای رقم 
جنبه محتوایی و اّطالعات مستتر در رقم است. رقم های ميرزا علی قلی 
خوئی در ساده ترین شکل تنها به اسم کوچک هنرمند اشاره دارد و شش 
بار از رقم »علی قلی« به شکل سرهم یا جدا استفاده شده است. در چهار 
رقم عالوه بر نام کوچک، پيشوند »رقم« و در سه مورد پيشوند »عمل« نيز 
آمده است. در یک مورد پيشوند »ميرزا« قبل از نام آمده و در یک مورد 

»رقم ميرزا« و در یک مورد »عمل ميرزا« قبل از اسم آمده است. 
اسم کامل هنرمند، یعنی علی قلی خوئی، تنها در یک مورد ثبت شده 
و در دو مورد با پيشوند »رقم« و در پنج مورد با پيشوند »عمل« و در یک 
مورد پيش از »عمل« لفظ »هو« آمده است. پرکاربردترین رقم، »عمل 
ميرزا علی قلی خوئی« با شانزده بار تکرار در تصاویر گوناگون است. یک 
مورد رقم تفصيلی با عبارت »عمل ميرزا علی قلی خوئی بغير از سرلوح« 
را باید به این عدد افزود. پس از آن »رقم ميرزا علی قلی خوئی« با دوازده 
مورد تکرار قرار دارد. یک رقم نيز با افزودن »هو« به ترکيب اخير دیده شده 
است. دو رقم با افزودن »راقمه« و »راقم التصویر« با ترکيب »راقمه علی قلی 
خوئی« و »راقم تصویر ميرزا علی قلی خوئی« را باید به این مجموعه افزود.

در کتاب های چاپ سنگی عموماً هنرمندان به ثبت نام، کنيه،  محل تولد 
و محل زندگی خود اکتفا می کنند. رقم های ميرزا رضا در کتاب الف ليله 
و ليله، 1272 ه.ق در این مورد یک استثناست که با عبارت »که یکی 
از تربيت یافتگان نّواب مستطاب شاهزاده ملک قاسم ]است[« )جدول1، 
ش.13( خدمتگزاری خود در دستگاه ملک قاسم ميرزا )1277-1222 
را نشان  اروميه،11  فرزند فتحعلی شاه و حاکم  بيست و چهارمين  ه.ق(، 

می دهد.
اگر از نمونة مذکور صرف نظر کنيم علی قلی تنها هنرمند کتاب های 
با  دارالفنون  به خدمت خود در مدرسة  اشاره  با  چاپ سنگی است که 
)جدول2، ش.  دارالفنون«  مدرسة  خادم  عليقلی  ميرزا  »عمل  رقم های 
47(، »عمل ميرزا عليقلی خادم مدرسة دارالفنون« )جدول2، ش. 48(، 
»خادم مدرسة دارالفنون ميرزا علی قلی نّقاش« )جدول2، ش. 49( و »عمل 
ميرزا عليقلی نّقاش خادم مدرسة دارالفنون1271« )جدول2، ش. 53( و 
خدمتگزاری خود به پادشاه را با رقم های »عمل بندة درگاه ميرزا علی قلی 
خوئی« )جدول2، ش.20(، »رقم کم ترین عليقلی خوئی فّراش قبلة عالم 

است« )جدول2، ش.22( بيان می کند.
عالوه بر مواردی که گذشت، محل قرارگيری رقم ها در تصویر با دّقت 
از رقم، کارکرد  استفاده  بر موارد مرسوم  انتخاب شده و عالوه  بسياری 
دیگری را نيز مدنظر قرار  دهد. وی عالوه بر نگاه ویژه و ساختارشکنی 
که به ُفرِم رقم دارد، در ترکيب و در جایگذاری رقم نسبت به تمامّيت 
صفحه خاّلقانه عمل کرده و این انتخاب ها نه تنها بر اساس تکميل ساختار 
ترکيب بندی تصویر، بلکه نشانگر تالش هنرمند به منظور به تصویرکشيدن 

شخصيت خود در تصویر به واسطه و با ابزار رقم است. 
به  قرار می گيرد که  از تصویر  این گونه رقم ها، رقم در جایگاهی  در 
شکل سّنتی جایگاه پيکرة افراد در تصویر است. برای مثال در یکی از 
ترکيب بندی های سّنتی نگارگری ایرانی، تّپه ای رفيع ترسيم می شود که 
در پشت تّپه افرادی نظاره گر صحنة جنگی هستند که بر روی تّپه در حال 
وقوع است. در مجلس »نبرد اسکندر و دیو« از خمسه نظامی، 1264 ه.ق 

تصویر 2- »جنگ خان محّمد با دیوان« از کتاب نوش آفرین گوهرتاج، 1263 ه.ق.
)Rome; Accademia Nazionale dei Lincei( :مأخذ
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)تصویر 3؛ جدول 2، ش. 13( مشاهده   می کنيم که تعدادی سرباز در سمت 
چپ و باالی تصویر از پشت کوه نظاره گر واقعه هستند و درست قرینة این 
سربازان در سمت راست و باالی نگاره رقم »عمل  علی قلی خوئی« قرار 
گرفته است. در اینجا هنرمند در قالب رقم خود، همچون سربازان ناظر بر 
صحنة نگاره است. وی با ترفندی به غایت زیرکانه و هنرمندانه خود را در 
تصویر به تصویر کشيده و گنجانده است و رقم عالوه بر کاربردی که کلمات 
آن ایفا   می کنند، تمثيلی از حضور هنرمند در صحنه است. در بيانی ساده تر، 

رقم تبدیل به یکی از شخصيت های حاضر در صحنه شده است. 
گروه  دو  یا  دو شخصّيت  گفتگوی  ميان  در  رقم  دیگر حضور  مثال 
شخصّيت در تصویر است که هنرمند در این تصاویر چنان رقم خود را در 
ميان 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 بختيارنامه، 1263 ه.ق با رقم »رقم ميرزا عليقلی خوئی« )تصویر 
4؛ جدول 2، ش. 5( که رقم در ميان دو گروه شخصّيت درج شده، یا تصویر 
»نبرد اسکندر و زنگی« از خمسه نظامی، 1264 ه.ق )جدول 2، ش. 12( 
که رقم در ميان دو متخاصم قرار گرفته و تمثيلی از حضور هنرمند به مثابه 
شاهد و ناظر ماجرا است. رقم های 3، 4، 5، 8، 10، 12، 33، 38، 41، 42 

و 45 در جدول )2( در این دسته جای می گيرند.

نمونه ای  دیگر از استفادة مفهومِی ميرزا  علی قلی از رقم ها، در  مجلس 
»کشته شدن مرة بن قيس در مرقد امام علی )ع(« از حمله حيدری، 1269 
ه.ق با رقم »عمل ميرزا عليقلی خوئی« )تصویر 5؛ جدول 2، ش. 33( قابل 
مشاهده است. در این تصویر رقم هنرمند به صورت هاشور بر روی زمين 
اجرا شده است. گذشته از فرم اجرای منحصر به فرد و هوشمندانة این 
رقم، هنرمند با این کار، خود را بر زمين آستان حرم امام علی )ع( نقش 
زده است و باز هم مفهومی جانبی تداعی   می شود که همان خاک آستان 
ابوتراب )ع( بودن است و ميرزا با همان زیرکی و هنرمندی خود خاکساری 
و خاک آستان حضرت علی )ع( بودن را به تصویر کشيده است. نمونة 
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(، 
1272 ه.ق )جدول 2، ش. 59( است که دقيقا رقم با تکنيک هاشور زدن 
زیر پای حضرت علی )ع( اجرا شده است. عالوه بر رقم های مذکور، رقم 40 

در جدول 2 نيز جز همين مجموعه طبقه بندی می شوند.
عالوه بر این در بسياری از موارد، خاّصه در تصاویر با موضوعات مذهبی، 
هنرمند تالش کرده تا رقم خود را در پشت سر شخصّيت مثبت و مقّدس 
داستان به مثابة حامی و یاور و پناه شخصّيت اصلی درج کند و یا در 
مواردی نادر به مثابة ناظر در نزدیکی شخصّيت منفی داستان. برای مثال 
می توان به رقم در مجلس »محاربه جناب علی اکبر« از طوفان   البکاء )بی تا( 
با رقم »عمل ميرزا علی قلی خوئی« )تصویر 6؛ جدول2، ش. 1( و »محاربه 
مادر وهب« از طوفان البکاء ، 1265 ه.ق )جدول2، ش. 5( اشاره کرد که در 
این تصاویر رقم در کنار شخصّيت مثبت نقش شده و نقش یک حامی را 
ایفا   می کند. رقم های 4، 6، 17، 24، 31، 32، 37، 38، 40، 41، 43، 46، 

55، 56 و 59 از جدول 2 در این گروه جای می گيرند.
به نظر می رسد علی قلی از شيوه ای کهن برای رقم زدن استفاده کرده 
که پيش از این در نگاره های نسخه های خطی متداول بوده است. این گونه 
رقم زدن، که در اینجا رقم مستتر ناميده می شود، رقم هایی است که در 
بخشی از تصویر پنهان شده اند. این گرایش از دوره تيموری در نگارگران 
ایرانی وجود داشته و ایشان رقم خود را در دل نقوش، مثاًل ميان تزیينات یا 
کتيبة بناهای درون تصویر، جا می دادند که چندان واضح و مشّخص نبود. 

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

تصویر 4- »خوشامدگویی شاه به عروس و ابوتمام« از بختیارنامه، 1263  ه.ق. مأخذ:
)St. Petersburg, Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences(

راقم التصویر: بررسی ویژگی های رقم های میرزا علی قلی خوئی، 
هنرمند سیاه قلم کار عهد قاجار

تصویر 5- »کشته شدن مرة بن قیس در مرقد امام علی )ع(« 
از حمله حیدری، 1269 ه.ق.
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رقم های روح اهلّل ميرک و قاسمعلی چهره گشا در برخی از نگاره هایشان در 
متن کتيبه بناها پنهان شده یا رقم بهزاد در نگارة »دارا و شبان«، از نسخه 
مصوَّر بوستان سعدی )893 ه.ق(، روی تيردان یکی از پيکره ها نقش بسته 
است )کاووسی و دیگران، 1394، 232(. رقم مستتر معّماگونه است مانند 
تاریخ ها و رقم هایی که شاعران و گاه خطاطان به صورت حروف ابجد و با 
استفاده از حساب ُجَمل به کار   می بردند. معيار برای انتخاب رقم های مستتر 
ناپيدا بودن آنها در نگاه اّول است و برای یافتن آنها باید جست وجو کرد تا 
رقم پيدا شود. پنهان کردن رقم در تصویر در هنرهایی مانند نگارگری و 
کاشيکاری مسبوق به سابقه است؛ اّما تا آنجا که   می دانيم در تصویرگری 
کتب چاپ سنگی تنها ميرزا  علی قلی خوئی است که استتار رقم را انجام 
داده است.  بهترین نمونه برای رقم مستتر در کارهای ميرزا  علی قلی خوئی، 
رقم »رقم علی قلی« در تصویر »رابعه در خواب« از کتاب گلستان ارم، 

1270 ه.ق )تصویر      7؛ جدول 2، ش. 43( است که رقم روی پلة تخت 
خواب نقش شده است. این رقم با استتار در جایی که انتظار بودن رقم در 
آن نيست؛ با مضمون تصویر که شخصّيت ها در آن خواب هستند و آرامشی 
که در آن حاکم است همخوان و هم سو است؛ گویی هنرمند می کوشد 
حضور او سکوت را بر هم نزد و شخصيت های خواب تصویر را بيدار نکند. 
دیگر نمونه های رقم مستتر، رقم 11 )مستتر در گردن اسب(، رقم 18 
)مخفی شده در چمن ها( و رقم 32 )مخفی شده در طرح قالی( است. به 
عنوان کامل کننده  به  تنها  نه  را  رقم ها  علی قلی خوئی  که  نظر می رسد 
ترکيب بندی، بلکه به مثابه عنصری برای افزودن مفهوم به تصاویر در نظر 
گرفته و به این شيوه حضوری فعال و پویا در تصاویر به مثابه فردی صاحب 
فکر و اندیشه داشته باشد. همچنين رقم های او بيانگر عالقه و اعتقاد او به 

امامان شيعه، خاصه امام علی )ع(، است.

نتیجه

ه.ق. تصویر  6- »محاربه جناب علی اکبر« از طوفان البکاء )بی تا(.  1270 ارم  گلستان  کتاب  از  خواب«  در  7-    »رابعه  تصویر 
مأخذ: )تهران، کتابخانه ملی( 

این پژوهش به بررسی رقم های هنرمند مطرح کتاب های چاپ سنگی 
دوره قاجار پرداخته است. در ابتدا تمام رقم های شناسایی شده به دو گروه 
بزرگ خوشنویسانه و غيِر خوشنویسانه تقسيم شده و از سه منظر خط، 
ترکيب، محل ثبت و محتوا مورد بررسی قرار می گيرد. در حالی که گروه 
اول رقم ها با عيار خط باال، نشان از دستخط یک خوشنویس توانا دارد، گروه 
دوم شامل خطوطی به دستخط یک باسواد مکتب رفته است. خط ممتاز 
خوشنویسی که علی قلی از آنها در برخی آثار متأّخر خود استفاده کرده، 
خطی که به کلی از خط او در تصاویر متقّدم متفاوت است، این گمان را در 
ذهن ایجاد می کند که شاید این رقم ها به دست یک خوشنویس حرفه ای 
و تنها به درخواست علی قلی به کارها افزوده شده است. این پژوهش نشان 
می دهد که علی قلی خوئی همواره تالش داشته تا رقم خود را نه تنها به 
منظور ثبت نام و نشان، حتی نه به مثابه عنصری در ترکيب بندی تصویر، 
بلکه به عنوان نشانی از حضور خود هنرمند در تصویر به کار گيرد. ثبت 

رقم در ميان گفتگوها، در کنار شخصيت مثبت و مقدس و پنهان شده در 
ازدحام عناصر بصری، باعث شده هنرمند به ترتيب در نقش ناظر شنونده، 
حامی معتقد و ناظر خاموش در تصاویر حضور پيدا کند. او به این شيوه 
به اعتقادات مذهبی خود و عالقه و شيفتگی خود به داستان های پرکنش 
اشاره می کند.    علی قلی خوئی، با دقت در گزینش محلی شایسته و واژگان 
مناسب برای رقم ها، که گاهی در فضاهای نامتعارفی چون انجامه کتاب قرار 
دارد، جایگاه خود را نه به عنوان یک تزیين کننده کتاب، بلکه در کسوت 
یکی از پدیدآورندگان کتاب، چون کاتب، مترجم، مؤلف، ناشر و چاپخانه دار، 
و فردی دارای اندیشه و نظر، ثبت می کند. چه    او را خوشنویسی  چيره دست 
بدانيم یا نه، رقم های متنوع و منحصربه فردش در کنار تصاویر فاخر و 
هنرمندی خالق،  از  تصویری  سنگی،  چاپ  کتاب های  در  تأثيرگذارش 
جست وجوگر و متعهد را در ذهن شکل می دهد که هر کتاب برای او، 

بستری برای زایش و خلق دوباره بوده است.

پی نوشت ها

رساله جهادیه1233 ه.ق )م ي رزاب زرگ  ق ائ م  م ق ام ، 1393(.1. برای اطالعات بيشتر بنگرید به مقدمه جليسه و احمدی نيا در نسخه  برگردان 
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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 Ali-
Qoli.
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.
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