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چکیده
 جعل و بدلسازي به معنای امروزی در آثار هنري و تاريخي تقريباً
همراه با جنبش عتيقهدوستي در دوره رنسانس و در ادامه در عصر
روشنگري با تشکیل موزهها ،مجموعههاي خصوصي و جمعآوری میراث
تمدنهای باستانی شکل جديتري بهخود ميگيرد بهطور كلي ميتوان
گفت از زماني کهمديران موزهها و مجموعهداران در پي جمعآوري اشياء،
تابلوهاينقاشي قديمي ،مجسمهها ،حتياسناد و غیره افتادهاند ،جاعالن
نيز کار خود را بهصورت حرفهاي آغاز کردهاند .از آنجا که امروزه اکثر
موزههای کشور و حتی مجموعهداران آثار عتیقه با مشکل جدي آثار
جعلی و تقلبی روبرو هستند .در این مقاله پس از واژهشناسی و گونه
شناسی مختصر مفاهیم حوزه جعل آثار فرهنگی -هنری ،به سرنوشت
قانونی آثار جعلی و چالشهای پیش رو در برخورد با آنها درکنار معرفی
مختصر روشهای علمی بررسی آنها پرداخته شده است.
کلید واژگان :میراث ،جعل ،تقلب ،اشیاء فرهنگی ،هنرهای تجسمی.

 -1مقدمه
پرداختن به بحران جعل ،تقلب و مضرات آنها جهت درک صحيح از واقعیاتِ گذشته
بر مبناي آثار اصیل ،براي تاريخ هنر هر کشور بسيار حائز اهميت است .پدیده جعل
در اکثر مناطق و کشورهای باستانی جهان از قبیل مصر ،هند ،چین ،آمریکای جنوبی
رخ میدهد ،ايران نیز همانند ديگر تمدنهاي باستاني از اين بحران فرهنگي در امان
نبودهاست .سابقه تاریخی جعل و تقلب در آثار باستانی و هنرهای تجسمی ایران مانند
ِ
روایت وقایع
سایر نقاط دنیا نانوشته است و تنها برخی گزارشات و نوشتههای توصیفی و
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آن قابل نقل است در همین راستا به جعل امضا و انتساب آثار برخی هنرمندان ایرانی
از جمله کمال الدین بهزاد ،آریان ( ،)7 :1362رضا عباسی و یاقوت مستعصمی ، 1ایرانی
( )241:1363در منابع اشاراتی شده است .همچنین پطروشفسکی ( )1357به جعل اسناد
کشاورزی در دوره مغول اشاره نموده است .در کل میتوان گفت آثار جعلی و تقلبی
گذشتگان آنچنان گسترد ه و متنوع نبودند که آسیبی جدی تلقی شوند بهعالوه اینکه
امروزه خود ارزشی در حدود نسخههای اصیل یافتهاند .اما آنچه امروزه بهعنوان یک وجه
مخرب در تاریخ هنر و فرهنگ کشور محسوب میشود ،جعل آثار باستانی به معنای معاصر
آن است که سابقهاي در حدود  150-100سال دارد و با شروع کاوشهاي باستانشناسي
و پيبردن به ارزش تاريخيو هنري آنها آغاز شده است .موزهها و مجموعههاي غربي در
تشدید این روند نقش بسیار فعالی داشتهاند ،بهنحوی که براي جمعآوري آثار تمدني ملل
باستاني در دورههاي مختلفبهکاوشهاي تجاري و حفاریهای به ظاهر علمی یا خريد
شي از دالالن عتيقه پرداختهاند که این اقدامات باعث گسترش و رونق بازار قاچاق و در
پی آن جعل میراث فرهنگی گشته-اند.
دکتر نگهبان در کتاب مروری بر پنجاه سال باستانشناسی در ایران ،به چند مورد
آثار عتیقه تقلبی و بدلی معاصر در قبل از انقالب از جمله :ماجرای جعل آثار باستانی
خوروین در سال .1338ش ،آثار تقلبی آقای ابی پور ،ماجرای جعل کتاب اندرزنامه در
طی چهارمین کنگره بینالمللی هنر و باستانشناسی ایران در آمریکا (.1960م) و سپر
داریوش هخامنشی .1342ش و در نهایت جعل آثا ِر موزه ایرانباستان توسط مرمتگری
جعلی آثار موزه را میساخته و سپس با جایگزینی آنها به جای آثار اصیل
که نمونههای
ِ
موزه ،اشیا را خارج کرده و به فروش میرسانده است ()109-110- 51-54 :1376
اشاره میکند و آن را ضربه مهلکی بر بدنه آثار باستانی کشور میداند و راهکار مبارزه
با آن را تکیه بر قوانین موجود و اجرای صحیح آن دانسته است .در این زمینه صمدی
به عدم وجود قانون بهطور مستقیم در رابطه با آثار عتیقه جعلی و تقلبی تا قبل از
سال.1388ش اشاره میکند ( .)293 :1384در همین رابطه بایست به تالشهای اسکار
وایت ماسکارال ( )2000در زمینه هشدار نسبت به بسیاری از آثار جعلی خاورمیانه از جمله
ایران (مفرغهای لرستان ،آثار زیویه سیلک ،املش ،مارلیک ،حسنلو و دیگر مناطق شمال
غرب ایران بهعالوه دورههای ماد ،هخامنشی و ساسانی) اشاره کرد که کاتالوگ جامعی از
این آثار را در سال . 2000م منتشر کرده است .از معدود نوشتههایی که در زبان فارسی
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با نگاهی علمی به موضوع تقلب و بدلکاری آثار باستانی پرداخته میتوان به مطالعات
آقای نیکبر( )1382در رسالهنهایی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان اشاره کرد
که جزو منابع انتشار نیافته محسوب میشود .وی در مطالعاتش تقسیمبندیهایی از آثار
بدلی ارائه نموده و در چند تجربه آزمایشی چند اثر فلزی و کاغذی را با عملیات پیرسازی
همانند آثار عتیقه در آورده و به بررسی روشهای تشخیص آثار بدلی پرداخته است.
ن جهت که اکثر آثار
موزهها ،مجموعهها و مراکز نگهداري آثار در ايران ،از آ 
خود را در گذشته و حال از طريق کاوشهاي باستانشناسي ،آثار وقفی و امانی بهدست
میآوردهاند 2دچار آسيب چندانی تا پیش از چند دهه اخیر از آثار جعلي نشد ه بودند.
اما در طی نیم قرن اخیر آثار جعلی بسیاری از راههایی غیر از کاوشهای باستانشناسی
همانند توقیف از قاچاقچیان و جاعلین وارد موزهها شده که ادامه این روند نگرانیهایی
را در رابطه با اصالت آثار ایرانی موجود در موزهها در پی خواهد داشت .امروزه بيشتر
آثار جعلي ايران از قاچاقچيان و عتيقهفروشان بهدست آمده و توقيف ميشوند .این اشيا
توقيفي بعد از طی مراحل تشخیص و روندهای قانونی ب ه سازمان ميراث فرهنگي و در
ادامه به موزهها و مراکز نگهداري سپرده ميشوند .شناسايي دقيقو تشخيص اصل از غیر
اصل (سره از ناسره) اين آثار قبل از ورود به موزهها بسيار مهم و ضروري است .زيرا موزهها
در واقع مراکزي براي مطالعه و تحقيق علمي ،فرهنگي و هنري هستند و کسب اطالعات
جعلي موجود در آنها باعث برداشتهای غلط از تاريخ و فرهنگ
نادرست از طريق اشياء
ِ
گذشته خواهد شد .در همین راستا پرداختن به این موضوع با توجه به انگشت شمار بودن
منابع به زبان فارسی 3بسیار حائز اهمیت است .بهعالوه بررسی چالشهای آن میتواند
برخی مشکالتِ آینده را پیش بینی و از بروز آنها پیشگیری نماید .گام نخستین چنین
پرداختی که در واقع هدف این مقاله است تفکیک گونهشناسی جعل و تقلب با تمرکز بر
واژهشناسی تخصصی حوزه میراث فرهنگی است .بهعالوه بررسی چالشهای پیش روی
میراث فرهنگی و نقدی بر سرنوشت آثار جعلی و تقلبی در بدنه سازمان از دیگر مباحث
مطرح شده در این مقاله است.
 -2واژهشناسی حوزه جعل آثار باستانی و هنرهای تجسمی
در مطالعات جعل آثار فرهنگی به ناچار باید گسترهاي از لغات که در عین شباهت،
معانی متفاوتی دارند را مورد بررسی قرار داد ،زیرا در بیشتر مواقع سهوا ً یا اشتباهاً به
4
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جای یکدیگر ب ه کار برده میشوند .از این رو تعريف و تفکيک آنها خالي از لطف نبودهو
ميتواند موجب درک صحيحتري از مسأله و مبنای قانون مصوب آن گردد .واژه اصالت
فتح الباب واژهشناسی حوزه جعل آثار عتیقه است زیرا مفهوم جعل تنها در مقابل اصل و
اصیل معنا مییابد.
الف) اصالت :اصالت آثار هنری -فرهنگی از موضوعات بسیار مناقشه برانگیز است و
همواره توجه بسياري از فيلسوفان و نظريه پردازان هنر را به خود جلب کرده است .در
زبان فارسي اصالت ميتواند بيانگر مفاهيم فلسفي متعددي باشد .مترجمين متون فلسفي
اصالت را برابر چندين اصطالح التين از جمله اصالت به معناي اصل ،نسخه اولیه 5و اصالت
به معناي اصيل بودن و داشتن صحت و اعتبار و ارزش 6بهکار ميبرند .اصالت هنر در سه
گونه آثار هنری قابل بررسی و تامل است :نخست :آثار هنري يگانه و دارای وجود مادي
منحصر به فرد (همانند نقاشي و مجسمهسازي و سفال و غیره) که بحث درباره اصالت اين
آثار در تقابل با بدلهایشان صورت ميگيرد .دوم :آثار هنري غير مادي ،با قابليت اجراي
مجدد (موسيقي ،نمايش و ادبيات) که مبحث اصالت آنها به اصالت اجرا معطوف است و
سوم :آثار هنري تکثيرپذير که در واقع هیچ نسخه يگانهاي از آنها وجود ندارد (عکاسي،
سينما يا هنرهاي ديجيتال) در این آثار تا زمانی که بتوان از نسخه مادر هزاران همسان
تولید کرد ،جستجوی اصالت بيمعناست .سجادباغبان ،غالميان (  .)44 :1389در همین
راستا اثبات اصالت در آثار با ماهیت فیزیکی و مادی مهمترین بخش در رابطه با میراث
فرهنگی و آثار موزهای محسوب میشوند.
فیلدن و یوکیلهتو در رهنمودهایی که برای تشخیص اصالت در میراث جهانی مطرح
میکنند ،معتقدند :بهطور کلی یک ذخیره میراث فرهنگی در صورتی اصالت خواهد داشت
که از نظر مادی اصلی یا اصیل و واقعی باشد (بهعبارتی همان شکلی که در موقع ساخت
داشته است) و طی زمان کهنه شده ،تغییر یافته باشد .اصالت را میتوان اصلی ،دست
اول (بر خالف بدل) یا واقعی ،حقیقی ،اصیل (بر خالف ساختگی) معنی کرد .شاید بتوان
شروط اصالتی را که برای اجرای کنواسیون میراث جهانی.1972م تصویب شده را برای
هر اثری بهکار برد و تعیین اصالت آن را بر این منطق استوار نمود .این شروط عبارتند از:
 -1اصالت در طرح  -2اصالت در مصالح  -3اصالت در طرز ساخت و  -4اصالت در محیط
پیرامون که در این بین اصالت در مصالح مقدم بر اصالت در طرح و طرز ساخت است
( .)41-42 :1382نکته قابل توجه در رابطه با کلیه آثار جعلی ،تقلبی و بدلی و غیره آن
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است که این آثار تا زمانی که بدین عنوان شناخته نشده باشد ،اثر اصیل محسوب میگردند.
ب) جعل :واژهاي عربي بر وزن َف َع َل به معناي ساختن ،نهادن ،قرار دادن چيزي ،منصوب
کردن ،جلوه دادن و غیره است .آذرتاش ( :1369ذیل واژه «جعل») .همچنین دهخدا جعل
را وضع کردن ،کردن ،زشتی را نیکو گردانیدن ،مبدل ساختن ،دیگرگون کردن ،از حالتی
به حالت دیگر در آوردن ،گمان بردن چیزی را چیز دیگر ،آشکار گردانیدن ،به ظهور در
آوردن ،آفریدن ،از عدم بوجود آوردن ،بزرگوار گردانیدن ،شرف بخشیدن ،نسبت دادن،
ایجاد شیئ از شيئ و تکوین آن ،فرو بردن چیزی را در چیز دیگر ،هر چیز ساختگی که
در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند .دهخدا برابر نهاد
«جعل کردن» را ،اختراع کردن هر چیز ساختگی ،نا اصل را بجای اصل قرار دادن و اصلی
جلوه دادن آورده است (لغت نامه :ذیل «جعل و جعل کردن») .در لغت نامه آکسفورد
( )1384جعل معادل کلمه ( )Forgeو به معني تهيه جعل کردن ،اسناد ساختگى ساختن،
جنس تقلبی ،جعل سند ،امضاءسازي و امضاءساختگي آمده است و واژههایی همانند
 Counterfeit, Fake, Forgery, Lie, Manufactureمعادل آن قرار گرفتهاند که بيشتر در
مورد انجام عملي با سوءنيت بر روي آثار هنری به کار برده میشود.
در همین راستا دهخدا جاعل یا جعل پیشه را :دارای خوی و سرشت جعل ،پست و
فرومایه ،تنگ نظر و کوتاه همت تعبیر میکند« .خود عذرشان نهم که جعل پیشهاند /پاک
زان طالبان مشک و نسیم سمن نیند (خاقانی) «همچنین معالدلهای انگلیسی (�Forg
 )erبه معنای جاعل تقریباً شباهت تام با معنی مورد نظر در زبان فارسی دارد(همان،
ذیل«( )»Forgerتصویر.)1

تصویر .1تندیس شبهه طالیی جعل شده از سبک مجسمههای دوره عیالم متعلق به موزه ارومیه
(ماخذ :آرشیو تصاویر موزه ارومیه)
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ِ
قلب حقیقت پرداخته
طرق
مختلف ِ
قانون مجازات اسالمی نیز در ماده  523به ِ
بیان ُ
قلب متقلبانه حقیقت
و تعریفی از جرم جعل ارائه نداده است .گلدوزیان جعل و تزویر را ِ
قلب
به زیان دیگری به طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر میداند و ِ
حقیقت را دگرگون ساختن ،مخدوش کردن ،تغییر دادن و مقلوب ساختن حقیقت یک
امر بیان میکند ( .)654: 1383همچنین جعل و تزویر از نگاه دکتر میر محمد صادقی:
ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها
بهعنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر بیان شده است(.)247 :1383
پ) اثر تقلبي : 7پیش از بررسی اثر تقلبی باید به واژه تقلب پرداخت که واژهای عربی
با مصدر قلب به معنای :دست انداختن ،تصرف در کارها بخواست خود ،برگرداندن ،تغییر
و تبدیل است :همیشه تا که فلک را بود تقلب دور /همیشه تا که زمین را بود ثبات و قرار
(سعدی) همچنین دورویی ،مکر ،حیله ،دروغ  ،نیرنگ ،خیانت ،نفاق ،ناراستی و نادرستی،
از دیگر معانی تقلب محسوب میشوند .در همین راستا دهخدا تقلبی را منسوب به تقلب،
دارای غل و غش میداند (لغت نامه :ذیل «تقلب») .واژه تقلب در میان حقوقدانان اینگونه
تعریف شده است« :عملی است که قصد فاعل آن لطمه زدن به حقوق و منافع دیگری یا
نقض قانون باشد» .جعفری لنگرودی (.)176 :1380
با این تعارف اثر تقلبی را باید نوعي اثر هنری ،فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و غیره دانست
تبدیل آثار اصیل ساخته شده باشد .چنين اثري ممکن است کپي از
که با تولید یا تغییر و
ِ
يک اثر موجود ،اثر تقليدي از سبک هنرمند خاص يا آثار تزئيني يک دوره خاص بوده يا
اصيل آنچنان تغيير یافته باشد ،که مشخصات اصلي آن از بين بروند .سید صدر
يک اثر
ِ
(:1383ذیل واژه «اثر تقلبي») .اثر تقلبی رنگ و بویی از اثر شناخته شده اصیل را با خود
دارد و با هدف جا زدن به جای اصل ساخته و ارائه میشود از جمله مثالهای بارز آثار
تقلبی ایرانمیتوان به سکههای تقلبی ،خط 8و خوشنویسی 9تقلبی و فرش های تقلبی
اشاره نمود (تصویر.)2

تصویر  .2نسخه احتماالً جعلی و رونويسي شده سطری با مضمون "که من غالم مطیعم تو پادشاه مطاع" که کارت
پستال آن به نام خط میرزا غالم رضا منتشر شده است

(ماخذ)http://soltanian.persiangig.com/image/26/gh758.jpg:
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( ) ۱۱۳

امروزه فروش فرشهای تقلبی ایران بازار پرسودی دارد بهنحوی که غیر از کشورهای سوء
عالئم تجاریِ فرش ایران ،برخی متقلبان داخلی نیز با انجام اقداماتی بر روی
استفاده کننده از
ِ
فرشهای جدید همانند :نخ کهنه ،باز تکرار نقوش قدیمی ،اقدامات پیرسازی (اسید شویی،
رنگ کردن ،گرما ،فشار ،رطوبت ،نور و غیره) اقدام به کهنه نمودن فرش مینمایند و آن را با
قالی ایران به فروش میرسانند ،که آسیب جدی
عنوان فرش قدیمی در بازارهایِ بین
المللی ِ
ِ
به اصالت و حتی بازار فرشهای ایران وارد نموده است.
ت) اثر تقليدي  : 10واژه تقلیدی یعنی منسوب و متعلق به تقلید که ُمقلد بدون تَعقُل و
تامل دنباله روی از دیگری کند .اثر تقلیدی در واقع نوعي اثر هنريست که با استفاده از يک
سبک و معموال ًبا عناصر عاريتي ساخته شده باشد ،اما ضرورتاً کپي مستقيم نیست .چنين
اثري غالبا ًبهصورت آگاهانه يا ناآگاهانه به دليل مبالغه در آنچه که بهنظر مشخصترين ويژگي
يک طرح اصيل ميرسد به سمت کاريکاتور متمايل ميشود .سیدصدر (:1383ذیل «اثر
تقليدي») .بر خالف آثار تقلبی در آثار تقلیدیِ هنری لزوماً و همیشه قصد فریب وجود ندارد،
اما زمانی که با قصد فریب همراه شود خود گونهای از جعل محسوب میگردد .مثال شاخص
این امر جعل آثار ورمیر توسط ورمیگرن جاعل هلندی است که وی سبک ورمیر را جعل
کرده بود و آثاری ساخته بود که هیچگاه توسط ورمیر خلق نشده بودند .در ابتدا دولت هلند
وی را به سبب فروش آثار اصیل و میراث ملی هلند در سال .1947م محاکمه کرد که بعد از
مشخص شدن ماجرا ،وی کالهبردار جاعل معرفی گردید که تنها آثار مذهبی تقلید شده با
عناصر ورمیر تولید کرده و به فروش رسانده بود (تصویر .)3در همین راستا برندی  11معتقد
است :شرط ارزش مستقل داشتن اثر تقلیدی آن است که هیچ گونه ابهامی در رابطه با تاریخ
پیدایش اثر وجود نداشته باشد و فرمی که از آن نشأت گرفته باید واقعاً به ذهنیتی نو تقلیل
یابد برندی ( .)93 :1387در زبان فارسی عموماً اثر تقلیدی ارزش ناچیزی در مقابل اثر اصلی
دارد .مپذیر قول جاهل تقلیدی /گرچه به نام شهره دنیا شد (ناصرخسرو)

تصویر  .3تابلوی مسیح در امائوس اثر ورمیگرن از معروفترین جاعالن قرن به تقلید از سبک ورمیر نقاش موزه
بویمنس -وان بنینگن در روتردام ( Dolnick, 2008 , p . 200) 12

( ) ۱۱۴

همایش ملی کاربرد تحلیلهای علمی در باستانسنجی و مرمت میراث فرهنگی

ث) بدل :13واژهای عربی به معني خلف ،جانشين و هرچه به جاي ديگري واقع شود
) آذرنوش :1369،ذيل «بدل» ( .همچنین به معنای تغییر دادن ،عوض و جانشین کردن،
جانشین کردن چیزی باچیز دیگر ،چیزی که جنسش بد باشد (بدلی) .خوشظاهر و بد
باطن آمده است .جور نگر کز جهت خاکیان /جغد نشانم بدل ماکیان (نظامی)) دهخدا،
لغتنامه :ذیل «بدل» ( در ادبیات امروزی جنس بدل به معنای اجناسی است که جنسیت
آنها اصیل نیست اما امکان دارد به لحاظ خالقیت در آفرینش ،نقش ،طرح و غیره اصیل
بوده یا نمونه اصیلی داشته باشند .تفاوت اثر بدلی با گونههای دیگر از جمله اثر تقلبی آن
است که سازنده ،معرفی کننده ،عرضه کننده و حتی خریدار آثار بدلی با علم به بدل بودن
آن را معامله یا مورد استفاده قرار میدهند .در بدلیجات تقلید از آثار اصیل نقش بسیار
موثری دارد( تصویر.)4
ج) نسخه بدل : 14نسخه عين ،عين ،المثناي دقيق یا اثر تکراری يك اثر که در سه
معنای متفاوت به کار میرود  -1در مفهوم خاص ،کپي دقيق يک نقاشي يا مجسمه توسط
ِ
رونوشت خود ساخته
خود هنرمند خالق اثر هنري ،که در این صورت بدان نسخه بدل 15يا
 16نیز گویند -2 .در مفهوم عامتر ،يکي از دو نسخه يک نقاشي که نتوان اصل را مشخص
کرد  -3شيي که دقيقا ً شبيه شيء ديگري و معموال ً توسط فرد ديگري باز توليد شده باشد
(کار و لئونارد :1384 ،ذیل «نسخه بدل» ،سید صدر :1383،ذیل واژه «اثر تکراري» ) (تصویر .)5
چ) بدلسازي تکثيري  : 17نمونهاي مطابق با اصل که از تکثير محدود شاهکارهاي
هنري حاصل آيد (غالباً  3بعدي) (پاکباز)77 :1383،

تصویر.4گوشوارههای بدل موجود در بازار)http://www.hooromahoor.mihanblog.com/post/222 ( .
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تصویر  .5نسخه بدل داوود اثر میکل آنژ در استرالیا( .ماخذ)www.worldmysteries.com/sci/3dm.htm :

ح) رونوشت یا کپيه  : 18کپیه [ک ُیِ ] واژهای فرانسوی است به معنای تصویری
که از روی تصویر دیگر نقاشی کنند .شبیه کامل چیزی .عین چیزی .رونوشت مسوده)
معین :1385،ذیل «کپیه» ( نمونهسازی در هر زمان ميتواند ساخته شود و هدف از
آن غالباً تمرين سبک (اهداف آموزشی و مطالعاتی) ،جايگزين نمودن به جاي اصل در
صورت نياز ،در اختيار گذاشتن به اشخاص عالقهمند ،امکان ارائه و نمايش در چند مکان
مختلف بهصورت همزمان)نيکبر ،(13:1382 ،بهعالوه حفظ نام یا بزرگداشت استادان
صاحب شاهکارها یا تکنیکهای اصیل ،اشاعه و گسترش فرهنگها و عقاید با تصاویر و
آثار پذیرفته شده و تأثیرگذار ،همچنین پاسخگویی به تقاضاها در بازار کپیه آثار هنری از
دیگر مواردی است که منجر به کپیه آثار هنری میشود .در آثار کپي هدف ،فريب بيننده
نيست بههمين دليل عبارت يا عالمتي که حاکي از کپي شي باشد در بیشتر مواقع بر روي
آن درج ميشود .کپی کردن در حیطه قوانین میراث فرهنگی نیز امری قانونی و متداول
است .در منشور آتن .1933م آمده است :از اشیاء هنری مانند نقاشیها و مجسمهها که
وجودشان در هوای آزاد باعث تخریب و از بین رفتن آنها میشود میبایست یک کپی و
یا یک نسخه جدید از آنها بسازیم و به جای آنها گذاشته و اصل آنها را به موزه ببریم
و در محیط بسته حفظ کنیم (ماده -4بند  ،2آیین نامه آتن) .در این رابطه چزاره برندی

( ) ۱۱۶
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مساله جایز بودن جایگزینی یک کپی به جای اثر اصلی که یا برای حفظ بهتر آن تغییر
مکان داده شده یا از بین رفته را مطرح میکند و اعتقاد دارد یک کپیه ،تقلب تاریخی و
زیبایی شناختی است و تنها شاید ممکن باشد از جنبه آموزشی یا یادآوری توجیهش کرد
(.)74:1387
خ) موالژ  :19موالژ واژهای فرانسوی است به معنای قالبگیری 20و عبارت است از:
کپيه همسان از آثار؛ بدون حساسيت نسبت به مواد سازنده .موالژها عموماً با کامپوزیت
ي است کهاصلشان در محلي غير
ساخته ميشوند .نمونههاي موالژ بيشتر در مورد آثار 
از مکان اصلي خود قرار دارد یا به هدف نگهداری اصل ساخته میشوند .مثال شاخص،
موال ِژلوح سنگيحمورابي در موزه ايران باستان است که از مواد کامپوزیتی ساخته شده
و اصل لوح را بهطور کامل در خود حفظ کرده است و این در حالی است که اصل آن در
موزه لوور نگهداری میشود(تصویر .)6.در این رابطه میتوان گفت هنگامی که از کپی و
موالژ سخن میگوییم باید بدانیم که هدف یکی است اما این دو با هم تفاوت دارند .موالژ
همان کپی است با این تفاوت که در موالژ الزامی به ساخت اثر از جنس خودش وجود
ندارد و تنها شکل و اندازه و فرم و رنگ و نقش اکتفا میکند در صورتی که در کپی از مواد
همسان استفاده میشود و تا حدی محدودیت در تکثیر وجود دارد اما در موالژ الزامی در
این مورد نیست.

تصویر  .6لوح سنگی حمورابی موجود در موزه لوور(راست) ،موالژ لوح حمورابی در موزه ایران باستان

 -3گونهشناسی آثار جعلی و تقلبی
با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان انواع آثار جعلی را به طریق زیر تقسیمبندی و
تفکیک نمود:
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( ) ۱۱۷

 -1-3آثار کام ً
ال جعلی(جعل مطلق) :که در این رابطه میتوان واژه جعل مطلق را
به کار برد این نوع آثار به لحاظ ماهیت فیزیکی و شیمیایی کام ً
ال ساختگی هستند و
میتوانند نمونهای اصیل داشته یا نداشته باشند (تصویر .)7آثار جعلی با سبک تقلیدی که
ِ
سبک دوره خاص ،هنرمند خاص یا عالمت و تکنیک مشخص تولید میشوند
بر اساس
و به عنوان اثر اصیل عرضه یا معرفی میگردند نیز از بخش-های آثار کام ً
ال ساختگی و
جعلی هستند.

تصویر  .7شی جعلی شیشهای،جعل مطلق ،متعلق به موزه ارومیه(ماخذ :آرشیو موزه ارومیه)

 -2-3آثار نیمه جعلی :در این گونه آثار همانگونه که از عنوان برمیآید بخشی از
اثر جعلی و بخش دیگر اصیل است و «خصوصیات یک اثر اصیل و جعلی را تواماً دارند»
(نیکبر )11 :1382.به عنوان مثال :افزودن تصویری به یک نقاشی اصیل یا تغییر کاربرد
یک شی به شی دیگر(تصویر  )8یا حذف بخشی از اثر تزئینات ،کتیبه ،اجزا اثر خود
میتواند از اقسام این گونه آثار باشد .آثار نیمه جعلی خود به سه دسته تقسیم میشوند
که در ادامه بدانها پرداخته میشود.

تصویر  .8تغییر کاربرد یک جام با تعویض و افزودن برخی عناصر ()Craddock, 2009 : P.5

( ) ۱۱۸
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 -1 -2-3آثار نیمه جعلی ترکیبی (بخشی جعلی ،بخشی اصیل) :در این نوع آثار
جعلی ،جاعل با استفاده از قطعات ناقص و شکسته قدیمی و غیر کامل (جدید یا قدیمی)
و چیدمان آنها به تکمیل و یا ساخت قطعههای جدید دست میزند که ساخت فرمی
جدید یا تقلید از آثار اصیل را در پی دارد .در نمونهای از یک ظرف زرین فام ایرانی متعلق
به قرن .12م که در سال .1325ش از طرف موزه ویکتوریا و آلبرت خریداری شده است،
کامال مشهود است شی در واقع از چسباندن چندین قطعه غیرهم جنس به وجود آمده و
تکمیل شده است .بهنحوی که بعد از مرمت و پاک شدن رورنگیها مشخص گردید کلیه
قطعات اصیلند و در زمان معاصر ساخته نشدهاند اما در واقع جعل ناشی از ترکیب قطعات
غیر واحد رخ داده است (تصویر  .)9همچنین در نمونهای دیگر از این گونه جعل ترکیبی
به سفالی متعلق به موزه قرآن و کتابت تبریز(مربوط به سفالهای نیشابور با کتیبه شبهه
کوفی) میتوان اشاره کرد که برخی قطعات کمبود آن با ترکیب دو قطعه سفال نازک
ب ساخته شدهاند تا قطعات جعلی سفال مربوط به دوران
شده جدید و اتصال بهوسیله چس 
معاصر با قطعات قدیمی همتراز و هم فرم گردند(تصویر.)1.

تصویر .9شماره  1حالت اصلی در زمان خرید -2 .پس از مرمت و برداشتن رورنگیها -3 .عدم اتصال دقیق قطعات
به یکدیگر [ماخذ]http://www.vam.ac.uk/content/articles/r/real-or-fake:

تصویر .10قطعات ناهمسان سفال نیشابور با جعل ترکیبی متعلق به موزه قرآن و کتابت تبریز (ماخذ :آرشیو گروه
مرمت دانشگاه هنر اسالمی تبریز).
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 -2-2-3مفهوم و محتوای جعل با ماده اصیل :نمونه دیگر از آثار نیمه جعلی آثاری
هستند که به لحاظ ماده اصیلند اما مفهوم و محتوای آنها جعلی است بهنحوی که جاعل
در این نوع جعل با استفاده از مواد کهنه و قدیمی مفهوم و محتوایی جعلی و غیر از آنچه
هست را وانمود میکند .از مثالهای شاخص این امر سنگ قبرهای مربوط به دوره صفوی
در موزه سنگ آذربایجان شرقی است که بهصورت بسیار نامناسبی و با خط نستعلیق
معاصر عبارت کمال الدین بهزاد و کمال الدین خجندی و با تاریخ هجری خورشیدی
نوشته شدهاست که در واقع جعل محتوا در قالب مواد اصیل است و این آثار نمونههای
شاخصی از این نوع جعل محسوب میشوند (تصویر.)1.

تصویر .11سنگ قبر های صفوی که نام کمال الدین بهزاد و کمال الدین خجندی در چند سال قبل بر آنها حک
شدهاست [ماخذ :تبریز :موزه سنگ].

 -3-3آثار با انتساب جعلی ،به محل کشف و هنرمند معروف :اینگونه آثار ماهیتاً
میتوانند جعلی یا اصلی باشند اما انتساب آنها غیر از آن چیزی است که ادعا میشود.
اثبات مدعا در این گونه جعل کار سادهای نیست .در این موارد بدون در نظر گرفتن اصالت
ماده اثر ،سوء نیت در رابطه با محل کشف ،خالق اثر و زمان خلق آن صورت میگیرد.
مهمترین مورد در زمینه محل کشف پس از کشفیات و غارتهای پر سر و صدای اماکن
باستانی اتفاق میافتد هنگامیکه توجه بازار عتیقه به مناطقی چون کلمانکره ،زیویه،
جیرفت و غیره جلب میشود ،جاعلین و دالالن مجموعای از اشیاء اصیل و تقلبی را وارد
بازار میکنند و با ادعای اینکه این اشیا مربوط به کاوشهای اخیر آن محوطههای باستانی
است آنها را به فروش میرسانند.
 -4-3آثار جعلی قدیمی :آثاری که در زمان ساخت جعل بودهاند اما با گذر زمان ارزش
یافتهاند (نیکبر )12 :1382،مانند قرآنهای خطی منسوب به یاقوت مستعصمی و برخی
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نگارگریهای منتسب به کمال الدین بهزاد یا رضا عباسی .بهصورت خالصه میتوان اثر
جعلی را اثری دانست که ماهیت آن به لحاظ آفرینندگی اصیل نبوده و معیارهای اصالت
چون اصالت در ماده ،اصالت در فرم ،اصالت در نقش ،اصالت در انتساب ،اصالت در سبک
و اصالت تاریخی را دارا نباشد .به عالوه اینکه با نیت سوء عرضه ،معرفی یا نگهداری شود.
تشخیص
برندی در کتاب معروف خود تئوری مرمت ( )1963/1386در رابطه با اهمیت
ِ
غرض از تولید شی که مبنای تشخیص و تمایز میان کپیه ،بدل و تقلید است مینویسد:
«مبنای تفکیک بین یک کپی ،یک تقلید و یک بدل ،بر پایه تفاوتهای مشخص و
روشهای تولید نیست بلکه بر غرض از تولید استوار است .از این رو میتوان به سه وضعیت
ِ
سبک یک دوره تاریخی یا یک هنرمند مشخص با
اشاره کرد -1 :تولید شی از نظر فن یا
هدف مستندسازی یا لذت از شیئی به شیئی دیگر شباهت پیدا میکند و یا عین آن را
مشخص گمراه کردن دیگران
تولید میکند -2 .تولید یک شیئ مانند مورد باال ولی با قصد
ِ
درباره دوره ،خصلت مادی یا آفریننده آن -3 .عرضه شی به بازار با دیگر اشکال ،عرضه آن
به عنوان اثری اصل از نظر دوره ،ماده ،تولید یا هنرمند که با مشخصه-های متعلق به خود
شیئ متفاوت باشد حتی اگر تولید آن با قصد قبلی گمراه کردن همراه نبوده باشد .در این
صورت وضعیت شماره یک شامل کپی یا تقلیدهایی میشود که با اینکه از نظر مفهوم با
هم متفاوتند نماینده دو قطب از همان روند باز تولید یک اثر یا صاحب یک فن یا سبک
متعلق به دوره یا هنرمند مشخص است و وضعیتهای دو و سه خصیصههای اساسی
( .)1387 :91امروزه در میان
چیزی که تقلبی قلمداد میشود را مشخص میکنند
قشر متخصص مرتبط با میراث فرهنگی (باستان-شناس ،مرمتگر ،موزهدار ،قانونگذار و
حقوقدان) هر کجا با اثری جعلی برخورد شود برای رسانیدن مفهوم از واژههای بدل ،شيئ
بدلی و اثر تقلبي نیز برای بيان هدف استفاده میگردد .که با توجه به تعاریف ارائه شده،
تمایز قائل شدن میان آنها خصوصاً در مواد قانونی کام ً
ال ضروری است.
 -4علل گسترش پنهان جعل
آثار تاريخي و فرهنگی هر كشور نشان از هويت ملي و مشترک مردمان آن دارند و
آثار جعلی و تقلبی در مخدوش نمودن تطور هنری تاریخی تمدنهای باستانی در برخی
صنایع هنری نقش بسیار موثری دارند .اصوالً آثار هنری و فرهنگی در انتهاي راه خود وارد
موزه و مجموعههاي نگهداري آثار ميشود .اينها مراکزي هستند که آسيب فراواني از آثار
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جعلي ديدهاند ،امروزه بايد در مورد اصالت اکثر آثاري که در اين مراکز نگهداري ميشوند
و از راههايي غير از کاوشهاي باستانشناسي و شناساييدقيق علمي توسط متخصصين
امر بهدست آمدهاند با ديده ترديد نگريست؛ زيرا شيوههاي امروزي جعل آثار هنري آنقدر
گسترده و پيچيده گرديده که تشخيص اصل از جعل بسيار مشکل و عملي کام ً
ال تخصصي
جاعالن هنرمند ،صنعتگر و حتی مرمتگران هر روزه اشياء جعلي بسياري را با
ميباشد .زیرا
ِ
مطالعه و بررسي هنرها و صنايع گذشتهو الگوبرداري از هنر تمدنهاي باستاني ميسازند
و از هيچ تالشي براي کپيبرداري و کهنهنمايي آثار و فروش آنها دريغ نميکنند .جاعالن
آثار هنری که برخی آنها را نابغههای خالق و برخی نیز مجرمین فاسد میدانند هدفشان
در اغلب موارد اقتصادی و یا نشان دادن حماقت دالالن آثار هنری است .این افراد سودجو
بهواسطه برخی ویژگیها از قبیل موقعیتشناسی بسیار دقیق ،21خود را پشت یک دروغ
در رابطه با اصالت آثارشان پنهان کرده و با وجود شرایط بهوجود آمده از قبیل :بازار عرضه
و تقاضای فعال و پر سود میراث فرهنگی و اشیاء عتیقه بهعالوه خریداران ناآشنا و بدون
اطالعات تاریخی و هنری یا هنگامیکه مجموعهای دچار آسیب میشود ،و اینکه زمانی که
نیاز به پر کردن یا کامل کردن مجموعهای وجود دارد (جعل سفارشی) و در نهایت با قصد
و نیت سیاسی و غیره اقدام به جعل آثار عتیقه میکنند .با توجه به بازار گرم قاچاق آثار
عتیقه ،کاوشهای غیر مجاز و در دست بودن اطالعات دقیق آثار و اشیاء باستانی در دست
همگان جای تعجب نیست که «برخی متخصصین تعداد بيشماري از آثار موزههاي جهان
را تقلبي و يا مشکوک ارزيابي ميکنند .نکته جالب اینجاست که بسياري از اين مراکز که در
ترس از دست دادن اعتبار مجموعهها ،زیانهای مالی،
مجموعه خود آثار جعلی دارند به سبب ِ
کاهش مراجعه کنندگان ،تمایلی به انتشار حقایق در این زمینه ندارند» (نیکبر.)13:1382 ،
از این رو میتوان عواملی همانند خواست و اراده مسئولین و صاحبان آثار مشکوک برای
شناسایی اصل از جعل ،کمبود نیروی متخصص و کارآمد 22برای شناسایی و تشخیص
اصل از جعل و هزینه زیاد انجام آزمایشات شناسایی آثار مشکوک و نگهداری این آثار،
را موجب گسترش پنهان جعل و تقلب در دنياي امروز ميراث فرهنگي و هنري ایران و
جهان بهشمار آورد.
 -5سرنوشت آثار جعلی و تقلبی موجود در بدنه میراث فرهنگی کشور
امروزه اشيا توقيفي از جاعالن و دالالن عتیقه بعد از طی مراحل قانونی و دادگاهی به
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ميراث فرهنگي و در ادامه به موزهها و مراکز نگهداري سپرده ميشوند .شناسايي دقيقو
تشخيص اصل از جعل اين آثار قبل از ورود به موزهها بسيار مهم و ضروري است .نخستین
چالش ،در برخورد با این آثار شناسایی است .امروزه اشیاء مشکوک به جعل در دادگاههای
کشور غالباً توسط متخصصین باستانشناسی تشخیص داده میشوند و این در حالی است
که متخصصین محترم باستانشناسی میراث فرهنگی تنها به بررسیهای فرمشناسی (فرم
اصلی ،نقش ،کتیبه ،اندازه ،ظاهر و غیره) و سبکشناسی شی اکتفا میکنند و ارتباط کمی
با ماهیت فیزیکی و شیمیایی آثار دارند در صورتیکه بررسیهای فر ِم اشیا تنها با اطالعات
تاریخ هنری بههمراه مطالعات تطبیقی نمیتواند گویای جعلی یا اصیل بودن اشیاء در
بسیاری موارد باشد .زیرا جاعلین با مطالعه دقیق در تاریخ هنر و منابع مربوطه و بازدید از
موزهها مشکل مطابقت دادن فرم اشیاء جعلیشان را حل کردهاند و روند تشخیص کنونی
مشکالتی را در شناسایی صحیح آثار بهوجود آورده است .در مورد چنین تشخیصی دو
جنبه مختلف وجود دارد .اگر شی جعلی را جعلی تشخیص دهند بهترین حالت است اما
اگر شی جعلی را جعلی تشخیص ندهند  -1باعث ورود شی تقلبی به موزه شده و عالوه بر
نگهداری باعث صرف هزینههایی از طرف موزه جهت انبار کردن و حفظ شرایط محیطی،
مستندنگاری میگردد -2 .در صورت نمایش یا انتشار در زمره آثار اصیل آسیب جدی به
تاریخ هنر وارد کرده زیرا چیزی که هیچگاه به دست هنرمندان و صنعتگران در دورههای
مختلف هنری با نیتهای مادی و معنوی تولید نشده و عقاید ما را در مورد گذشته تحریف
مینماید -3 .حکم قضایی برای مجرم جاعل یا عتیقه فروش و دالل تفاوت خواهد نمود.
با این تفاسیر و اشتباهاتی که در این زمینه ممکن است رخ دهد و نمونه آن را قب ً
ال
مشاهده کردهایم امکان اشتباه برعکسی نیز وجود دارد و آن این است که شی اصلی
توقیف شده توسط کارشناسان میراث فرهنگی جعلی تشخیص داده شوند .در این صورت
یک اثر اصل که هنوز شناسنامه ندارد در راستای آثار جعلی قرار گرفته و امکان دارد
روزی از مجموعه حذفگردد که در صورت مخدوم شدن خود ضرری غیر قابل جبران
خواهد بود .نکته دیگر اینکه در بدنه میراث فرهنگی اگر یک شی جعلی فرم اموال و
شماره ثبت موزهای داشته باشد ،با وجود آگاهی از جعلی بودن آن حتی اگر هیچ یک از
ارزشهای زیباییشناسی ،تاریخی و فرهنگی و غیره را نداشته باشد ،نمیتوان آن را از
مجموعه بهراحتی حذف کرد ،زیرا حذف چنین آثاری وابسته به طی کردن مراحل اداری
بسیاری بههمراه ارائه دالیل علمی و مستند به کارشناسان اداره اموال و دارایی کشور
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است که با روند اداری حاکم کار بسیار مشقت باری خواهد بود و همین امر باعث انباشته
شدن آثار جعلی در موزهها گردیده است .الزم به یادآوری است با امید به اینکه موزهها
و مجموعههای ایران ،آسيب فراواني از مسأله جعل آثار فرهنگی و تاریخی نديدهاند اما
نياز به بررسي آثار مشکوک و کارشناسی علمی قبل از ورود اشیاء به موزه شديدا ً احساس
ميشود .در این راستا مراحل زیر را برای شناسایی آثار جعل از اصل پیشنهاد میگردد.
راهبردهای علمی برخورد با آثار مشکوک به جعل
حالت ایدهآل شناسایی انواع آثار و اشیاء مشکوک به جعل اقدامی سریع ،دقیق و کم
هزینه از طرف ارزیابان متخصص است .اما در گونههای پیچیده جعل نیاز به آزمایشات
تکمیلی و اقداماتی غیر از مشاهدات بصری و مطالعات تطبیقی ضروری است با وجود
تعداد زیادی روشهای آنالیزی و تجزیهای که هر کدام بخشی از سواالت را میتوانند
پاسخ دهند ،این مشکل قابل حل است .اما مشکل دیگر پرهزینه بودن اینگونه آنالیزها
است در بدنه میراث فرهنگی کشور پرداخت این هزینههای آزمایشی و یا تهیه تجهیزات و
مواد مورد نیاز در مراکزی که باید متخصص اصالتسنجی درآنجا اقدام به عمل شناسایی
بکند یا اصال موجود نیست یا تهیه آن بسیار مشکل است .به عالوه غالباً زمان زیادی برای
انجام پژوهشی بنیادین در زمینه اثر و پاسخگویی به تمامی سواالت وجود ندارد .از این
رو ارزیابان متخصصین اصالت سنجی آثار باید قادر باشند در کمترین زمان(همان مدت
کوتاه کارشناسی و ارزیابی آثار) و کمترین امکانات ممکن نمونههای سره را از ناسره را
تفکیک نمایند .نخستین پیشنهاد در این رابطه این است که کار شناسایی جعل توسط
یک گروه ارزیاب انجام شود که در زمینههای مختلف تاریخ هنر و باستان شناسی و
باستانسنجی و شناخت مواد همچنین حفاظت و مرمت و موزهداری متخصصینی در آن
وجود داشته باشد .در این زمینه احتماالً وجود برخی وسایل از جمله لوپهای دیجیتال،
برخی حاللهای ساده و وسایلی برای نمونهبرداری و عکاسیهای حرفهای بسیار مفید
خواهد بود .فارغ از مشکالت و محدودیت های فوق مراحل زیر برای شناسایی آثار جعل
از اصل در یک شناسایی تخصصی پیشنهاد میگردد.
مرحله نخست :بررسیهای تاریخی -تطبیقی و هنری ،سبکشناسی ،ریختشناسی،
ِ
ساخت زمانی که اثر جعلی
باستانشناسی تحلیلی همچنین شناسایی فرآیند تکنولوژی
بدان منسوب است ،برای شناسایی تفاوتها و تمایزهای موجود میان نمونههای اصیل با
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نمونههای مشکوک به جعل .در این رابطه میتوان به آجری کتیبهدار با خط شبهه میخی
از آجرهای تقلبی با الگوهای آجرهای کتیبه دار عیالمی زیگورات جغازنبیل میتوان اشاره
نمود که شناسایی گونه جعل اثر پیش از انجام آنالیزهای سالیابی با تالش در خواندن
کتیبه میخی و تایید بیمفهوم بودن آن شناسایی گردید .مثال دیگر در این رابطه ظرفی
با شمایل و فرم ها و نقوش جیرفت است که جاعل آن را منصوب به جیرفت و تمدن 5
هزار ساله آن میداند اما بر روی آن نقش سرباز هخامنشی حک شده است.
مرحله دوم :بررسیها و آزمایشات بصری است که میکروسکوپ نوری ،لوپ دیجیتال،
مشاهدات مختلف شامل تصویر برداری و مشاهده در نور معمولی ،نور مایل ،ماوراء بنفش،
زیر قرمز ،رادیوگرافی ،سی تی اسکن ،هولوگرافی ،اسکنهای سه بعدی و میکروسکوپ
الکترونی برای یافتن شواهدی از تکنولوژی ساخت اثر شواهدی از تعمیر و تغییر در اثر
استفاده ،آسیب و تعمیر و در روش ساخت و تولید را در بر میگیرد(تصویر .)12.نکته
جالب اینجاست که اغلب آثار در گونههای جعلی در طی این دو مرحله شناسایی می-
شوند و تنها تعداد کمی از آثار هستند که به صورت بسیار دقیق جعل شده و نیاز به
آنالیزهای تکمیلی و بررسی و شناسایی عناصر سازنده دارند که در مرحلة بعدی شاسایی
جعل مربوط به هیمن حوزه است(ر.ک به نمودار -1جدول .)1
مرحله سوم :مرحله آنالیزهای شناسایی مواد و ترکیبات است ،در این مرحله آنالیزهای
مواد برای تعیین کردن دو بخش اساسی صورت میگیرند :الف) شناسایی ترکیبات مواد
اصیل ،به همراه افزودههای بعدی( نسبت همزمانی ترکیبات و اجزا استفاده شده در اثر
با کاربرد و منشا آنها در آن دوره و سبک و محل مورد اننتساب در این بخش کنترل
میشود) .ب) تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد حاکی از قدمت و تعمیرات .در همین
راستا جهت تشخیص الیههای چرکی ،پاتین طبیعی یا مصنوعی و فرآیندهای پیرسازی
و بررسی مواد و ترکیبات از آنالیزهای مختلفی استفاده میشود(.ر.ک به نمودار . 1جدول
 )1از آنجا که هیچ گاه تنها یک آنالیز نمیتواند به تمامی سواالت مرتبط با آثار پاسخ دهد
و همواره به روشهای تکمیلی نیاز است تا اطالعات به دست آمده تأیید یا اصالح شوند،
بسته به نوع شی از لحاظ ماهیت و مواد تشکیل دهنده و روشهای ساخت و همچنین
دوام و ارزشها و آسیبهایش تکنیکهای متفاوتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین این نکته بسیار مهم است که روشهای آنالیزی وقتی برای شناسایی عناصر و
ترکیبات به کار میروند درجات مختلفی از حساسیت و کارایی را دارند از این رو شناسایی
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کردن یک عنصر ویژه ،به شناخت دقیقی از روشهای آنالیزی و کارکردها و تواناییهای
و حساسیتهای آنها دارد به عالوه در مواردی نیاز است تجهیرات آنالیزی برای موردی
خاص بار دیگر تنظیم یا باز تنظیم گردد.
مرحله چهارم :تعیین نمودن قدمت به معنای انواع روشهای فیزیکی تاریخ گذاری
فنی ،به طور برجسته رادیو کربن و ترمولومینسانس و دندروکرنولوژی(ر.ک به جدول-1
نمودار)1
مرحله پنجم :تحلیل نتایج آزمایشات که بر اساس اطالعات بر آمده از مراحل باال اتفاق
خواهد افتاد.
مبحث ارزشهای آثار جعلی نیز در این حوزه مطرح است که در مواردی حتی باعث
حفظ برخی از این آثار گشت ه است .صرف نظر از جعلی بودن در رابطه با ارزشگذاری آثار
تقلبی بررسی عقاید برندی جالب توجه است .وی در این زمینه معتقد است :میتوان برای
اثر هنری بدلی [جعلی و تقلبی] از نظر اجرای فنی و پیرو آن کار دستی ،بهعنوان یک
سند تاریخی 23ارزشی قائل شد[ .اما] امتیاز هنری چیز دیگر است بهویژه وقتی بدل ،یک
کپی یا جایگزینی برای یک اثر اصل نیست ،بلکه تعبیر ظاهرا ً مستقلی از سبک یک استاد
مشخص [یا نامشخص] است .از این رو باید روشن شود که اعتبار یک کپیه هر قدر هم
با مهارت انجام شده باشد از دید زیباشناختی تنها به انعکاسی از اثر اصل محدود میشود
و هر بار که باز تولید یا عرضهشود اصل اثر تضعیف میگردد» ( .)92: 1387در برخی از
کشورها آثار جعلی ،شناسایی شده در موزهها را نه تنها مخدوم نکردهاند بلکه آنها را ارج
نیز نهادهاند و با زدن نمایشگاههای آثار جعلی مخاطبان بسیاری را به خود جذب کردهاند.
در ایران چون بستر فرهنگی آن فراهم نیست و امکان دارد این امر باعث تشویق جاعالن
شود این کار انجام نمیشود بهعالوه اینکه ارزشگذاری بر آثار جعلی مبحثی پیچیده و تا
حدی سلیقهای است.
خوشبختانه پس از سالها جعل آثار عتیقه در ایران ،مجلس شورای اسالمی در تاریخ
 1388/3/26كليات اليحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي-
تاريخي كه بر اساس آن سازندگان اين اشياء مجازات شوند را به تصویب رسانید و پس
از تائید شورای نگهبان با عنوان ماده مكرر  24 ۵۶۶به كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي
مصوب.۱۳۷۵ش افزوده شد 25.تا قبل از این قانون ،آثاری که از شبکههای معامالت غیرمجاز
میراث فرهنگی و سازندگان اشیاء بدلی توقیف میشد به میراث فرهنگی تحویل میگشت و
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در قانون حکمی برای مجازات مرتکبین پیش بینی نشده بود (صمدی .)293 :1384

تصویر .12روشهای عکاسی و عمق نفوذ های متفاوت برای تشخیص الیهها مختلف یک تابلوی نقاشی
[ماخذ ]http://www.webexhibits.org/pigments/intro/visible.html :
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نمودار .1.روشهای علمی پیشنهادی جهت بررسی آثارهنری مشکوک به جعل توسط متخصصین ارزیابی[.مآخذ
نمودار :بحرالعلومی.1378.فرتی.1378.کار ،داوسن .و .لئوناردPetraco,.2009 ,Kostov,2008 ,Dolnick-1384
] .2009 ,Craddock.2007 ,Stuart .2003 . ,Kubic
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نتیجه
جاعالن هر روزه اشياء جعلي بسياري را با مطالعه و بررسي هنرها و صنايعگذشتهو
الگوبرداري از هنر تمدنهاي باستاني ميسازند و به فروش میرسانند .برخی اوقات اين
اشياء ،آگاهانه يا سهوا ًبهوسيله متخصصين باستانشناس و عتيقهشناسان مورد تأييد قرار
ميگيرند و وارد موزهها یا مجموعهها می-گردند .در همین راستا شناسايي آثار جعلي
اگر توسط جاعالن ماهر صورت گرفته باشد ،کار سادهاي نيست .اما بدان سبب که جعل
تنها در ماهيت فيزيکي و شيميايي آثار رخ ميدهد آگاهي از شيوههاي ساخت ،توليد و
آسيبشناسي اشياء ميتواند در تشخيص جعل بسيار کارآمد باشد .همچنين استفاده از
آزمايشهاي علمي و دستگاهي و مطالعات تاريخي و سبکشناختي در راستاي کشف
تکنيککار و زمان به کارگيري مواد و مصالح بسیار مثمر خواهد بود .گرچه ماده مکرر
 566قانون مجازات اسالمی با هدف پيشگيري از ساخت و توليد نمونههاي تقلبي آثار
فرهنگي تاريخي توسط افراد سودجو و عرضه آن ها بهجاي آثار اصلي در داخل يا خارج
از كشور به تصویب رسید اما تجارب داخلی و خارجی نشان میدهند قوانین به تنهایی
نمیتوانند مانع از غارت ،چپاول و جعل میراث فرهنگی شوند .از این رو امروزه نیاز جدی
به پرورش متخصص بین رشتهای (متخصصین باستانسنجی) برای شناسایی آثار جعلی
به شدت احساس میشود زیرا بهترین عملکرد را متخصصان توانا میتوانند با روشهای
علمي کسب کنند .با این حال در برخی موارد رد یا اثبات اصالت یک اثر هنری کار سادهای
نیست .شواهد علمی و متخصصین تنها میتوانند ارزیابیها را در رابطه با یک اثر مشکوک
ساماندهی و پیشنهاد کنند ولی در نهایت تصمیمگیری برای حفظ یا حذف اثر را باید
بهصورت گروهی انجام داد و نکته آخر اینکه هدیه بزرگ جاعلین به تاریخ هنر و تمدن
کشورها شک و تردید در کلیه آثار است و شاید بههمین سبب کار ایشان در برخی موارد
ارزشمند قلمداد میشود.
سپاسگزاری
نگارندگان بر خود واجب میدانند از جناب آقای محسن چارهساز برای در اختیار
نهادن تصاویر آثار جعلی در آرشیو موزه ارومیه ،جناب آقای امیر فریدگلسفیدی و سرکار
خانم مژگان خیرالهی برای باز خوانی متن ،و نظرات موثرشان ،سرکار خانم ساغر حمیدی
کارشناس و مدیر اموال سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان
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و جناب مهندس علی نعمتی بابایلو برای در اختیار نهادن آرشیو تصاویر و به پاس یاری
رسانی و راهنماییهایشان سپاسگزاری نمایند.
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پینوشتها
ت مستعصمیبغدادی ،ملقب به قبلهالکتاب ،خطاط شهیر (درگذشته
 -1جما لالدین ابوالدر یاقو 

به سال  ۶۹۸هجری قمری) وی به سبب خط بدیع خود مخصوصاً به جهت نسخههای قرآنی که
نوشته شهرت یافتهاست.
 - 2برخی آثار هنرمندان دوره معاصر جهان توسط فرح پهلوی در سالهای پیش از انقالب
اسالمی از کشورهای اروپایی خریداری گردید که بسیاری از آنها هماکنون در موزه هنرهای
معاصر تهران نگهداری میشوند.
 - 3ضعف کمبود منابع نه تنها در زبان فارسی بلکه در دیگر زبانها نیز وجود دارد و حتی
در رابطه با شناسایی آثار نیز بیشترین مطالعات در آثار عتیقه و هنرهای تجسمی بر روی آثار
نقاشی متمرکز است و دیگر آثار همانند مجسمهها و اشیاء تاریخی فرهنگی کمتر مورد توجه
قرار گرفتهاند.
 - 4در این نوشته از اصطالح آثار باستانی و عتیقه بهعنوان نماینده آثار فرهنگی ،هنری،
تاریخی ،مذهبی ،موزهای استفاده گردیده است.
5 - Original
6 - Authenticity
7 - Fake artifact

 - 8البته الزم به یادآوری است آداب مشق و آنچه در هنرهای خوشنویسی ،نقاشی و نگارگری
وجود دارد متفاوت با مساله جعل آثار تاریخی و فرهنگی است زیرا در این آثار نیت تنها آموزش
بوده است و نه سوء استفاده از امضا اساتید و حتی در برخی موارد اساتید به عنوان تایید کار
شاگرد زیر آن را به نام خود امضاء مینمودهاند.
 - 9جاعلین خوشنویسی که امروزه تعداد آنان بیش از پیش شده و مقصد کارهایشان عموماً
خارج از ایران است با روش-های مختلفی اقدام به جعل آثار مینمایند در برخی موارد بر روي
كاغذ دلخواه كه حتي ممكن است الوان و يا ابر و باد باشد نوعي فتوكپي رنگي يا عكس به كمك
رايانه طراحي نموده و سپس با قلم ني درشت تر از خط مورد نظر با مركب دلخواه بر روي حروف
.خالي «با رعايت سايه روشن مركب» رونويسي مینمایند
 - 12موزه بویمنس -وان بنینگن در روتردام

10 - Pastica.
11 - Brandi Cesare.
Museum Boymans-van Beuningen

Rotterdam

- False-Imitative.
- Replica.
- autograph replica.
- autograph copy.
- Multiples.
- Copy.

13
14
15
16
17
18
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19 - Moulage.
20 - making of a mold; mold (French).

 - 21وقفههای تاریخی -هنری یا هنگامی که انتظار پیدا شدن چیزی نیست اما گمان آن
میرود که باشد وجود دارد موقعیتهای بسیار مناسبی برای جاعل فراهم میآورند تا آثار خود را
تولید و بفروش برساند(مث ً
ال اسطرالب قرن  2هجری ،یا قلیان اختصاصی شاه عباس).
 - 22شناسایی آثار جعلی که توسط جاعل ماهر و آگاه از تکنیکها و روشهای باستانی ساخته
و پیرسازی شده باشد یک تخصص تلفیقی از علم ،هنر و تجربه است.
 - 23به عقیده برندی کپیها ،تقلیدهاو بدلها تصویر فرهنگی لحظهای که در آن ساخته
شدهاند را منعکس میکنند به نحوی که کپی کار یا بدل ساز در عمل باز تولید خود ،تنها بر یک
جنبه ویژة تحسین شده تأکید میکند به طوری اجتناب ناپذیر بقیه را در نظر نمیگیرد و این
قاعدهای برای آن است که بتوان گفت کپیها نیز زمان تولید دارند.
 - 24ماده مكرر - ۵۶۶هر كس نمونة تقلبي آثار فرهنگي -تاريخي اعم از ايراني و خارجي را
به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه ،قاچاق يا فروش ،معرفي ،حمل و نگهداري كند يا
با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از  ۹۱روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل
نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستی
محكوم ميشود.
تبصره ۱-نمونة تقلبي به اشيايي اطالق ميشود كه در دورة معاصر شناخته شده و از حيث
نقوش ،شكل ،جنس ،اندازه ،حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي -تاريخي اصيل بوده يا بدون آنكه
نمونة اصلي وجود داشته باشد بهعنوان اثر فرهنگي -تاريخي اصيل معرفي شود و عالمتي از سوي
سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ،بر روي آن
 .حك نشده باشد
تبصره  -۲چنانچه شي تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد ،ارزش آن به فرض وجود توسط
كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري تعيين ميشود.
تبصره  -۳اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري ضبط ميشود .اين تبصره شامل اشيايي كه پيش از الزم االجرا شدن اين قانون ضبط
شده است نيز ميشود)[تارنمای رسمی مجلس شورای اسالمی.]1388،
 - 25در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم ( )۱۲۳قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون
الحاق يك ماده به عنوان ماده ( )۵۶۶مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۷۵
كه با عنوان اليحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي 26ـ تاريخي
به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود ،با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ
 1388/3/26و تاييد شوراي محترم نگهبان به تصویب رسید.
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