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 مقدمه. 1
نماي علم، فرهنگ و هنر يك تمام ةهاي خطي ميراث مكتوب گذشتگان و آييننسخه

آنهـا،   ةشناخت دقيق ايـن آثـار و افـزايش دانـش و آگـاهي دربـار      . جامعه هستند
هـاي خطـي   اما جعل و تزوير در نسـخه . راهگشاي علما، محققان و هنرمندان است

 .رودهمواره وجود داشته است كه مانعي در راه اين شناخت به شمار مي
والعالء سودآور در ها از گذشته رايج بوده است چنانچه ابجعل و تزوير در نسخه

 :گويداين باره مي
اي اند، يا رسالهاند و رقم و تاريخ آنها را تغيير دادهمين در بسياري از متون دست بردهمتقد

هـر يـك از ايـن    . انـد اند، يا سوابق آن را دگرگون كـرده اي ناروا نسبت دادهرا به نويسنده
: 1383 سـودآور ( زنـد بر هم مـي  عمليات در تعيين قدمت رساله مؤثر است و ارزش آن را

56.( 

ـ آنچه جعل را از ديگر موارد دستبرد در نسخه  ةنمايـد هـدف و انگيـز   يها متمايز م
نمـايش   ةفريب نهفته در آن است، به طوري كه مواردي مانند ساخت نسخه به انگيز

بـواب  سينا در موضوع لغت ساخته يا آنچه ابـن موقف علميِ دانشمند مانند آنچه ابن
مقلـه انجـام   ام قرآن به خـط ابـن  سي ةي نمايش توانايي خود در كامل نمودن پاربرا

داده، مرمت نسخ خطي به شرط رعايت اصول مرمتي و نقل خط در صورتي كه نـام  
استادي كه از روي خط وي نقل انجام شده است، ذكر شود، جعل نيستند، چرا كه در 

 . ب وجود نداردفريب و تقل ياين موارد، انگيزه
در اين پژوهش نيز به همين دليل بوده كه » تزوير«و » جعل« يهمراهي دو واژه

 ر به امر دسـت بيشتجعل  ةكه واژل يكديگرند، چناناين دو واژه به نوعي مكممعناي 
ِب نهفته در اين امر فريب و تقل ةتزوير به انگيز يبردن، ساختن و ايجاد تغيير و واژه

 ). 33: 1391 ساالري شهربابكي( اشاره دارد
هاي هاي جعلي را مانند نسخهتوجه موشكافانه به نسخه )124: 1388( ايرج افشار

 شـناختي و تعلقـات خـاص   وري و نتايج آن را آشنايي با تحركات جامعهاصيل ضر
آيـد و  شـمار مـي  داند كه بخشي از تاريخ نسخه بـه  صاحبان نسخه در طي زمان مي

 . تفات سودجويانه اسراهگشاي شناخت تصر
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178Fريچارد فراي

 :داردضرورت شناخت نسخ جعلي را چنين بيان مي )193: 1381( 1
اصوالً جعل بسيار پيچيده است و تحقيق عالمانه با مخالفت قابـل درك مالكـان بـه دليـل     

با اين حال، شناساندن آثار جعلـي از  . گرددرو ميخطر افشاي اشتباهات با دشواري روبه
كمك به جاعالن تا اشتباهات خود را تصحيح كنند، بلكـه  نظر من ضروري است، نه براي 

داران به خودداري از خريد، تـا زمـاني كـه    ها و گنجينهها، كتابخانهبراي وادار كردن موزه
 .طور كامل انجام گيردو تفحص به تحقيق

حان شناسـان، محققـان و مصـح   بـراي نسـخه   و بايد اضافه نمود شناسايي اين آثـار 
بنابراين، الزم است انواع جعـل  . مسير صحيح تحقيق قرار گيرندضروري است تا در 

هاي ترين شيوههاي خطي شناسايي شود تا عالوه بر شناخت رايجو تزوير در نسخه
جاعالن، بتوان به اين سؤال پاسخ داد كه جعـل و تزويـر بيشـتر در كـدام بخـش از      

 گيرد؟هاي خطي صورت مينسخه

 بيان مسئله. 2
چهارم هجري با توجه به افزايش تأليف و تدوين آثار علمي و نيـاز  از قرون سوم و 

هـاي خطـي مشـغول    خطي، كاتبان به استنساخ نسـخه طالبان علم به استفاده از نسخ
هاي مختلف از يك عنوان كتاب توليد شد و بـالطبع در  شدند و از اين طريق، نسخه

 .مناطق مختلف جغرافيايي توزيع گرديد
كم بر هاي مختلف، كمايراني به استنساخ نسخه ـ اسالمي يمعهبا افزايش نياز جا

اگرچه از همان ابتدا كاتبان خود را ملزم بـه رعايـت آداب   . تعداد كاتبان افزوده شد
كتابت نمودند كه در رأس آن آداب، رعايت امانت بـود، و از قـرون هفـتم و هشـتم     

مايل (ها و آيين خاصي شدند كاتبان داراي ضوابط و دستورالعملهجري قمري، كانون 
 ةآنها انگيـز  ةكه از جمل ــهاي مختلف ، برخي از كاتبان با انگيزه)104: 1380 هروي

هـاي خطـي بـه روشـهاي     ان و مالكان نسـخه طور برخي از وراقهمين ــ مادي بود
هاي خطي جعل و تزوير ايجاد كردند و آنها را منتشر هايي از نسخهگوناگون در بخش

 .هاي جعلي در اين حيطه توليد و گسترش يافتبنابراين، نسخهنمودند؛ 
 

1. R.Frye  
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از قرن نهم هجری به بعد نیز با افزایش گررایش ااععره بره ر راش ویسییی ر        
نیی  ِ وطیط ویسییی ان عشهیش و شقم زدن به نام کاتبان قطعات و عرقّعات  سبیه

ای ر اش عی ری  بره   رن  واید تعداد قابل عالحظه ۀس شواج یافت که نتیجویسییی
 (.25: همان) ویسییی ان عشهیش است

های وط  های اویر  عیاشد عتعدد و عتفاوت  از اعل و تزویر دش ن خهاعا دش سال
نما بیده یرا تزیییرات و   عشاهده سده که دش رنها ن خه به طیش کاعل ساوتگ  و کهیه

 .های قدیم  الحاق سده استبه ن خههای  نگاشه
از رنجا که این . هیری است ۀادب  و هم از ایب ۀها هم از ایبگینه ن خهزیان این

نتیجه اصرالت نداشنرد و وهوهشرگران و     دهید دشر اش رن چیزی نی تید که نشان ع 
نمایید؛ بیابراین  ضروشت سیاوت این ر راش و افرزایش رگراه     عحققان شا گمراه ع 

 .سیدهای وط  عشخص ع بت به انیاع اعل و تزویر دش ن خهن 
اعل ر اش هیری از ع ائل و عشکالت  است که به فرهیگ یا اغرافیای واصر   

ایرن اعرر   . انرد های عختلف با رن عیااه بیدهایاعع دش دوشه ۀاوتصاص نداشد و هم
سرتگان و  ها و اقبال عمیع  به ر اش گذوصیص دش قرن بی تم و با گ ترش عیزه به

 روشی ر اش هیرری و عتیقره شواج یافرت  دش   داشان به امعالبته با شو روشدن عجمیعه
 . تبدیل سده است ینتیجه اعروزه این عیضیع به یک  از عباحث عهم هیر

های وط  است کره برا   این وهوهش  برشس  انیاع اعل و تزویر دش ن خه ۀع ئل
 . گیردصیشت ع های عجعیل های  ع تید از ن خهنمینه ۀعطالع

 اهداف پژوهش. 3
 : اهداف اصل  این وهوهش ساعل

 های وط ؛سیاوت انیاع اعل و تزویر دش ن خه ر
 های وط ؛های ع تید از اعل و تزویر دش ن خهاشائه و ععرف  نمینه ر
سیاوت  کاشسیاسران اهرت تشرخیص بهترر و     های نظری و ن خهتقییت ایبهر 
 .های اصل  و اعل تر ن خهکاعل
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 هاي پژوهشپرسش. 4
 :هاي ذيل انجام گرفته استپرسشپژوهش به منظور پاسخگويي به اين 

 هاي خطي كدام است؟انواع جعل و تزوير در نسخه. 1
اند و چه انواعي از جعل در آنها هاي خطي جعلي كدامهاي مستند نسخهنمونه. 2

 به كار رفته است؟
 هاي خطي صورت گرفته است؟جعل و تزوير بيشتر در كدام بخش از نسخه. 3
 پژوهش يپيشينه. 4

بخـش  : بخـش تقسـيم نمـود    توان بـه دو هاي انجام شده در اين زمينه را ميپژوهش
بوده  هاي خطيجعل و انواع آن در نسخه ةتاريخچ ةهايي كه در زمينشنخست، پژوه

هـا  هاي نسخه، بررسي نمونهها نهفته است و بخش دومو اغلب در ميان ديگر پژوهش
را شناسـايي و معرفـي    شـناس آنهـا  هاي جعلي كه كارشناسـان نسـخه  نوشتهو دست
 .اند كرده

توان به موارد زير هاي انجام شده در ايران و در بخش نخست مياز جمله پژوهش
 :اشاره نمود

هـاي  پردازي و تصحيح انتقادي نسخهتاريخ نسخه، 1380هروي، نجيب، مايل -
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،، تهرانخطي
ــفي - ــي،  ص ــور، عل ــد رده«، 1388پ ــدي ان ــاختگي در  بن ــتبرد و برس ازه دس

 . 174ـ139، دفتر چهل و نهم، ص كتابداري، »ها دستنبشته
هاي جعلي صورت هاي نسخههايي كه در بخش دوم يعني شناسايي نمونهپژوهش

 :  شوندهاي زير به عنوان نمونه بيان ميتر بوده است و در اينجا پژوهششيگرفته، ب
، غماي، »تمريني در فن تزويرشناسي :فراينامه كاپوس«، 1335مينوي، مجتبي،  -

 .494ـ481، ص 11؛ ش 465 -449، ص 10سال نهم، ش 
و » يقين سـابق «و » االقدم اصح«كاربرد معيارهاي «، 1383سودآور، ابوالعال،  -

 .56ـ45، ص 10ـ9، دفتر بهارستان ةنام، »»جعلينيمه«مشكل مدارك 
طـي در خـارج از ايـران بـه     هاي خجعل در آثار هنري و نسخه ةپژوهش دربار
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ها مقاله اي نسبتاً طوالني دارد و در اين زمينه دهخصوص در كشورهاي غربي سابقه
 :و كتاب منتشر شده است، برخي از آنها از اين قرارند

ـ »هاي اسالمي ساختگي از ايرانكتاب«، 1381فراي، ريچارد،  - سـيد   ة، ترجم
 .198ـ193، ص 5 ، دفتربهارستان ةناممحمدعلي احمدي ابهري، 

هاي سـ يـابي دستنوي مشـكالت و امكانـات سـال   « ،1384ويلي، محمدعيسي،  -
 .311ـ295، دفتر دوم، ص پژوهينسخه، مترجم حسن هاشمي ميناباد، »اسالمي

- Jones, Mark, (1990), Fake?: The Art of  Deception, University of 
California Press. 

- Richard, Francis & Sheila Blair, (1999), “Forgeries of islamic art/ 
of islamic manuscripts”, from The Encyclopedia of Iranica. 

المخطوطات العربيه مشـكالت و  ش، 1379=ق1421المشوخي، عابدسليمان،  -
 .مكتبه الملك عبدالعزيز العامه: ، رياضحلول
: ، ريـاض بي االسـالمي علم االكتناه العرش، 1380=ق1422السامرايي، قاسم،  -

 .مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات
ــليمان،   - ــد س ــوخي، عاب ــي  ش، 1380=ق1422المش ــال ف ــر و االنتح التزوي

 .أكاديميه نايف العربيه للعلوم األمنيه: ، رياضالمخطوطات العربيه

هاي جعل و تزوير در نسخه ةشود كه دربارهاي پيشين مشخص ميشپژوه ةاز مطالع
شناسان تاكنون به با اين وجود نسخه .انواع آن نظريات گوناگوني وجود داردخطي و 

بنـابراين، ايـن موضـوع و     انـد؛ تعاريفي دقيق و مشخص در اين زمينه نپرداخته ةارائ
هاي گوناگون آن به همراه نكات و دقايقي فراوان همچنان نامعين بـاقي مانـده   جنبه

بـوده، همـان    اين موضوع نسبتًا مورد توجه هاي به زبان عربيالبته در پژوهش. تاس
 .هاي خود به طور اختصاصي به اين امر پرداخته استبطور كه مشوخي در كتا

 روش پژوهش. 6
در اين . اي، پيمايشي و توصيفي استاين پژوهش از نوع كاربردي به روش كتابخانه

جعل و تزوير در  ةاي منابع موجود در زمينپژوهش، ابتدا با استفاده از روش كتابخانه
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ها و مقـاالت موجـود   نامهبه اين منظور از منابع كتابي، پايان. نسخ خطي بررسي شد
هاي اطالعاتي داخلي از هاي مختلف دانشگاهي، مراكز تحقيقاتي و بانكدر كتابخانه

 .استفاده شده است magiranو  noormagsجمله 
اطالعات پرداخته شد و پـس  بندي منابع، به امر طبقه ةپس از گردآوري و مطالع
مورد نظر، عالوه بر استفاده از منابع موجود، ماننـد   يهااز آن، به جهت يافتن نسخه

هاي جعلي موجود كارشناسي ارشد مريم تفضلي كه در آن تعدادي از نسخه ةنامپايان
ناسان اين بخش، هفده ملي ايران را معرفي كرده است و مشاوره با كارش ةدر كتابخان

ــ ــي«: ونچــدواژه همكلي ــر«، »جاعــل«، »جعل ، »مغشــوش«، »مخــدوش«، »تزوي
جـو در  و، جهت جست»عمد«، »احتمال«، »تعتيق«، »محو«، »افزوده«، »ساختگي«

 . ، انتخاب و مورد تحقيق قرار گرفت)رسا(ملي ايران ةسيستم جامع كتابخان
بـه  دوم چهل نسخه  ةدر گزينش اوليه تعداد شصت نسخه انتخاب شد و در مرحل

هـا بـه جهـت    تخاب و اصل نسـخه هاي قابل استناد در اين پژوهش، انعنوان نسخه
 . هاي تكميلي مورد بازبيني قرار گرفتبررسي

 تعاريف توصيفي . 7
خطي، اصالت، جعل و  ةدر اين بخش، واژگان به كار رفته در پژوهش از جمله نسخ

 .شوندتزوير تعريف مي
 خطي ةنسخ. 1. 7

 اوراقي كه بـر روي آن مطـالبي بـا    : توان گفتخطي مي ةنسخ اصطالحِيدر تعريف
دست، توسط قلم و با مركب نوشته شده و آن اوراق از يك طرف بـه هـم متصـل و    

اين دستنوشته . روندخطي به شمار مي ةپيوسته و بين دو جلد قرار گرفته باشند نسخ
است به خط ممكن است از جانب خود مؤلف يا يكي از شاگردان وي باشد و ممكن 
هاي نسخه. يكي از دانشمندان پس از حيات مؤلف يا يكي از كاتبان نوشته شده باشد

 اندخطي عموماً پيش از رواج صنعت چاپ در ايران و كشورهاي اسالمي توليد شده

 ).6: 1389عظيمي (
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 اصالت. 2. 7
 اهميت اصالت در اين پژوهش به اين دليل است كه براي رسيدن به دركي صحيح از

179Fلسينگ. جعل و اثر جعلي بايد به اصالت و اثر اصيل پرداخت

اصالت را با توجه به  2
ويژه بودن يا خودساني؛ يعني شباهت نداشتن  .1: نمايدگوناگون تعريف مي ةپنج جنب

يگـانگي؛ كـه    .2ترين نوع اصالت است؛ شئ به هيچ شئ ديگر كه اين پيش پا افتاده
ست اما شرط الزم براي زيبـايي اثـر نيسـت و    شرط الزم براي اصيل خوانده شدن ا

 .3شـود؛  تاريخ هنر مشـخص مـي   ةآگاهي از اين امر پس از جاي دادن اثر در زمين
هر اثر هنري خوب است اما باز هم نياز  ةبداعت خالقه يا خودانگيختگي؛ كه خصيص

 دستيابي به دستاوردهاي عظيم هنـري؛ كـه   .4تاريخي دارد؛  ةبه بررسي اثر در زمين
البته فقدان آن معرّف اثر جعلي نيست و اين خصوصيت در بسـياري از آثـار هنـري    

بداعت هنري و دستاورد نه يك اثر هنري خـاص، بلكـه كـل     .5معتبر غايب است؛ 
 ةتوليدات يك فرد يا حتي يك مكتب؛ وي اين معنا از اصالت را نيز به زمين ةمجموع

تـر از ديگـر   و البته آن را كامل )38-34: 1389لسينگ و داتون ( داندتاريخي وابسته مي
 .داندها ميجنبه

 جعل. 3. 7
سـازي از اثـري خـاص    در اصطالح هنري، اثر هنريِ جعلي لزوماً رونگاري يا كپي

خاصي نسـبت داده شـود،    ةنيست؛ يعني حتي اگر اثري اصل به دروغ به فرد يا دور
ـ  سازياثر رونگاري يا كپيهر . شودجعلي محسوب مي ب نيسـت، چـرا كـه    نيز تقل

اي است كه در طول تاريخ هنر با هدف آموزش سازي سنت ديرينهرونگاري و كپي«
باغبـان مـاهر و   ( »آيندوجود داشته است؛ بنابراين، آثار كپي لزوماً تقلّبي به شمار نمي

180Fداتون. )45: 1389 غالميان

شخصـي كـه    ةدستافريد«: كنداثر جعلي را چنين معنا مي 3
لسـينگ و  ( »شود، و معموالً با هدف كسب سود، به شخص ديگر نسبت داده ميعمدًا
 ).63: 1389 داتون

 :هاي خطي را چنين تعريف كردنسخه ةتوان جعل در حيطبنابراين مي
نوشته به قصد واقعيت در يك دست ةاي دروغين يا تغيير آگاهاننوشتهساختن دست

 

2. A. Lessing 
3. D. Dutton 
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نوشـته  معنوي به نحوي كه اصالت دستي يا سودجويي ماد ةفريب ديگران و با انگيز
 .  از بين برود

 تزوير. 4. 7
اما از آنجا كـه  . اندهاي جعل و تزوير در حقوق، گاه معادل يكديگر به كار رفتهواژه

رغـم  ير بـه ب است، كما اينكه تزوختن و تغيير دادن فاقد مفهوم تقلجعل با معناي سا
تـري را فـرا   مصاديق قلمرو وسـيع  باشد اما از حيثمي» بتقل«اينكه حاوي مفهوم 

 ةگيرد، مانند تحريف هر حقيقتي حتي به صورت شفاهي؛ بنابراين، به كار بردن واژمي
جعل سبب ايجاد مفهوم جعل به معناي خـاص شـده اسـت و بـه      ةتزوير بعد از واژ

 شـود تزوير موجب از بين رفتن مفهوم عـام آن مـي   ةجعل ماقبل واژ ةكارگيري واژ
    ).33ـ32: 1391ربابكي ساالري شه(

نمايد اين است كه در جعـل  مي بنابراين، آنچه اين دو واژه را از يكديگر متفاوت
تر ساختن و ديگرگون كردن و در تزوير، آراستن و فريب مدنظر است؛ در نتيجه، بيش

 .تواند هر دو جنبه را در برگيردهمراهي اين دو واژه با هم مي

 تعاريف عملياتي. 8
ـ  اي كه در كتابخانههاي خطينسخه: يخط ةنسخ ملـي   ةهاي بزرگ همچـون كتابخان

 .شودرساني ميدهي و اطالعآوري، سازمانايران فراهم
اي كه به نحوي يكي از انواع جعل و تزوير در آن به هاي خطينسخه: مجعول ةنسخ

 .كار رفته است
هـاي انتخـاب   ليدواژههايي كه يكي از كاز نسخههايي نمونه: هاي نسخ مجعولنمونه

هاي ختي آن دخيل بوده است و بـا بررسـي  شناده در اين پژوهش در اطالعات كتابش
 .انجام شده، به كار رفتن يكي از انواع جعل در آن شناسايي و اثبات گرديده است

 هاي پژوهشيافته. 9
 پاسخ پرسش اول. 1. 9

 » هاي خطي كدام است؟انواع جعل و تزوير در نسخه«: پرسش اول
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هـاي خطـي از سـه    در باب جعـل و تزويـر در نسـخه    )124: 1388( ايرج افشار
هـاي  هـاي تكميلـي و نسـخه   هـاي جعلـي، نسـخه   نسخه: نمايداصطالح استفاده مي

اليه و غيره و نه متن نسخه تغييـر  خورده كه در آنها تاريخ، نام كاتب، نام مهدي دست
ها حائز اهميـت  توان در مورد ميزان دستبرد در نسخهرا ميبندي اين تقسيم. اندافتهي

در بحـث از اسـناد مخـدوش از     )45: 1383( دانست، همچنان كه ابـوالعالء سـودآور  
 : نمايدگونه تعريف ميجعلي استفاده كرده است و آنها را ايناصطالح اسناد نيمه

ـ اسنادي كه زمان پيدايش واقعي آنها از آنچه به ظـاهر مـي   د زيـاد دور نيسـت، ولـي    نماي
هاي تكميلـي،  از آنجا كه نسخه. »كنندهمعذلك تمامي يا قسمتي از آن جعلي است و گمراه

جعلي به طور كامل ساختگي نيستند؛ بنابراين، بـا شناسـايي مصـاديق    خورده و نيمهدست
 .توان ارزش و جايگاه واقعي نسخه را به آن بازگرداندجعل در آنها مي

هاي خطي، مشوخي انواع تزوير در ي انجام جعل و دستبرد در نسخهچگونگ ةاز جنب
جعل محتواي علمي؛  .2ساخت كامل نسخه؛  .1: نمايدها را سه گونه معرفي مينسخه

بنـدي بـه جهـت    اين تقسيم ).107: ق1421المشوخي ( جعل در عناصر مادي نسخه .3
ـ    بررسي انواع جعل و تزوير در نسخه ابراين، در ايـن  هاي خطـي مناسـب اسـت؛ بن

 .شودبندي شرح داده ميپژوهش جعل و تزوير در نسخ خطي بر اساس اين تقسيم

 )سازيكتاب(ساخت كامل نسخه  .1
رود، تزويـر  نيز براي آن به كـار مـي  » سازيكتاب«ساخت كامل نسخه كه اصطالح 

در برخـي مـوارد، ايـن    . ب اسـت فريب و تقل ينسخه از ابتداي ساخت آن با انگيزه
عل با متني ساختگي همراه است و در بعضي موارد متني شناخته شده بـه صـورت   ج

 .شوداي جعلي ساخته مينسخه
 ساختن نسخه با متن ساختگي .الف

هايي است كه داراي متن ساختگي و مـزور  از جمله نسخه دساتير آسمانيكتاب 
ـ    اب دينـي  است و در آن از كلمات و واژگان ساختگي استفاده شده و بـه عنـوان كت

 ).39ـ38: 1390پورداود ( زرتشتيان معرفي شده است
اي اشاره هاي مصنوعيها يا عهدنامهتوان به نامهگونه جعل مياز ديگر موارد اين
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هاي جعلي منسـوب بـه زمـان    مانند عهدنامه .كرد كه به طور كامل ساختگي هستند
اي جعلـي از  يا نامه ،)177ـ165: 1363قزويني ( )ع( و حضرت علي) ص( پيامبر اسالم

 ).45: 1383سودآور ( اميرتيمور به شارل ششم پادشاه فرانسه
181Fاز نظر هنينيگ

اي از جعال و سندسـازان  گونه آثار با همكاري دستهساخت اين 4
خوان و مردي باسواد و كتاب .1: اين افراد حداقل چهار نفر هستند. گيردصورت مي

ساز كه به ابداع سـبكي  صورتگر و مجلس .3 د خط؛خطاط و مقل .2وجدان؛ البته بي
اسباب  ةيكاسب و بازاري نادرست به جهت ته .4پردازد؛ با اصول و قواعد جديد مي

ايـن   ةلبته الزم است ذكر شود كه گاه هما ؛)460ـ459: 1335 مينوي( كار و فروش اثر
 .دهدموارد فوق انجام مي ياقدامات را يك نفر آشنا به كليه

 سخه با متون شناخته شده ساختن ن .ب
پردازي متون و آثار شناخته شده و اغلب مشهور سخهناين نوع جعل با كتابت و 

است، به عنوان  هاي اخير مشاهده شدهها در سالنسخه هايي از ايننمونه. همراه است
 عمرعليشـاه  ةنسـخ «: شـامل  رباعيات حكيم عمرخيـام هاي ساختگي نسخه: نمونه

 ة، نسـخ )ق653( عبـاس مـزدا   ة، نسـخ )ق604( دانشـگاه كمبـريج   ة، نسخ)ق658(
 نخجـواني  ةو نسـخ ) ق721( فـردريخ روزن  ة، نسـخ )ق658( چسـتربيتي  ةكتابخان

هاي ديگري از رباعيات خيام كه به اعتقـاد  و نسخه )378: 1384 ميرافضلي( »)ق790(
مندان موجب تعداد زياد جعليات اين نسخه، براي بسياري از دانش )195: 1381( فراي

ـ  ةهـاي جعلـي، نسـخ   ديگر از ايـن نـوع نسـخه    ةنمون. دردسر شده است ة اندرزنام
نما، همراه مشهور شد و با خطي كهنه فراي ةنامكاپوسبن وشمگير است كه به  قابوس

 .ها سبب گمراهي كارشناسان شدمجالس ساختگي براي مدتبا 

 )متن(جعل محتواي علمي  .2
خه اغلب با نوع سوم جعـل يعنـي تغييـر در عناصـر     جعل محتواي علمي يا متن نس

 :توان به موارد زير اشاره نموداز جمله مصاديق اين نوع جعل مي. مادي همراه است
سرقت ادبي را بـه چهـار نـوع تقسـيم      )460: 1388( قيس رازي: سرقت ادبي .1

 

4. W. B. Henning 
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یل اتایلاانلیا ،انتحال،سلخ،المامونقل،،و سلااتضیحلهر ل :نمایدمی
.دارد اییاتآنهارادرمهاناشعارشاع انبهانمینمینه

 خلیی انتحالسلنادیرل  بل»:گییدرات دربهانمعنیانتحالچنهامی
(. مانجا)«فیاندکفیدرلفظومعنیآنیابهضص ضغهه  وضص بستااستبی

ارهنمیدکهمعزالدیااردستانیآناشکاشفالحقضیانبهکتاببهعنیانمثالمی
اث مقدساردبهلیسل تتنملیدهوسلااتضغهه اضلیدرحدیقهالشهعهرااتکتاب

الههوحذفبن م بیطبهصیفهه،باشاهبهعنیانمهد دیباچهوافزودننامتطب
(.6:713:ق8731طه انی)عنیانجعلیمنتش ک دهاست

معنیولفلظف اگهل دوض کهلبالفلا آن»نف داماسلخس تتیاستکهدرآ
معنلی»والمامآناسلتکله(8711:464رات )«ب گ داندوبهوجهیدیر اداکند

دریلا»ونق،آناستکلهفل د(464: مان)«ف اگه دوبهعبارضیدیر بهکارب د
ات،(463: مان)«بابمعنیبره دواتبابیبهبابیدیر ب دودرآنس دهبه ونآرد

یابند،شناسلاییایلاملیاردآنجاکهدرسهنی اخه الفا وعباراتمتاضغهه می
.بسهاردشیاراست

درایانی ضغهه :خیدیاشنصیدیر رابهناممؤلفیمشهیرجاتدنۀنیشت.2
جگه دوایاام ،اغلببهدله،ض ویدراطالعاتم بیطبهضألهفنسنهصیرتمی

باضیجهبهضعدادتیادآثارمنسیببهشاع ان.شیدکتابوف وشبهت آنانجاممی
ضلیانبلهروا میونییسندگانمشهیراتجملهعطارنهشابیر ،سهیطیودیر ان

. ا خطیسیب دهادرنسنهگینهانتسابایا
(:ههاخلتالطملتاوحاشل)ها،حیاشیوضعلهقاتنسنهبهملتاافزودنش ح.7

ت باافزای ضعدادصفحاتنسلنهیلاالی،ایاام رادریافتاج تبهشمشیخید
دانلدسیاد کاضبوعدمضیاناییو درضشنهصضفاوتبهامتاوحاشلههملیبی
(.801:ق8428المشیخی)

شلفهعی:اتمذ بی،حسادت،کهنهوغهل هضغهه درمتانسنهبهدله،ضعصب.4
 لاییاتبهنمینله«هابدلنق ایدئیلیژی نسنه»ۀللدرمقا(880ل8717:17)کدکنی

نمایلدکلهبلهایدئیلیژی وسهاسیاشارهمیۀ اوالبتهاتجنبایادستب د ادرنسنه
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 .انجامد به وجهي كه مورد پسند جامعه استتغيير شخصيت و اعتقادات واقعي مؤلفان مي
 ةانـد بـه وسـيل   تمـام بـاقي گذاشـته   كامل نمودن متوني كه مؤلفان آنها را نيمه .5
 ).111-109: ق1421 المشوخي(دان آنها يا علماي ديگر شاگر

 جعل در عناصر مادي نسخه .3
تواند بـا  بردن و ايجاد تغيير در عناصر مادي نسخه است كه مينوع سوم جعل، دست

عناصر مادي نسخه شامل تمام . )112: همان( شودنوع دوم يعني جعل در محتوا همراه 
ها و اجزاي فيزيكي و ظاهري نسخه است، چه از نظر مواد و مصالح به كار رفته بخش

هـا  و تزيينـات، جلـد، تخريب  خـط، كاغـذ، مركـب، نقـوش     : در ساخت نسخه مانند
 ةصفح: هاي مختلف متن از جمله، چه از نظر بخش... و) ، اثرات آبخوردگيموريانه(

ها، و همچنين نام ها، ظهريه، مقدمه، خاتمه، انجامه، يادداشتهاي مالكيت، سماععنوان
 .مؤلف، تاريخ تأليف، نام كاتب، تاريخ و محل كتابت

پـس از   .2در حين كتابـت نسـخه؛    .1: اين نوع جعل در دو زمان قابل اجراست
 .كتابت نسخه

 جعل در عناصر مادي نسخه در حين كتابت  .الف
اين نوع جعل، جعلي است كه كاتب يا خوشنويس ) 112: ق1379( مشوخياز نظر 

دهد، به نحوي كه اثري مادي، كـه  در زمان كتابت و در عناصر مادي نسخه انجام مي
تـوان بـه   هاي اين نوع جعل مـي از نمونه. گذارديت باشد، باقي نميؤبا چشم قابل ر

 :موارد زير اشاره نمود
182Fعنهمنقول ينسخه ةنجاماكتفاي كاتب به نوشتن ا .1

و ذكر نكردن تاريخ كتابـت   5
 . نمايدتر مينسخه؛ در اين صورت تاريخ كتابت از آنچه هست قديمي

انتساب كتابت نسخه به كاتب يا خوشنويس يا فردي مشـهور؛ وجـود تعـداد     .2
 .زيادي از آثار به نام خوشنويسان مشهور بيانگر رواج اين امر در ميان كاتبان است

آثار برخي از هنرمندان از فرط جعل به جايي « )110: 1390( خانياعتقاد قليچبه 
. وي را دشوار و دسـت نيـافتني كـرده اسـت     ةرسيده كه تشخيص آثار و سبك ويژ

 

 .آن كتابت نموده است ياساس كه كاتب از رو ةنسخ . 5
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مند گفتني است كه جاعالن به جعل آثار تني چند خوشنويس بيش از ديگران عالقه
 .»يزي و عبدالمجيد طالقانيياقوت، ميرعلي، ميرعماد، نير: اند، از جملهبوده

استادشـان خـط آنهـا را     ةهايي نيز وجود دارد كه شاگردان مؤلفان با اجازنسخه
خـط مؤلـف    يهاي بعد به عنوان نسـخه ها در دورهاند، اين نسخهنويسي نمودهشبيه

در  )291: 1389( اي اشاره كرد كه مـرادي توان به نسخهاز جمله مي. اندنمايانده شده
خود بدان پرداخته است، اين نسخه را شـاگرد صـائب تبريـزي يعنـي عـارف       ةمقال

نويسي كرده است و جاعالن با دستبرد در انجامه، كتابت آن را به صائب تبريزي شبيه
 .اندنسبت داده
ابن سينا به  ةچهار رسالتوان به انتساب كتابت نسخه به افراد مشهور مي ةاز نمون

بـه خـط انـوري و     ديـوان قطـران تبريـزي   ، )195: 1381 فراي( خط خيام نيشابوري
اشـاره   )191: 1381 مينـوي ( منسوب به فردوسي به خط امـام فخـر رازي   ةنام معراج
 .نمود
در اين روش، : اياندناصل نم ةانتساب كتابت نسخه به مؤلف و نسخه را نسخ .3

نمايد استفاده ميهاي گوناگون نسخه مانند ديباچه يا انجامه از عباراتي كاتب در بخش
 .كه نشان دهد نسخه را مؤلف خود نوشته است

اي از ماننـد نسـخه  : انتساب كتابت نسخه به زمان حيات مؤلف يا نزديـك آن  .4
رفت آن گمان مي ةاثر فارابي كه با توجه به خط كوفي عربي و انجام المدينه الفاضله

هاي پـس از بررسـي   شده است، در حالي كهكه چند سالي پس از مرگ مؤلف نوشته 
183Fريچارد والزر

ملـك   ياي در كتابخانـه مشخص شد كه ايـن نسـخه از روي نسـخه    6
 ).194: 1381 فراي( استنساخ شده است

 جعل در عناصر مادي نسخه پس از كتابت  .ب
مصاديق اين . دهنداين نوع جعل را پس از كتابت نسخه و افراد مختلف انجام مي

 :نوع جعل شامل موارد زير است
اي هختگي براي نسخه، از جمله يادداشتهاي تملك، يادداشتايجاد سجلّات سا .1

هايي مبنـي بـر خـط مؤلـف بـودن نسـخه، مهرهـا و        تصحيح، سماع، مقابله، يادداشت
 

6. R. Walzer   
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ـ  صور الكواكب الثابتـه ة هاي الحاقي؛ مانند نسخو انجامهامضاهاي دروغين   ةكتابخان
ود دارد با اين مضمون كه نسـخه را  آن دو خط الحاقي وج ةبادليان كه پس از انجام
 ).52: 1383سودآور ( ب نموده استيپسر مؤلف نوشته و تذه

جايي و تغيير در اوراق نسخه؛ از جمله حذف نمودن يـا افـزودن برخـي    جابه .2
 .ها به اجزاي آنهااوراق يا تفكيك مجموعه

عطار متعلق بـه   الطيرمنطقاي از تغيير و دستبرد در تاريخ نسخه؛ مانند نسخه .3
 الطيـر منطـق كتاب  ةالمعارف بزرگ اسالمي كه شفيعي كدكني در مقدمدايره ةكتابخان

مائه تغييـر  مائه به سبععطار از آن ياد كرده است و اظهار داشته كه تاريخ آن از تسع
 705دانسته كه در سال يافته و كسي كه اين تاريخ را در انجامه جعل كرده است نمي

 عطـار : نقـل در ( پذير نبـوده اسـت  بدين كمال و زيبايي و پختگي امكان خط نستعليق

1388 :215.( 

؛ تغييـر در  ... ايجاد تغيير در نام مؤلف، عنوان نسخه، نام كاتب، محل كتابت و .4
شود، بـه عنـوان مثـال،    اين عناصر گاه به سبب تغيير در ديگر اجزاء نسخه الزم مي

خواجه نصيرالدين طوسي اشاره نمود  االشارت حل مشكالتاي از توان به نسخهمي
مائه نسخه، تغيير تاريخ نسخه از سبع ةكه سودآور دليل تغيير محل كتابت را در انجام

اين تغيير به اين دليل صورت گرفته كه محـل كتابـت اصـلي در    . داندمائه ميبه ست
: 1383آور سـود ( تر از آن، وجود نداشـته اسـت  زمان تاريخ جعلي يعني صد سال قبل

50.( 

افزودن تزيينات و مجالس نگارگري به نسخه يا جدا و خارج نمودن مجالس  .5
ها؛ اين امر از گذشته رواج داشته است، افزودن مجالس بـه قصـد افـزايش    از نسخه

 .گيردها صورت ميقيمت نسخه و جدا كردن مجالس با هدف فروش نگاره
ـ هاي ناقص توسط مالكامل نماياندن نسخه .6 وارد، ك، تاجر و ديگران؛ در اين م

گيرد تا نسخه در نگاه هاي نسخه صورت مياقداماتي براي پوشاندن نقصها و افتادگي
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 . اول کامل به نظر آید
 پاسخ پرسش دو  . 4. 1

اند و چاه اناواعی از   های خری جع ی کدا های مستند نسخهنمونه»: پرسش دو 
 «جعل در آنها به کار رفته است؟

سااخت   یه دساته توان به سا های خری جع ی را نیز میهای مستند نسخهنمونه
و جعل  (4 جدول) (متن) ، جعل در محتوای ع می(1جدول ) سازیکامل نسخه یا کتاب

 .تقسیم کرد (3تا  3های جدول) در عناصر مادی نسخه
تری دارد و خاود باه چناد    عل در عناصر مادی نسخه، رواج بیشدر این میان، ج

، کامال  (3 جادول ) هاا نساخه  ۀجعل در انجاما : شود، از جم هبخش دیگر تقسیم می
، جعال  (5 جادول ) ها به رساالت مستقل، تفکیک مجموعه(2 جدول) هانمایاندن نسخه

هاا و  ، جعل و تزویر در نگاره(  جدول) ها و از بین بردن سراششت نسخهدر یادداشت
 .(3 جدول) تزیینات نسخه

ر د. و تزویر وجود دارد ها، انواعی از جعلالز  است ذکر شود که در اذ ن نسخه
ترین نوع جعل و تزویر باه کاار رفتاه در آنهاا     ها بر اساس اص یا نسخههاین جدول

 .اندبندی شدهط قه
 

 سازیکتاب، شده شناخته متن با نسخه کامل ساخت .1جدول

 ۀشمار
 ردیف

 ۀشمار
 بازیابی
 نسخه

 شکل جعل رو  تاریخ نسخه عنوان

 5ا133  1
 فاای الرحمااه

 و الرااااان 
 الحکمه

 احتماالً
 قاااارن

 ق13

 بااا نسااخه کاماال جعاال
، نماا کهناه  خ، و مرکن

 کتااااب کااار  ردپاااای
 ساختگی
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 ع می محتوای در جعل با ییها هنسخ. 4جدول
 ۀشمار
 ردیف

 بازیابیۀشمار
 نسخه

 عنوان
 نسخه

 شکل جعل رو  تاریخ

 5ا412  1

، الحیاه عین
 عنااوان بااا

، جع ااااای
 احاااااوال

  سالطین

1420 
 تااااااا
 ق1423

 اوراق جااااییجاباااه
 لوحسار  افزودن، کتاب

 عنوان وضع، ساختگی
 نسخه برای جع ی

 

 5ا13333 4
، مجموعااه 

  الزادانتخاب
 قاااارن

 ق13

، ع اارات  برخای  محو
، مهرهااا نمااودن ساایاه

 و ادداشااتهای افاازودن
 جهت ساختگی ۀدی اچ
 باه  کتاب تألیف نس ت
  دیگر مؤلفی

 5ا10204 3
 ایرسااااله

 و صر  در
 عربی نحو

 ق1433

 و مؤلااف نااا  تغییاار
 دی اچه در وی تألیفات

 نسخه تألیف انتساب و
 دیگر فردی به

 

 5ا43430 2
 و یوساااف

 زلیخا
 ق1434

 به نسخه تألیف انتساب
 فردوسی
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 مخدو  و خوردهدست ۀانجام با ییها هنسخ .3جدول

 تاریخ جعل رو  شکل
 عنوان
 نسخه

 ۀشمار
 بازیابی
 نسخه

 ۀرشما
 ردیف

 

 در دساااااات رد
 و مؤلاف  ۀانجام

 ع اااارت محاااو
  وی یتألیف

 قرن احتماالً
 ق14

 حیااااات
 الق وب

 1 5ا1 4 

 

 کاتاان یانجاماه 
 و رفتااه بااین از

-نسخه یانجامه

 باااقی اساااس ی
 مانده

 ( ؟، ق131

-ح یااان

 فای  السیر
 ...اخ ار

 4 5ا15434

 

 بخشاای افاازودن
 خ، با انجامه به
 متفاوت مرکن و

 ( ؟، ق1413
 شااااارح

 شافیه
 3 5ا15333

 

 از تااریخ  ت دیل
 101 به 151

 2 5ا13501 شاهنامه ق151

 

 کاردن  مخدو 
 تااااریخ کامااال
 انجامه

 5 5ا13311 شاهنامه ( ؟، ق3 14

 

 کتاباات تاااریخ
 در تغییر، الحاقی

  کاتن نا 

 ( ؟، ق 144

 شااااارح
 و االس اب
 العالمات

   5ا13350
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 ۀانجاماا افاازودن
 و خا،  با جع ی
 متفاوت مرکن

 ( ؟، ق1030
 س ساااا ه

 الشهن
 3 5ا13153

 

 تاریخ خراشیدن
 4 عادد  ت دیل و
 در دست رد، 1 به

 سرلوح

 ق1433
 تاااازو 

 تیموری
 3 5ا13003

 

 تاریخ خراشیدن
 1 عادد  ت دیل و
 1 به

 ق 101
 مثنااااوی

 معنوی
 1 5ا1 440

 

 نا  بودن الحاقی
 مخدو  و کتاب

 تااااریخ باااودن
 کتابت

، ق1[×]0 
 ( ؟

 10 5ا45130 الهیّات

 
 

 شده نمایانده کاملهای  هنسخ .2جدول

 ۀرشما
 ردیف

 ۀشمار
 بازیابی
 نسخه

 شکل جعل رو  تاریخ نسخه عنوان

 5ا 43  1
 حدیقااااااه

 الشیعه

 احتماالً
 قاااارن

 ق13

، اوراق جاییجابه
 عناااوان حاااش 
 باارگ در فصاال
 سااخت ، نخست
  دروذین ۀظهری
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 5ا414  4

 تحریاااااار
 القواعاااااد

 فای  المنرقیه
 رساله شرح

 الشمسیه

 احتماالً
 قاااارن

 ق13

 الحاقی اول برگ
 رحشاا ۀنسااخ از

 المنرقتهشین
 

 العوا  ارشاد 5ا301  3
 احتماالً
 قاااارن

 ق13

 تعماادی وصااالی
 جهت به هاهرکاب

 افتادای پوشاندن
 اوراق

 
 

 
 شده تفکیکهای  هنسخ .5جدول

 ۀشمار
 ردیف

 ۀشمار
 بازیابی
 نسخه

 شکل جعل رو  تاریخ نسخه عنوان

 ق1432 المعی دیوان 5ا3 1  1

 ۀنساااااخ باااااا
 کاایی 5ااا2 1 

، اساااات بااااوده
 و فکیااااااااکت

 جداااناۀ  صحافی
   بخش هر

 5ا432  4

 حدیقااااااه
، الشااااایعه
 بخااااااش

 از ناقصااای
 ( دو  ج د

 احتماااالً
 قااااارن

 ق13

 مرالااان ۀادامااا
 5اا  43  ۀنسخ

 جداااناااه کاااه
 شاااده صاااحافی

 است
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 صه ا و نقل 5ا411  3
 احتماااالً
 قااااارن

 ق13

 ۀنساااااخ باااااا
 کاایی 5ااا301 
 .است بوده

 
 

 
 نسخه شتسراش و ادداشتهای در تزویر و جعل . جدول

 ۀرشما
 ردیف

 ۀشمار
 بازیابی
 نسخه

 عنوان
 نسخه

 شکل جعل رو  تاریخ

 5ا5331 1
 شااااارح
 مفتاااااح

 الفالح
 ق1033

 کااااردن محااااو
 ظهریه ادداشتی

 

 5ا14213 4
 ک یااااات

 سعدی
 ق332

 انجاماه  در بخشی
 است شده سیاه

 

 5ا13550 3

 شااااارح
 بیساااات

 در بااااب
 معرفااات

 تقویم

، ق1031
 ( ؟

 از بخشی سوزاندن
، اول رگبا  ۀحاشی

 برخاااای محااااو
، ادداشااااااااتهای

 کااردن مخاادو 
  کتابت تاریخ
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 ها هنسخ تزیینات در تزویر و جعل .3جدول

 ۀشمار
 ردیف

 ۀشمار
 بازیابی
 نسخه

 عنوان
 نسخه

 شکل جعل رو  تاریخ

 5ا11114 1
 دیاااااوان

 خاقانی
 ق1001

 الحااقی  رقم ای مجال 
 و« ع اسی رضا کمینه»

 ظهریه ادداشتهایی محو

 

 شاهنامه 5ا13311 4
، ق3 14

 ( ؟
 بااه هااا هنگااار افاازودن
 ناشیانه طرزی

 

 دست آمده  هبررسی وتحلیل نتایج ب
هایی از آنها در جداول فاوق نشاان داده   جع ی که نمونه ۀپ  از بررسی چهل نسخ

های مخت ف نسخه شان رواج انواع جعل و تزویر در بخشد و با تح یل و بررسی میز
 :نتایج زیر به دست آمد

از آنجا . تر از دیگر موارد رواج داردو تزویر در عناصر مادی نسخه بیش لجع .1
که این نوع از جعل و تزویر در حین کتابت و پ  از کتابت قابل اجراست  بنابراین، 

های مخت ف و در مدت زمانی طوالنی پ  از ساخت نسخه افراد اونااون، در دوره
عنای جعال   ی)در این نوع . ها هستندسخهقادر به انجا  این نوع از جعل و تزویر در ن

هاا باه   نسخه، تفکیاک نساخه   ۀ، پ  از دست رد در انجام(هادر عناصر مادی نسخه
 .ها، از مصادیق فراوان جعل و تزویر استاجزای آنها و کامل نمایاندن نسخه
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ها نيز نسبتاً رايج است كه دليـل  نسخه) متن( واي علميجعل و تزوير در محت .2
 . ويژه سرقت ادبي يا انتحال از گذشته دانستتوان رواج اين نوع جعل بهآن را مي

 از آنجا كه ساخت كامـل . ك مورد مشاهده شديساخت كامل نسخه فقط در . 3
، ايـن امـر   گيـرد نمايي صورت مـي هاي سنتي و كهنهها از ابتدا و اغلب با روشنسخه

گونه سازد؛ بنابراين، كم بودن تعداد اينگونه آثار را با دشواري همراه ميشناخت اين
 . توان به دليل عدم شناسايي آنها دانست و نه تعداد كم آنهاها را مينسخه

 پاسخ پرسش سوم . 3. 9
هـاي خطـي صـورت    جعل و تزوير بيشتر در كدام بخـش از نسـخه  «: پرسش سوم

 »گيرد؟ مي
شود، جعل و تزويـر در  هاي جعلي مشخص ميهاي مستند نسخهز بررسي نمونها
 دستبرد با موارد اغلب در وها رواج دارد تر از ديگر بخششهاي خطي بينسخه ةانجام

ايـن امـر بـا    . است همراه آنها كردن كهنه قصد به خطي هاينسخه تاريخ در تغيير و
سياه كردن، وصالّي كلمات و عبـارات  هاي گوناگون مانند محو كردن، تراشيدن، روش

اي سـاختگي و توسـط افـراد گونـاگون     كاتب و الحاق انجامه ةيا از بين بردن انجام
نسخه گاه لزوم تغيير در ديگر عناصر مـادي را بـه    ةتغيير در انجام. گيردصورت مي

 .شودجعل و دستبرد در نسخه مي ةهمراه دارد كه اين امر سبب گسترش دامن
 :شودمي مشاهده زير هايصورت به هانسخه ةانجام در تزوير و جعل

 نـام  كاتب، نام: جمله از نسخه ةانجام در موجود عناصر از كيي محو اي تغيير .1
 از اسـتفاده  با عددي تاريخ تحريف .2 كتابت، مكان اليه،مهدي كتاب، نام مؤلف،

 بـه  حرفـي  تاريخ در تغيير يا بردن قلم و تراشيدن خراشيدن، گوناگون روشهاي
 بـه  مائـه تسـع  اي مائهست به مائهسبع مائه،خمس به مائهست تبديل مثال، عنوان

 تاريخ نقل به اكتفا .3 نسخه، دادن نشان قديمي براي )124: 1388 افشار(مائه سبع
 انجامة كاتب بردنبين از اي )119: ق1421 المشوخي( كاتب توسط عنهمنقول نسخة

 و الحاق .4 .شود نمايانده نسخه انجامة عنوان به اساس نسخةانجامة  كه نحوي به
    .انجامه به بخشي افزودن
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 ساخت و ادداشتهایکردن  محو مانند نسخه تاریخی سوابق بردن بین از
 محسوب نسخه تاریخ در جعل مصادیق از نیز آنها برای جعلی ای تاریخچه

 اطالعات حذف و نسخه مالک نام بردن بین از موارد این جمله از شود، می
 منسوب و ساختگی هایمهانجا افزودن نسخه، در موجود ادداشتهاییو  تاریخی
 سرگذشت نهایت در که است مشهور کاتبی ای خوشنویس به نسخه کتابت داشتن
 .دهدمی تغییر را نسخه
 زیر نکات به توانمی آوردمی فراهم را نسخه تاریخ در جعل امکان که عواملی از
 :نمود اشاره
 را جعلی تاریخ افزودن امکان که کاتب توسط نسخه کتابت تاریخ بیان عدم .1
 آورد؛می فراهم
 تنهایی؛ به عدد به ای حروف به نسخه تاریخ کتابت به کردن اکتفا .2
 به هجری 1111 سال از کاتبان مثال عنوان به کتابت، تاریخ بیان در اختصار» .3
 تا است شده سبب امر این که نوشتندمی را تاریخ راست سمت رقم سه ای دو تنها بعد

 نمایند؛ فتصر و دخل تاریخها نای در بتوانند جاعالن
 فراهم آن در را تغییر و تبدیل امکان که حرفی تاریخِ نکردن گذارینقطه .4
 .آورد می

 نتایج پژوهش. 11
هاای خطای و   های مادی، معنوی و اجتماعی جعل و تزویر در نسخهبا توجه به زیان

قاان و  محق کننادگی تارین آن نداشاتن الاالت و گماراه    ایرادهای اثر جعلی که مهم
به این منظور، . پژوهشگران است، شناخت و آگاهی نسبت به این آثار ضروری است

: شاوند های خطی به سه دسته تقسیم مای توان گفت انواع جعل و تزویر در نسخهمی
هاا، کاه از روان نسابتا     نساخه ( متن) ها؛ جعل در محتوای علمیساخت کامل نسخه

دهناد؛ البتاه ایان امار بعاد از      اتبان انجام میزیادی برخوردار است و اغلب آن را ک
جایی اوراق و حذف کردن یا افزودن برخای اوراق ممکان   ساخت نسخه نیز با جابه

ا پاس از کتابات و   یها، که آن را در حین کتابت است؛ جعل در عنالر مادی نسخه
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هاي محو كردن، تراشيدن، ند، اين نوع از جعل با انواع روشكنگوناگون اجرا ميافراد 
 .خراشيدن، سياه كردن، قلم بردن، الحاق يا حذف همراه است

شود كه جعل و تزوير با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش مشخص مي
شـناخت و  هاي خطي گستردگي و گوناگوني بسياري دارد، درنتيجه لـزوم  در نسخه

نويسان و البته شناسان، پژوهشگران و فهرستهاي جعلي توسط نسخهتوجه به نسخه
شناسـايي   هاي خطي امري ضروري است، چرا كه عدمتوسط مراكز نگهداري نسخه

 . رساندشناسي آسيب ميهاي نسخهاين گونه آثار به پژوهش

 پيشنهادها. 11
 .هايي از اين آثارپايي نمايشگاهمراكز نسخ خطي و برشناسايي آثار جعلي در  -
افزايش سطح دانش و فرهنگ جامعه نسبت بـه حفاظـت و نگهـداري صـحيح از      -

ميراث گذشتگان و آگاهي دادن به افراد در مورد آثار منفي ناشي از جعل و تزوير و 
 .مخدوش كردن ميراث علمي نياكان

لمي بـااليي دارنـد در   از آنجا كه بسياري از جاعالن توانايي و قابليت هنري و ع -
افراد و حمايـت و   ةهاي هنرمندانقيتاي مناسب به جهت بروز خالنتيجه، ايجاد زمينه

اي نو در ساز ايجاد سبك و شيوههدايت آنها به سمت و سويي درست، نه تنها زمينه
هاي خطي را نيز از جوالنگاه نمايش شود بلكه نسخهپردازي ميآرايي و نسخهكتاب

نمايد و اين امر را تنهـا نهادهـاي فرهنگـي و    يدن هنر جاعالن خالي ميو به رخ كش
 .پذير سازندتوانند امكانهنري مي

ارتقاي ديد و نگاه مسئوالن فرهنگي نسبت به آثار جعلي به عنوان آثاري قابل  -
ـ تحقيق و ارزشمند براي جمع مسـتند   ةآوري، حفاظت و نگهداري به عنوان نمون

 .آثار جعلي
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