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چکیده
های آغازین قرن بیستم که نقطۀ اوج خروج اشیاء عتیقه از ایران بود، جعل در دهه
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ّ
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البته جعل در نسخ . های باالتری داشتندنسخ خطی مصّور بودند چراکه قیمت
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مقدمه

های آخر قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم نقطۀ اوج گردآوری آثار هنر اسالمی توسـط دهه

طبق اسناد موجود، در آن مقطـع تـاریخی اشـیاء هنـری . داران کشورهای غربی بودمجموعه

از مالکان بومی به اروپا و بعدها به آمریکا آنهاها یا از طریق خریدزیادی یا از طریق حفاری

شناسـانه اسـتخراج طـور علمـی و باسـتاندر چنین فضایی، اکثـر ایـن اشـیاء بـه. دنتقل شم

محل کشف آنها نامعلوم بود و یا بهنمی
ً
بی مستند نمیشدند و معموال اگرچه اشـیاء . شدخو

و عـراق بـه اروپـا منتقـل تاریخی از کشورهای ترکیه، مصـر، هنـد، شـمال آفریقـا، سـوریه

دلیـل آن ١.داران و دالالن غربـی بـودشدند، اما آثار هنری ایران مورد توجه ویژۀ مجموعهمی

و همسـرش ٢پـوپاِپـمشناسان و محققانی چـون آرتـور نیز فعالیت و رقابت گستردۀ باستان

دونالد ٧اریک اشمیت،٦اریک شرودر،٥ارنست کونل،٤ارنست هرتسفلد،٣رمن،ِکِایفیلیس 

در سرزمین ایران برای حفاری، کشـف و یـا مطالعـۀ ١٠و مایرون اسمیت٩آندره گدار٨ویلبر،

).Hillenbrand, 2016.نک(آثار تاریخی بود 

هـای بزرگـی بـود کـه در زمینۀ آشنایی این محققان با هنر دوران اسالمی ایـران نمایشـگاه

هـایی کـه در ترین نمایشگاهاز مهم. برگزار شدهای آغازین قرن بیستم در اروپا و آمریکا دهه

اولی نمایشگاه سترگ هنر اسـالمی بـا نمـایش : توان اشاره کرداروپا برپا شد به سه مورد می

؛ و Vernoit, 2000.در دنیای غرب، نکهای تفصیلی در مورد تاریخچۀ گردآوری آثار هنر اسالمی برای پژوهش. ١

Kadoi, 2016.
2. Arthur Upham Pope (1881-1969).
3. Phyllis Ackerman (1893-1977).
4. Ernst Emil Herzfeld (1879-1948).
5. Ernst Kühnel (1882- 1964).
6. Eric Schroeder (1904-1971).
7. Eric Schmidt (1897- 1964).

جاسوس سازمان سیا در ایران بود کـه در اصل افسر و) Donald Newton Wilber: 1907-1997(ویلبر دونالد . ٨

است که به برکناری محمد مصّدق نخست ۱۳۳۲مرداد ۲۸شهرتش به خاطر رهبری عملیات آژاکس در کودتای 

.وزیر انجامید
9. André Godard (1881-1965).
10. Myron Bement Smith (1897-1970).



ایران ١١/...پژوهشی دربارۀ جعل نسخ خطِی

نمایشـگاه دیگـری کـه بـه نگـارگری ایـران ١.بـود١٩١٠اثر در شهر مونیخ در سـال ٣٦٠٠

سومین رویداد، ٢.زار شدبرگ١٩١٢هنرهای تزیینی پاریس در سال ۀاختصاص داشت در موز

در ایـن . بـود١٩٣١در قلـب لنـدن در سـال ٣نمایشگاه بزرگ هنر ایران در خانـۀ برلینگتـون

داد، حدود یکصد مـوزه و کتابخانـه و نمایشگاه مهم که سه هزار سال هنر ایران را نمایش می

برده، در میـان محققـان نـام٤.دار خصوصی آثار خود را به نمایش گذاشـتندسیصد مجموعه

زمـان بـا اولـین هـم١٩٢٦او در سـال . تری در معرفی هنر ایران داشتآرتور پوپ نقش مهم

نمایشگاهی از آثار هنری ایران در مـوزۀ پنسـیلوانیا ٥»المللی هنر و معماری ایرانکنگرۀ بین«

بـه ذهـنش بررسـی هنـر ایـرانتدوین کتاب عظـیم فکرجا بود که به راه انداخت و از همان

٦).Siver, 2005(رد خطور ک

داران عمـومی و خصوصـی ها سبب شد تا فضایی رقابتی در میان مجموعـهاین نمایشگاه

المللـِیدر این بازار پررونق بـین. اروپایی و آمریکایی برای خرید آثار عتیقۀ ایران ایجاد شود

آنای شـایع تبـدیل شـد، کـه در حقیقـت، هنر اسالمی، جعل آثار هنـری بـه پدیـده باعـِث

بـه نظـر . شـدداران پرداخت میها و مجموعهکه توسط دالالن، موزهبودهای هنگفتیقیمت

Die Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer: با عنوان(این نمایشگاه محصول. ١

Kunst ( کاتالوگ سه جلدی به ویراستاری فردریش زاره و فردریک مارتین است)Sarre & Martin, 1912.(

Miniatures(این نمایشگاه بازدِه. ٢ Persanes ( تعداد محدود ه که بکاتالوگ دو جلدی با تصاویر رنگی است

).Marteau & Vever, 1913(نسخه چاپ شد ۵۰۰

3. The Burlington House.
.Briggs et al., 1931.نکنمایشگاه،ایندر مورد. ٤

را تا سال ) International Congress of Iranian Art and Archaeology(پوپ چهار دورۀ دیگر این کنگره . ٥

. برگزار کرد۱۹۶۸

A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the(» ایـرانهنـربررسـی«سـترگکتـاب. ٦

Present (
ً
، )فصـل١١٥(صـفحه مـتن ٢٨١٧شش مجلد حجیم شـامل قالبدر١٩٣٩-١٩٣٨سالدرنهایتا

محقق سرشناس از شانزده کشور به پوپ و ٧٢در نگارش این کتاب . لوح رنگی چاپ شد١٩٣تصویر و ٣٥٠٠

توسـط انتشـارات سـروش ١٩٧٧اثر در سـال این ). Pope & Ackerman, 1938(همسرش یاری رساندند 

) از دوران پـیش از تـاریخ تـا امـروز: سیری در هنر ایران(ی آن ش، ترجمۀ فارس١٣٨٧در سال . تجدید چاپ شد

.توسط انتشارات علمی فرهنگی در سیزده جلد منتشر شد
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. رسد که جعل در آثار هنری ایران بسیار بیشتر از سـایر کشـورهای اسـالمی بـوده اسـتمی

اگرچه قوانینی بر ضد خروج اشیاء عتیقه در ایران، دولت عثمانی و سایر کشورهای اسـالمی 

؛Ghiasian, 2015: 892(قوانین جلوی خروج غیرقانونی آنها را نگرفـت وضع شد، اما این 

).Graves, 2018: 91و

مه
ّ
اختصار در مورد جعـل نسـخ خطـی بهمطالبیقزوینی اولین کسی است کهمحمدعال

بعدها مجتبـی ). Qazvīnī, 1910(نوشته است عروضیۀچهار مقالایران در حواشی کتاب 

اختصاص داشت، اطالعـات مفیـدی اندرزنامهای مجعول از به نسخهای که مینوی در مقاله

ریچـارد فـرای نیـز ١٩٧٤در سـال ). ١٣٣٥مینـوی، (ارائه کـرد پدیدۀ جعل در ایران بارۀدر

هـای اخیـر، در سـال). Frye, 1974(عرضـه کـرد فهرستی از نسخ خطی مجعـول فارسـی 

بـه ) ٢٠١٨(و مارگارت گریـوز )٢٠١١(، شیال بلر )٢٠١١(محققانی چون فرانسیس ریشارد 

این پدیده بررسـی و شایدکنون آن چنان که بایداما تا. اندجعل در آثار هنر اسالمی پرداخته

دلیـل مالحظـات آنهـا پروای محققان از پرداختن به موضوع جعل آثار هنری بـه. استنشده

رعایـت ایـن عـدم . دارهـا بـوده اسـتهـا و مجموعـهنسبت به همکـاران خـود و نیـز مـوزه

ی قضـایی علیـه اتواند به از دست دادن فرصت شغلی و یـا حتـی دعـومالحظات، گاهی می

).Graves, 2018: 93؛ ٤٥٨: ١٣٣٥مینوی، (محقق منجر شود 

اسـت، نسـخ خطـی مصـّور مربوط بـه های جعل در دوران مدرن ترین مقولهیکی از رایج

هـای نسخ مصّور قیمـت،از طرف دیگر، هاست ونقاشی مطلوب ذائقۀ غربی،از طرفیزیرا،

نوعی جعـل در آنهـا که بهاستنسخ خطی مصّوری ۀ حاضرمقالکانون توجه . باالتری دارند

آمـاریجامعۀ . صورت گرفته است
ِ

کـه در مطالعـات ه بـودهـایی پـژوهش نسـخهموضـوع

شناخته شـده های چند کشور اروپایی بر نویسنده ها و موزهای و میدانی در کتابخانهکتابخانه

)٢٠١٩اکتبـر ٣٠(و نوشتار که برگرفته از سخنرانی نگارنده در دانشگاه توکیمقاله این . است

و چگـونگی جعـل علـلهایی مانند بندی انواع جعل در نسخ خطی به پرسش، با طبقهاست

بررسی . پردازدمی)از اواخر قرن نوزدهم میالدی به بعد(های تاریخی و عصر مدرندر دوره

های محققان نیز یکی دیگر از اهداف ایـن جعل آثار نگارگری ایران در پژوهشعمِلتأثیرات 

.استمقاله 
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یخیجعل نسخ خطی در دوره. ١ های تار

نامههای تاریخی، نمونهدر دوره هـا موجـود اسـت کـه هـا و عهدنامـههای متعددی از جعِل

با انگیزه
ً
ایـن اسـناد. پـذیرفتحتی ادبی صورت میهای سیاسی، مذهبی ومعموال

ً
معمـوال

کـه بـرای نامۀ یک پادشـاه و غیـره بـودهیک بنای مقدس، شجره،مرتبط با تأسیس یک شهر

عنـوان مثـال، یـاقوت بـه. سـتایا تأمین منافع شخصی یا گروهی تولید شدهمالکیتاثبات 

تعریف کرده کـه یکـی از ای جعلی راداستان عهدنامهمعجم االدباء در ) ق٦٢٦.د(حموی 

موجـب بـه. استگزارش کرده) ق٣٣٤-٣٢٢حک(یهودیان به خلیفۀ عباسی القائم بامرالله 

و شهادت جمعی از ،دهفرموجزیه را از یهودیان خیبر ساقط )ص(آن عهدنامه، حضرت رسول

ای مجعـول عهدنامه١).٧٤٤: ١٣٣٢قزوینی، (صحابه نیز در آن عهدنامه مسطور بوده است 

صـفر اربعـین «و چهل نفر از مسیحیان به دسـت آمـده کـه تـاریخ )ع(نیز میان حضرت علی

مه قزوینی با توجه به . دارد» للهجره
ّ
تاریخی و نوع خط عهدنامه اثبات کرده کـه واقعیاتعال

).٧٤٧:همان(های هفتم تا نهم هجری قمری نوشته شده است این سند در خالل سده

-٢٩٥حک(وّراقی به نام دانیالی در زمان مقتدر خلیفه عباسی از ) ق٨٠٨.د(خلدون ابن

نوشـت نمـا بـر آن مـیکرد و به خط عتیقبرد که کاغذها را کهنه میدر بغداد نام می) ق٣١٧

نیـز حکایـت کـاتبی در دیـوان صـاحب بـن عّبـادنامـهقـابوسدر ). ٤٥٥: ١٣٣٥مینوی، (

گـاهی نیـز ). ٤٥٦-٤٥٥: همـان(د کـرسـازی مـیآمده است که تزویر یا خط) ق٣٨٥.د(

زمـانی کـه خوشـنویس مشـهور. انـدها به قصد خیر و نه تزویر بودهجعل
ً
بـّوابابـن،مـثال

را سرپرست کتابخانۀ بهاءالدوله در شیراز بوده یک جزء مفقودشده از مصحفی ،)ق٤١٣. د(

ایگونـهبـهمقلـه را بـّواب خـط ابـنابـن. کتابـت کـرد،نوشـته بود) ق٣٢٨.د(قلـه مابنکه 

مقلـه توضـیح داده کـه ابـن. او را بازشناسدتوانست کارماهرانه تقلید کرد که بهاءالدوله نمی

تذهیب جلوهبّواببنا ای کهنـه داده و دوبـاره نسـخه را تجلیـد کـرده به کاغذ و رنگ طالیِی

). Rice, 1955: 7(است 

از جملۀ شهادات زیرا ،الله عهدنامه را به خطیب بغدادی عرضه داشت و او آن را مصنوعی خواندوزیر القائم بامر. ١

شهادت دیگر نیز مربوط به سعد بن . فتح خیبر اسالم آورداین متن، شهادت معاویه بود که یک سال پس ازدر 

).٧٤٤: ١٣٣٢قزوینی، (معاذ بوده که یک سال قبل از واقعۀ خیبر وفات نموده بود 
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تواند در اصالت برخی از میهای تاریخی تقلید ماهرانۀ آثار خوشنویسان معروف در دوره

های تیموری و صفوی، حمایت در دوره. کندتردیدهای نسخ خطی ایجاِدها و انجامهترقیمه

عطبقۀ درباری از هنرمندان سبب شهرت آنان و رواج سّن
ّ
سـنت گـردآوری . سازی شدت مرق

ع و انتساب 
ّ
بـروز بـه هنرمنـدان معـروف سـببآنهـاآثار خوشنویسی و نقاشی در قالب مرق

١.پدیدۀ امضاهای مجعول شد

اگرچـه در بیشـتر . شـدندهای تاریخی دستخوش جعل مـینسخ خطی مصّور نیز در دوره

شدند، اما گـاهی های نسخ خطی در همان مکان و زمان کتابت نسخه کار میموارد، نقاشی

های بعد بر روی مـتن نوشـتار یـا فضـای خـالی موجـود و یـا حتـی رویها در دورهنقاشی

توان تر، میهای قدیمیبرای افزودن نقاشی روی نقاشی. شدندتر افزوده میهای قدیمینگاره

محفــوظ در کتابخانــۀ کــاخ و م١٣١٧/ق٧١٧شــده درکتابــتالتــواریخجــامعای از نســخه

جایی که تاریخ انجام این نسخه یک سال قبل از آن. را مثال زد) ١٦٥٤خزینه : ش(توپکاپی 

حدود هفت نقاشی در آغاز آن افزوده شـده از اعدام 
ً
کـه امـروزه (رشیدالدین است، احتماال

ها خالی مانـده و باقی فضاهای در نظر گرفته شده برای نقاشی) تنها سه فقره از آن باقی مانده

هـای چهاردهم، شخصی ناشناس این فضاهای خالی را با نقاشی/در اواخر سدۀ هشتم. بود

/دهـد کـه در ربـع اول سـدۀ نهـمتحقیقات جدیـد نشـان مـی. ه استای پر کرددستانهخام

پادشاه تیموری نوسازی شده و ) ق۸۵۰-۸۰۷حک(این نسخه در کتابخانۀ شاهرخ ،پانزدهم

رنـگ،تهای قدیمی آن یا مرّمبسیاری از نقاشی
ً
گـذاری شـده اسـت یـا روی آنهـا مجـددا

)Ghiasian, 2018b: 403-404 .(التواریخجامعز نسخۀ ناتمام دیگری ا)خزینه : توپکاپی

هایی به فضاهای خالی آن افزوده شده اسـت نیز در کتابخانۀ شاهرخ بوده که نقاشی) ١٦٥٣

). ١٣٩٨غیاثیان، . نک(

هـای آنهـا کتب قدیمی زیـادی در کتابخانـۀ شـاهرخ گـردآوردی شـده بـود امـا انجامـه

اما در ٢،شدنام شاهرخ اکتفا میشد و به افزودن چند مهر و گاهی شمسه به کاری نمیدست

ع.١
ّ
.Roxburgh, 2005. سازی در ایران، نکبرای تحقیق مفّصل در مورد سنت مرق

.Ghiasian, 2018a: 25-44. برای فهرست کتب موجود در کتابخانۀ شاهرخ، نک. ٢



ایران ١٥/...پژوهشی دربارۀ جعل نسخ خطِی

ای توان بـه نسـخهعنوان نمونه میبه. شدندها جعل میگاهی انجامه،های بعدها یا سدهدهه

ــۀ کــاخ توپکــاپیلغــت الفــرسنظــامی و خمســۀفردوســی، شــاهنامۀشــامِل در کتابخان

الـدین جاللاین نسخه در اصل برای آخرین حاکم مظفریان، . اشاره کرد) ١٥١٠خزینه : ش(

دهندۀ کتابنام سفارشحاوی ای که شمسه. تولید شده است)ق٧٨٦-٧٦٥حک(شاه شجاع 

پوشانده ) ق٩١١-٨٧٣حک(ای به نام سلطان حسین بایقرا ای از تذهیب و کتیبهبا الیهاست،

. اندکاری شدهشده و تواریخ دو انجامۀ آن نیز دست
ً
تاریخ اصلی انجامۀ بخش خمسه ،مثال

به » سبعمائه«های بوده که کلمۀ سبعین پاک شده و نقطه» )ق٧٧٦(و سبعین و سبعمائه سّت«

). Soucek & Çağman, 1995: 182-183(ت تغییر یافتـه اس» )٩٠٣(و تسعمائه سّت«

تالشـی هـا دخـل و تصـرفاند کـه پریسیال سوچک و فیلیز چغمن این فرضیه را مطرح کرده

عالوه بر ایـن،). ٢٠٣:همان(است بودهظفرییک نسخۀ م» سازِیتیموری«برای 
ً
احتمـاال

ایـن نسـخه شـاهنامۀروی مـتن بخـش نقاشی به سبک صفوی بر ٢١در تبریز و یا استانبول

.افزوده شده است

جعل نسخ خطی در عصر مدرن. ٢

مه قزوینی در حواشی کتاب 
ّ
کنـد کـه عروضی سمرقندی از مـردی نقـل مـیچهار مقالهعال

هر نسخۀ خطی از مصّنفین قدیم که چند ورق از . والد ما هنری مخصوص داشت«: گفتهمی

دادند و او در عرض یک دو شـب آن اول یا آخر یا وسط آن افتاده بود آن را به مرحوم والد می

سـاخت و چند ورق افتاده را به همان اسلوب باقی کتاب انشاء نموده بـه کتـاب ملحـق مـی

توانست تمیـز فصول کتاب بود که هیچ کس از فضال و علما نمیچنان شبیه به سایر ابواب و 

بعـدها ). Qazvīnī, 1910: 172(» بدهد که این اوراق از اصل کتاب است یا ملحـق بـه آن

تزویرشناسـی: نامۀ فرایکاپوس«ای با عنوان مجتبی مینوی در مقاله تـالش » تمرینی در فـّن

خواجـه نصـیرالّدین رسـالۀ معینّیـهای از نسخهاو. کرد تا هویت فرد مذکور را شناسایی کند

،و شرح مشکالت آن را در کتابخانۀ ملـی ملـک یافـت کـه در آخـر آن) ق٦٧٢.د(طوسی 

خطوط کوفی این رساله عملّیات مرحوم صدر االفاضل است «: نوشته شده استزیرعبارت
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حسی. و از این گونه عملّیات در کتب از آن مرحوم بسیار
ّ

ن بن محمد کاظم ملـک و انا االقل

مینـوی ). ٤٥٦: ١٣٣٥مینـوی، (»شـداز مجدالـّدین پسـرش خریـداری .عفی عنـهالّتجار 

نویسـد و حتـی هنوز در حیات است و خطوط مختلـف را مـی«افزاید که این مجدالّدین می

در ای در فن خط با نمونهرساله
ً
های مختلف به چـاپ سـنگی منتشـر کـرده اسـت؛ و فعـال

جوار طهران منزل دارد و فرزندان او به نام خانوادگی نصیری کتب خطی قدیم و ای در دهکده

مینـوی . )٤٥٧-٤٥٦:همان(» خورندبل ایشان نان میای از ِقفروشند و عدهاشیاء عتیقه می

: بردخود تعدادی از این نسخ خطی مجعول را نام میدر مقالۀ
هـای دیگـری شاید در هر دو جا و در جایای در جوار طهران، یا در اصفهان یا در دهکده

کاری انواع اجناس عتیقۀ تقلبی برپـا نیز، یک یا چند کارگاه از برای جعل و تزویر و ساخته

مشغول کارند و گاهوران ماهر و بیشده است و گروهی از پیشه
ً
گـاه از کـار بهوجدان دائما

از آن جملـه اسـت . شـودگـر مـیرود یا در خود ایران جلوهایشان اثری به خارج ایران می

انـوری کـه آقـای دیوان قطران که آقای فرای خرید و به آمریکا برد، و دیوان معّزی
ّ

به خـط

ی دربارۀ آن مقاله
ّ
الّنسـب ای نگاشـته و آن را اصـیل و صـحیحدکتر بیانی مدیر کتابخانۀ مل

اللةتشخیص داده است، و کتاب موسوم به 
ّ

ب ابن عّباد کـه منسوب به صاحالهدایة و الض

).٤٥٥-٤٥٤: همان(متن آن را حسین علی محفوظ چاپ کرده است 

، مجتبی مینوی در یادداشت کوتاهی کـه نامهکاپوسچند سال پس از نگارش مقالۀ مهم 

نامـهمعـراجچاپ کرد، تعدادی دیگر از نسـخ سـاختگی از جملـه راهنمای کتاب در مجلۀ 

المناجـات االلهیـات عـن ق،٥٨٤زی مـورخ سـینا بـه خـط امـام فخـر رامنسوب بـه ابـن

). ١٣٤٢مینوی، (خیام را نام برد رباعیاتو حداقل پنج نسخه از منینؤامیرالم

ریچارد فرای نیز در مقالۀ کوتاهی تعدادی نسخۀ مجعـول را بـدین شـرح نـام ، ١٩٧٤در 

سـینا بـه ابنچهار رسالۀابونصر فارابی به خط خود او، آراء اهل المدینة الفاضلۀ:برده است

مــورخ )ع(العابــدینامــام زیــنمجموعــه اشــعارم، ١٠٨٢/ق٤٧٥خــط عمــر خیــام مــورخ 

محمـد بـن مختصر کتاب التـواریخم، ٩٨٢/ق٣٧٢تاریخ بهکتاب االدریسم، ٩١١/ق٢٩٩

م ١١٥٦/ق٥٥١تـاریخ امیرمعّزی بهدیوانم و نسخۀ مصّور ٩٩٨/ق٣٨٩نعمان حارثی مورخ 

). Frye, 1974(با شانزده نقاشی 
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یکی از . شودجعل نسخ خطی در عصر مدرن، هم کتب مصّور و هم نامصّور را شامل می

دون تاریخ بوده های بهای رایج جعل در کتب نامصّور افزودن انجامه یا ترقیمه به نسخهشیوه

کاری شده یا نام منظور باال بردن ارزش یک نسخه، تاریخ انجام آن دستگاهی نیز به. است

خاقانی در کتابخانۀ بریتانیادیوانعنوان مثال، نسخۀ به. شوداضافه میآن هشخصی ب

)Or. 7942 ( هجری ٥٩٤تری به سال هجری کتابت شده، تاریخ قدیمی٦٦٤که در سال

یکی دیگر از ). Richard, 2011(در درون یک شمسۀ مذّهب بدان افزوده شده است 

لف یا نسخۀ ؤمشخِصنوشتۀ عنوان دستهای افزایش قیمت یک کتاب، معرفی آن بهروش

قادر به ، های خوشنویسیشناسان با بررسی دقیق ویژگینسخه. بوده استاومتعلق به خود 

جا که تمرکز این مقاله بر نسخ خطی مصّور است، از آن. تشخیص این نوع از جعل هستند

.دپردازمیهای جعل در کتب مصّور در ادامه به انواع شیوه

جعل نسخۀ کامل.١. ٢

هاز جملـ، کـه اند بسیار اندک استطور کامل جعل شدههای مصّوری که بهتعداد نسخه

اطالعـات چنـدانی از . با شانزده نقاشی را نام بـرد،ق٥٥١تاریخ امیرمعّزی بهدیوانتوان می

که ریچارد فرای گفته که آن را از فخرالـدین نصـیری بـرای این نسخه در دست نیست جز این

ای اما نمونـۀ دیگـر، نسـخه٢).Frye, 1971: 16(در هاروارد خریده است ١کتابخانۀ هوتون

ایـن . پا کرداست که در نیمۀ قرن بیستم جنجال زیادی بهنامهکاپوسیا اندرزنامهمعروف به 

1. Houghton Library at Harvard.

. هایی که در خانۀ فخرالدین نصیری دیده بوده را نام برده استنوشت اول همین مقاله تعدادی از نسخهفرای در پی.٢

خریداری کنون در ایران یا هر جای دیگر عنوان تنها نسخۀ مهمی که تااین کتاب به«که او ادعا کرده که جالب این

ملی و دیگران مورد بررسی ۀصورت دقیق توسط متخصصان کاخ گلستان و نیز مهدی بیانی از کتابخانام بهکرده

ای از همچنین مجتبی مینوی اشاره کرده که نامه). Frye, 1971: 16(» یید شده استأصادرات تقرار گرفته و برای 

ملی بدین محتوا رسید که در نسخۀ دیوان امیرمعّزی که کتابخانه ملی تصدیق ضمنی اصالت آن ۀفرای به کتابخان

کتابخانۀ ملی نیز جوابی بدین مضمون داده که اگر دیوان معّزی را اصیل . کار رفته استرا کرده، آبی پروس به

که ما دادیم و رأی ما در اصالت یا شما فقط اجازۀ خروج خواسته بودید . دادیمدانستیم اجازۀ خروج آن را نمیمی

).٤٥٣-٤٥٢: ١٣٣٥مینوی، (جعل آن را نپرسیدید 
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در آمریکـا . دکـرریچارد فرای در تهران خریداری و به آمریکا منتقل ١٩٥٣در سال رانسخه

به قیمـت ١ورکیاناوی قسمت شد و بخشی از آن به مجموعۀ هاگوپ ِکسدو پارۀ نامکتاب به 

). Graves, 2018: 92(فروخته شد٢سیناتیهفتاد هزار دالر و بخشی دیگر به موزۀ هنر سین

جا که در مقدمۀ این نسخه، نام نویسنده کاپوس بن قابوس ثبت شـده، ایـن کتـاب نـام از آن

مجلس تصویر ١٠٩م و ١٠٩٠/ق٤٨٣این نسخه دارای تاریخ انجام ٣.گرفت» نامهکاپوس«

ترین نسخۀ مصّور فارسی بود و داشت کهناین کتاب اصالت میاگر ). ٢و ١تصاویر (است 

مجتبی مینوی با بررسی متن نسـخه . بردتاریخ نگارگری ایران را بیش از یک قرن به عقب می

، جلد اول کتـاب نامهکاپوساد که منبع الهام های نوشتاری کلمات پهلوی آن نشان دو غلط

م در تهران چاپ شده و بـه ١٩٤٢/ش١٣٢١الشعرای بهار بوده که در سال ملکشناسیسبک

میالدی تزویـر و تحریـر ١٩٤٢را پس از سال نامه کاپوسخوبی اثبات کرد که همین دلیل به

). ٤٩٠-٤٨١: ١٣٣٥مینوی، (اند کرده

، بـا دعـوت از محققـان کـرددفاع مـیاین نسخه اصالته ازآرتور پوپ ک١٩٦٠در سال 

المللی هنر و کنگرۀ بین«در اندرزنامههای مختلف جنبهمنظور بررسیبهسرشناس، همایشی 

مقاالت این همایش که یازده سال بعد در قالب . در نیویورک برگزار کرد٤»شناسی ایرانباستان

که به دفاع از نسـخه بپـردازد، منتشر شد، بیش از آن» بررسی هنر ایران«جلد سیزدهم کتاب 

در مقاالت این مجلد، آرتـور ). Pope & Ackerman, 1971(دار کرد اصالت آن را خدشه

اندرزنامـهطور مستقیم یا غیرمسـتقیم از به٦گرابارکِلآو ٥کرمن، لیندا ِبتمنِایپوپ، فیلیس 

ریچـارد . نـدایـراد گرفتمـتن نسـخه بـه ای اما احسان یارشـاطر و ریچـارد فـر. انددفاع کرده

از نسخ خطی اندرزنامههای ت کرد که نقاشیثابهاشناسی نقاشیاتینگهاوزن با بررسی سبک

که در زمان ظهور نسخه در کتب های هفتم و هشتم هجری الهام گرفتهمصّور مربوط به سده

1. Hagop Kevorkian (d. 1962).
2. Cincinnati Art Museum.

.استوشمگیربنقابوسبناسکندربنکاووسکیلف کتاب، ؤنام اصلی م.٣
4. International Congress of Iranian Art and Archaeology.
5. Linda Bettman.
6. Oleg Grabar (1929-2011).
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با نقـوش اندرزنامههای او همچنین به شباهت قابل توجه نقاشی. مختلف منتشر شده بودند

هـای اروپـا شـد های نیشابور اشاره کرده که در دهۀ سـوم قـرن بیسـتم وارد حراجـیسفالینه

)Ettinghausen, 1971 .(ضربۀ نهایی را به ،هاهای نقاشیروترفرد گتنز با آزمایش پیگمنت

ه که برای اولین بار ها از آبی پروس استفاده شداو نشان داد که در برخی از نقاشی. زداندرزنامه

). Gettens, 1971(در آغاز قرن هجدهم میالدی کشف شده است 

یر  م١٠٩٠/ق٤٨٣تاریخ پ، به١٧٩ز برگ ، بخشی ااندرزنامهانجامۀ نسخۀ مجعول . ١تصو

).Gettens, 1971: 58: منبع(
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یر  ).Gettens, 1971: 60: منبع(ر ١٤٥، بخشی از برگ اندرزنامهنسخۀ مجعول . ٢تصو

افزودن نقاشی به کتب قدیمی.٢. ٢

. شده در قرن بیستم شناخته شدعنوان اثر جعلی تولیدبهظهور،یک سال پس ازاندرزنامه

، هیچ نسخۀ کامل مجعولی به بازار عرضه نشد اندرزنامهدانیم پس از رسوا شدن جا که میتا آن

)Graves, 2018: 96 .( های قدیمی مصّور ها به نسخهنقاشیآنچه بیشتر رواج داشته افزودن

هایی را به فضاهای خالی در نظر گرفته شـده ّعال نقاشیدر برخی موارد، َج. یا نامصّور است

که در استشاهنامهای از نسخه، که نمونۀ آنکندبرای نقاشی در یک نسخۀ ناتمام اضافه می

ل ) Spencer Pers. ms. 2: ش(١توسط کتابخانۀ عمومی نیویورک١٩٢٩سال 
ّ
از یـک دال

1. New York Public Library.
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). Blair & Bloom, 2009: 76-77؛ و Schmitz, 1992: 106(انگلیسی خریـداری شـد 

در شیراز توسـط محمـدعلی بـرای ١٦١٤/ق١٠٢٣برگ در سال ٦١٣این نسخه با 
ً
م احتماال

در اینجـا کاتـب مـتن نسـخه را . میرزا محمد شریف به خـط نسـتعلیق کتابـت شـده اسـت

نسـخه ،مجلس تصویر در نظر گرفته اما به هـر دلیـل٤٤خالی برای استنساخ کرده و فضای

بعدها تصاویری بر روی تمام این فضـاهای . ها بدان افزوده نشده استناتمام مانده و نقاشی

شـده کشـیدهمعروف بایسنغری محفوظ در کـاخ گلسـتان تهـران شاهنامۀخالی به تقلید از 

طـور در ایـن کتـاب، بـه» بخشدرا به لهراسب میکیخسرو تاج «عنوان مثال، نگارۀ به. است

بایسـنغری شـاهنامۀدر » سوگواری فرامرز بـر تـابوت رسـتم و زواره«کامل برگرفته از نقاشی 

این تفاوت که دو تابوت در نگـارۀ اخیـر جـای خـود را بـه تخـت با ،)٤و ٣تصاویر (است 

چهار کتیبۀ پایین نگارۀ نسـخۀ ذکر این نکته الزم است که . شاهی و گروه درباریان داده است

بـود بایـد اگـر نقاشـی اصـیل مـی. اندنیویورک در جای بسیار نامناسبی از تصویر قرار گرفته

کـاخ و که کتیبهشد، نه اینمیدادهمناسبی میان متن و تصویر ترتیب ها بر روی درگاه ورودِی

.های درختان قرار بگیردبرگ

محققان این بود که سـبکی از نقاشـی در عصـر صـفوی بـه تقلیـد از هنـر گماندر ابتدا 

هـای بازیل گری با چـاپ نقاشـی١٩٦١به همین دلیل، در سال . استمعمول بودهتیموری 

بایسنغری معرفی نمـود کـه بـرای شـاه عبـاس اول شاهنامۀنسخۀ نیویورک، آن را تقلیدی از 

محققـان ). Gray, 1961: 166(ت تولیـد شـده اسـ)م١٦٢٩-١٥٨٧/ ق١٠٣٨-٩٩٦حک(

احیای هنـر تیمـوری «ها را را پذیرفتند و این نقاشینظربعدی از جمله ارنست گروبه نیز این 

باربـارا ١٩٩٢امـا در ). Grube, 1962: 123-125(معرفـی نمودنـد » در عهد شـاه عبـاس

بـاریوم هـای مـدرن ماننـد آبـی پـروس، هـا از پیگمنـتشمیتس نشان داد که در این نقاشی

سولفات، آلیزارین، زرد ناپل، سبز کروم و زرد کروم استفاده شده و بنابراین آنها را در ربع اول 

دانـهنتیجۀ آزمـایش رنـگ). Schmitz, 1992: 106(گذاری کرد قرن بیستم تاریخ
ّ

هـا، کـل

!را زیر سوال برد» احیای هنر تیموری در دورۀ صفوی«ماجرای 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢

یر  م، ١٦١٤/ق١٠٢٣تاریخ بهشاهنامهاز نسخۀ ٥٨٠، برگ »بخشدرا به لهراسب میکیخسرو تاج «. ٣تصو

یورک  ).Gray, 1961: 164: منبع). (Spencer Pers. ms. 2(کتابخانۀ عمومی نیو
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م، ١٤٣٠/ق٨٣٣بایسنغری، ۀشاهنام، برگی از »سوگواری فرامرز بر تابوت رستم و زواره«. ٤تصویر 

).٤٤: ١٣٨٤حسینی راد، : منبع). (٧١٦:ش(کاخ گلستان ۀکتابخان

ــخه ــر، نس ــۀ دیگ ــتای از نمون ــگهف ــا اورن ــامی ب ــال ٣١٠ج ــه در س ــت ک ــرگ اس ب

در کابـل توســط چهـار کاتــب نوشــته شـده و امــروزه در کتابخانــۀ م١٥٥٣-١٥٥٢/ق٩٦٠

.Allen mss(دانشگاه ایندیانا  تـوان یکـی از این اثـر را مـی. آمریکا محفوظ استدر١)11 

1. Lilly Library of Indiana University, Bloomington.



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤

به احتمال زیـاد در اوایـل . گورکانان دانستعهد مانده از دار باقیهای تاریخترین نسخهکهن

در هفدهم بـه فضـاهای خـالِی/ایرانی قرن یازدهمونقاشی به سبک هندقرن بیستم، بیست 

خمیرماننـد، سـفیدرنـگ ). ٥تصـویر (نظر گرفته برای تصویرسازی در آن اضافه شده است 

هـا هـا، و زمختـی جزئیـات چهـرهرن در تزیینـات معمـاری در نقاشـیناکامی در ایجاد تقا

.)Graves, 2018: 98؛ Gruber 2009: 31(ها دارد حکایت از مدرن بودن نقاشی

یر  /ق٩٦٠جامی، اورنگهفتای از پ از نسخه١٧٣، برگ »ورود یوسف به بزم زنان مصر«. ٥تصو

١٥٥٣-١٥٥٢
ً
ۀمتر، کتابخانمیلی٢٣٢×٣٥٩: آغاز قرن بیستم، اندازهمربوط بهم، کابل، نقاشی احتماال

).Gruber, 2009: 32: منبع). (Allen mss. 11:ش(دانشگاه ایندیانا 



ایران ٢٥/...پژوهشی دربارۀ جعل نسخ خطِی

اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم، مربوط به ق، نقاشی ٨٣٣تاریخ بهشاهنامهبرگی از یک . ٦تصویر 

).Mihan, 2018: 399: منبع(٦٧٧، ص)٦٠٣١:ش(ملی ملک ۀکتابخانه و موز

ها نه به گاهی نگاره
ّ

بلکه ،خالی در نظر گرفته شده برای نقاشی در یک کتاب قدیمیمحل

ها و صفحات مانند فضای نانوشتۀ زیر انجامه؛شدندخالی موجود در آن افزوده میبه هر جای

) ق٨٣٧.د(است که برای بایسنغر میرزا شاهنامهای از نمونۀ این عملیات، نسخه. سفید مانده

شـاهنامۀتنهـا دو نسـخه از . ملی ملک محفوظ استۀتولید شده و اکنون در کتابخانه و موز

نسـخۀ مشـهورتر در . ق دارند٨٣٣که هر دو تاریخ است تولیدشده برای بایسنغر باقی مانده 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٦

ر کتابخانـۀ ملـکددیگـرمجلس تصویر و نسـخۀ٢٢با ) ٧١٦:ش(کتابخانۀ کاخ گلستان 

نظامی خمسۀفردوسی و شاهنامهبرگ و شامل ٥٠٨نسخۀ ملک دارای . است) ٦٠٣١:ش(

) ٦٧٧و ٦٧٦صـفحات (نسخۀ ملک ِگوجود تنها دو نقاشی در پشت و روی یک بر. است

. تردید محققان را در اصالت نسخه برانگیخته و به همین دلیل کمتر مورد توجه واقع شده است

و نقاشی دوم بر صـفحۀ سـفیدماندۀ شاهنامهفضای خالی پایین انجامۀ بخش نقاشی اول بر

کرده که در اصـالت ایـن استداللتازگی، شیوا میهن به). ٦تصویر (پشت آن اجرا شده است 

شـاهنامۀهـای در دورۀ مـدرن و بـا الهـام از نقاشـیآناما دو نقاشِی، نسخه تردیدی نیست

). Mihan, 2018: 398-415(ستاشدهتهیه،بایسنغری محفوظ در کاخ گلستان

الن اعکمتر اتفـاق افتـاده کـه جـ. شدها افزوده میها بر روی متن نسخهگاهی نیز نقاشی

و کلیات سعدینظامی، خمسۀ، شاهنامهمانند ،ای این بال را بر سر متون معروف ادبیحرفه

را توانـد اصـالت آنمـی)پوشـانده شـدهکـه توسـط نقاشـی(متن افتـاده زیراد، بیاورن،غیره

اما نمونه. دستخوش تردید کند
ً
های متعدد از این نوع جعل ناشیانه موجود است کـه عمومـا

،عنـوان مثـالبـه. میّسر نشده استآنها به دالالن خارجی فروشدر داخل ایران باقی مانده و 

)٢٦٩٩ۀشـماربه(حافظدیوان اولی کههگردیدوزیری یزد اهدا ۀکتابخانه و موزبه هدو نسخ

ۀشـماربـهسـعدیکلیات ای از با چهارده نقاشی در دورۀ صفوی کتابت شده و دومی نسخه

.دستانه استبا سیزده نقاشی خام٤٢٤٥

عنوان به. ستاهای مصّور قدیمی اضافه شدههایی به نسخهدر برخی موارد، نقاشی

:ش(١بختیشوع در کتابخانۀ پیرپونت مورگانابنالحیوانمنافعای از توان به نسخهمی،نمونه

MS. M. 500 (در مراغه ق٦٩٧در سال ، طبق انجامۀ آن،این کتاب.در نیویورک اشاره کرد

در اوایل قرن بیستم، سیزده نقاشی بر ،تحقیقات باربارا شمیتسموجب به. کتابت شده است

کاری نیز دستآن موجود در شی ایلخانِینقا١١٣افزوده شده و تعدادی از نسخهروی متن

).٨و ٧تصاویر (). Schmitz, 1997: 9-23(ستاشده

1. Pierpont Morgan Library.
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یر  اواخر قرن اجراشده درم، نقاشی ١٢٩٨/ق٦٩٧بختیشوع، مراغه، ابنمنافع الحیوانبرگی از . ٧تصو
.، نیویورک)MS. M. 500, fol. 47b: ش(نوزدهم، کتابخانۀ پیرپونت مورگان 

).http://ica.themorgan.org/manuscript/page/41/77363: منبع(

یر  شده در اواخر تولیدم، نقاشی ١٢٩٨/ق٦٩٧ابن بختیشوع، مراغه، منافع الحیواننسخۀانجامه. ٨تصو
یورک)MS. M. 500, fol. 84a: ش(قرن نوزدهم، کتابخانۀ پیرپونت مورگان  .، نیو

).http://ica.themorgan.org/manuscript/page/96/77363: منبع(



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٨

عـات نمونۀ دیگری از جعل نقاشی در اوایل قرن بیستم افزودن نقاشی به نسخه
ّ
هـا یـا مرق

ماریانا شرو سیمپسون آثار یـک نگـارگر مـاهر مـدرن را . با امضای یک نقاش ناشناس است

هـای قـدیمی نقاشـی بـر روی نسـخه» ترابـی بیـک خراسـانی«شناسایی کرده که با امضای 

ماننـد ،او با الهـام از آثـار نقاشـان تیمـوری و صـفوی). Simpson, 2008(کرده است می

سیمپسـون . ده اسـتکـار کـر،زاده و رضـا عباسـیالدین بهزاد، سلطان محمـد، شـیخکمال

: ّعال را بدین شرح شناسایی کرده استاز آثار این َجشماری

هـرات ۀدر دارالسـلطنق ٩٣٠الثـانیامیرخسرو دهلوی که در ربیعۀخمسای از نسخهـ 

این کتاب با هشت نقاشی مصـّور شـده ). ٩تصویر (توسط علی الحسینی کتابت شده است 

ایـن نسـخه توسـط ،١٩٢٥در سـال . دارد» ترابـی بیـک خراسـانی«که یکی از آنها امضای 

ِرت خریداری شد و امـروزه در مجموعـۀ گـرت در کتابخانـۀ دانشـگاه پرینسـتون
َ
١روبرت گ

). ٤تا ١تصاویر :همان(محفوظ است ) 84G:ش(

ق، که٧٧٩تاریخ سعدی با چهار نقاشی و یک انجامۀ ساختگی بهبوستانای از نسخهـ 

امروزه در بنیـاد دوریـس دوک در کتابت کرده، وبرای امیر تیمور گورکانآن راعلی التبریزی

. )٢٢-٢٠تصاویر: همان(شود در آمریکا نگهداری می) 10.7:ش(٢لولواناه

ـعنگارهـ 
ّ
در سـال» ایرانـی قـرن هفـدهم«عنـوان آثـار کـه بـه،هایی در هفـت بـرگ مرق

٤آزاد فیالدلفیـاۀدر کتابخانـکنـونخریـداری شـد و ا٣توسط جـان فردریـک لـویس١٩٢٢

).١٩، ١٧، ١٤، ١١، ٩، ٧، ٦تصاویر : همان(دشونگهداری می) O 263–268, O 270: ش(

، )٦٣٣: ش(رضا عباسی تهران ۀدر موز» ترابی«با امضای » زاهد«ای از یک نگارهتکـ 

).٢٨تصویر : همان(

آزاد فیالدلفیـا ۀدر کتابخانـ» ترابی بیـک خراسـانی«با امضای » مرد نشسته«نگارۀ تکـ 

).٣٠تصویر : همان). (O 90: ش(

1. The Garrett Collection at the Firestone Library of Princeton University.
2. Doris Duke Foundation for Islamic Art, Shangri La, Honolulu.
3. John Frederick Lewis.
4. Free Library of Philadelphia.
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یر  م، هرات، نقاشی١٥٢٤/ق٩٣٠امیرخسرو دهلوی، ۀخمس، »مالقات شیرین و فرهاد«. ٩تصو

، مجموعۀ گرت »ترابی بیک خراسانی«در آغاز قرن بیستم توسط هنرمندی ناشناس با امضای شده خلق

).Simpson, 2008: 364:منبع().84G, fol. 1b(در کتابخانۀ دانشگاه پرینستون

شدهکتب ُمثله.٣. ٢

شـده قابـل ترین نمونۀ جعل نسخ خطی در کتب مصّور ُمثلـهایشاید بتوان گفت که حرفه

تعـدادی نقاشـی هـای اصـیل و قـدیمی دارنـد در این گونه از نسخ که نقاشی. ردگیری است

. تا تعداد صفحات مصّور آنها زیاد شودهای اصلی به آنها اضافه شدهبه سبک نقاشیجعلی

آنها باز شده و اوراق آنهـا ۀشیرازها توسط محققان سرشناس، این نسخهتأیید اصالتپس از 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٠

چنـین امـروزه .شـده اسـتهـا فروختـه های هنگفت در حراجیبا قیمتجداجداصورتبه

عنوان آثار تـاریخی ایـران جـا ها از تهران تا نیویورک بههایی بر دیوار بسیاری از موزهبرگتک

اثـر التـواریخجـامعـ التـواریخمجمعتوان به نسخۀ پراکندۀ برای مثال، می. اندخوش کرده

نسـخهایـن . حافظ ابرو و رشیدالدین اشاره کرد که در کتابخانۀ شاهرخ کتابـت شـده اسـت

المللی هنـر ایـران در مـوزۀ نمایشگاه بین«که در ١٩٢٦برگ داشته و تا دسامبر ٤٠٧حداقل 

نسـخه ). Ghiasian, 2015: 873(شیرازۀ آن بـاز نشـده بـود ،به نمایش درآمد١»پنسیلوانیا

بـا ُمهـر » التـواریخجـامع«عنوان نسخۀ مهمی از گ مصّور بوده و توسط محققان بهبر١٥٠دارای 

). Martinovitch, 1935: 218(معرفی شـد» رخ بهادرِمن کتب خزانۀ السلطان االعظم شاه«

ل 
ّ

ک دو دال
ّ
پـاریس و در بالفاصله پس از آن نمایشگاه، نسخه به دو پاره تقسیم شده و به تمل

نسخه را ُمثله کرده و فـروش اوراق مصـّور آن را قبـل از دارمجموعهاین دو ٢.نیویورک درآمد

).Ghiasian, 2018a: 90(آغاز کردند ١٩٢٨سال 

طور امانی که امروزه بهـ٣برگ نامصّور نسخۀ پراکنده در مجموعۀ بنیاد هنر و تاریخ٢٣٨

شـود، و اوراق مصـّور آن نگهـداری مـیـسکلر در واشنگتن سپرده شده /به گالری هنر فریر

ای در بیش از پنجاه مجموعۀ عمومی و خصوصـی در سراسـر جهـان پراکنـده طور گستردهبه

بـرگ ١٤٩بـرگ مصـّور ایـن نسـخه ١٥٠وجـو، از تعـداد ها جسـتپس از سال. شده است

ها، مقایسۀ مـتن شناسی نقاشیبا مطالعۀ سبک). ١٣٩٩غیاثیان، . نک(شناسایی شده است 

برگ مصـّور ایـن ٧٩با سایر نسخ و نیز ارتباط متن و تصویر مشخص شد که تنها این نسخه 

هـای ربـع اول قـرن بیسـتم کـاریو مابقی جعل یا دسـت،کتاب محصول کتابخانۀ شاهرخ

. است
ً
با جاعلنگارنده با بررسی این اوراق در مجموعۀ دیوید در کپنهاگ دریافت که ظاهرا

ها او تالش کرده تا نقاشی. کرده استترسیمبر اوراق نسخه نقاشی را ٦٠ها، نوشتهتراشیدن

هـای منبع الهام نقاشـی. ای بیفزاید که جمالت در باال و پایین تصاویر کامل باشندگونهرا به

های در بسیاری از موارد، نقاشی. های اصلی موجود در خود نسخه بوده استمجعول، نگاره

1. International Exhibition of Persian Art, Pennsylvania Museum.
2. Emile Tabbagh, Parish-Watson.
3. Art and History Trust Collection.
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،مثـالعنوانبـه. های اواخر کتاب هستند و بالعکسفصول آغازین نسخه، تقلیدی از نقاشی

اضـافه شـده کـه ،»السـالمذکر فرزندان و ذرّیۀ آدم علیه«عنوان با،یک نقاشی بر روی برگی

»دیگردر خبر دادن شاکمونی از پیغامبر «از یک نقاشی از تاریخ زندگانی بودا با عنوان ملهم

). ١١و ١٠تصاویر (است

ـ التواریخمجمعبخشی از یک برگ از نسخۀ پراکندۀ » در خبر دادن شاکمونی از پیغامبر دیگر«. ١٠تصویر 

).57.51.37.1:ش(هنر متروپولیتن ۀم، موز١٤٢٦/ق٨٣٠، هرات، حدود سال التواریخجامع
.)www.metmuseum.org:منبع(
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یر  ۀ آدم علیه«. ١١تصو
ّ
- التواریخمجمعنسخۀ پراکندۀ از یک برگ از، بخشی»السالمذکر فرزندان و ذری

).1945.384: ش(ولند یهنر کلۀشده در ربع اول قرن بیستم، موزترسیم، نقاشی التواریخجامع

.)www.clevelandart.org/art/1945.384.b:منبع(

ای دارنـد و در هـای تکـراری و کلیشـهبنـدیهای مجعول این نسخه، ترکیباغلب نقاشی

شش بـرگ مصـّور از ،رضا عباسیۀعنوان مثال، در موزبه. ندارندموارد ارتباطی با متنبیشتر 

: ١٣٩٩غیاثیـان، .نک(وجود دارد که متاسفانه همگی مجعول هستند ۀ یادشدهنسخۀ پراکند

امـام «و » ذکر کفالت ابوطالب را و قصه بحیرا راهب«دو تصویر از این مجموعه ). ١جدول 

بندیترکیبشامل»و پیروان او)ع(علی
ً
در هر ). ١٣و ١٢تصاویر (هستندتکراریهای کامال

دو نقاشی یک درخت در میان تصویر و دو نفر در سمت راست و سه نفر در سمت چـپ در 

بـر اسـاس مـتن ذیـل نقاشـی، . شـوندای با پوشش گیاهی یکسان و افق رفیع دیده میمنظره

صورت نوجوانی ده ساله نمایش باید به» بذکر کفالت ابوطال«در نقاشی )ص(حضرت رسول

هـای تولیـد شـده در کتابخانـۀ شـاهرخ فقـط پیـامبران عالوه بر این، در نقاشی. شدداده می

ی کـهدر کتـاب)ع(سان برای ابوطالب و امـام علـیگذاشتن هالۀ شعله. های تقّدس دارندهاله

.رساندجاعالن را میاشتباه است،مذهبموّرخان سنیۀنوشت
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برگی از نسخۀ پراکندۀ » ذکر کفالت ابوطالب را صلوات علیه و سالمه و قصه بحیرا راهب«. ١٢ویر تص
) ٢٨٤١: ش(رضا عباسی ۀ، نقاشی اجراشده در ربع اول قرن بیستم، موزالتواریخجامعـ التواریخمجمع

).رضا عباسیۀموز: منبع(.تهران
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، نقاشی التواریخجامعـ التواریخمجمع، برگی از نسخۀ پراکندۀ »و پیروان او)ع(امام علی«. ١٣تصویر 
).رضا عباسیۀموز: منبع. (تهران) ٢٨٣٤: ش(رضا عباسی ۀاجراشده در ربع اول قرن بیستم، موز

این است کـه ده طراحـی از بخـش تـاریخ رخ دادهاتفاق عجیب دیگری که در این نسخه

شـده در کتابـتالتواریخجامعنسخ مشابِه. استراه یافتههای نامرتبط کتاب چین در فصل

نسخۀ پراکنده حاوی حدود بیست صفحۀ مصّور  تصـاویر بـاربع رشیدی، بخش تاریخ چیِن

ها از بخـش دهد که تعدادی از این طراحینشان میها بررسی). ١٤تصویر (استپادشاهان 

نسختاریخ چین برش خورده و در اوراق ن با این ترفنـد، هـر . اندوّصالی شدهۀ مذکورامصّوِر
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کند و تعداد اوراق مصـّور داربرگ از تاریخ چین توانسته بین دو تا سه برگ نامصّور را تصویر

تصویری از دو پادشاه طبقـۀ بیسـت و یکـم چـین بـا ذکـر نـام و . کتاب را افزایش دهد
ً
مثال

ذکر پادشاهی یزدجرد «که عنوان ،ریخ ساسانیانزمان حکومت آنها بر برگی متعلق به تامدت

). ١٥تصویر (دارد، چسبانده شده است» بن بهرام

ج
ً
دانستند که با فروش ، میاندمرتکب شدهفرهنگی را رمالن و دالالنی که این جاعمسلما

وجـو در بـا جسـت. رسندبرگ به منفعت بسیار بیشتری میصورت تکاوراق مصّور نسخه به

را با هم مقایسه ها برگنسخ خطی کامل و تکهایتوان قیمتهای لندن میحراجیتاریخچۀ 

مث. کرد
ً
بهنقاشی که برای شاهرخ تولید شده، ١١برگ و ٢٩٠نظامی با خمسۀای از ، نسخهال

، )Sims, 1996. نک(گذاری شدهزار پوند قیمت٨٠تا ٦٠در حراجی بونهامز ١٩٩٦سال 

در حراجی کریسـتیۀ مورد بررسیمصّور مجعول از نسخۀ پراکنددر حالی که تنها یک برگ

). ١٦تصویر (پوند به فروش رفت ١٨٧٥٠به قیمت ) ٢٠١٣سال (

امعـ جالتواریخمجمعکاری نشده از بخش تاریخ چین نسخۀ پراکندۀ یک برگ دست. ١٤تصویر 

)کتابخانۀ پرینستون: منبع). (89Gb:ش(م، کتابخانۀ پرینستون ١٤٢٦/ق٨٣٠، هرات، حدود سال التواریخ
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یر  الی. ١٥تصو
ّ

، التواریخامعـ جالتواریخمجمعشده از بخش تاریخ چین نسخۀ پراکندۀ یک برگ وص

)www.bonhams.com: منبع. (٧رقم ٢٠٠٨اکتبر ٦حراجی بونهامز، 

ذکر رفتن مسلمانان «(با نقاشی مجعول التواریخجامعـ التواریخمجمعپراکندۀ برگی از نسخۀ . ١٦تصویر 

).www.christies.com: منبع. (در حراجی کریستی لندن) »به دیار حبشه
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نتیجه 

از (هـم در دوران مـدرن تـاریخی و هـای ای است که هم در دورهجعل در نسخ خطی پدیده

رن بـا تـرین تفـاوت جعـل در دوران مـدمهـم. اتفاق افتاده است) اواخر قرن نوزدهم به بعد

بـرای فـروش نسـخ در در یکی دو قرن اخیـرهای ماقبل در این است که عملیات جعلسده

،و (به دنبال فریـب مشـتریان اعلبه همین دلیل، ج. شده استبازار انجام 
ً
) محققـاننهایتـا

هددای انجام گونهجا نگذارد و کار خود را بهاز هویت خود بهکرده که اثری بوده و تالش می

متعلق بـه دورۀ ) های هنریاعم از خوشنویسی، نقاشی و سایر جنبه(شناسی که از نظر سبک

های تاریخی های نسخ خطی در دورهکاریدر حالی که دست؛تاریخی خاصی به نظر برسد

. نداقابل ردیابیبهترشناختیبا مطالعات نسخه

کـاری نسـخ دسـت«و» تولیـد نسـخۀ کامـل«ونـۀدو گبـهتوان جعل نسخ خطی را می

دهد که نشان میخوبیبهاندرزنامهنسخۀ . بندی کرددسته» قدیمی
ْ

جعل یک نسـخۀ کامـل

یک دهه پس از ظهـور در که نسخۀ مورد نظر ،کما اینبوده استالنعاکاری ُپرخطر برای ج

جعل یک نسخۀ کامـل سبب،به همین . تولیدشده در قرن بیستم شناخته شدبازار، اثر جعلِی

یا در حوزۀ » کاری نسخ قدیمیدست«. کاری نسخ بسیار کمتر بوده استدر مقایسه با دست

هـای هـا و کتیبـههـا، شمسـهها، ترقیمـهکاری یا افزودن انجامهمانند دست(متن بوده است 

کـه از آنجـا ). ١جـدول (افزودن نقاشی بـه کتـب مصـّور یـا نامصـّور صورتبهیا ) مذّهب

افزودن نقاشی به کتب قـدیمی مصـّور یـا نامصـّور ،های مصّور قیمت باالتری داشتندخهنس

افزایش. استرواج بیشتری داشته بنـدی حداقل به چهـار دسـته تقسـیمتوان میرا این عمِل

بـه . ٢به فضاهای خالی در نظر گرفتـه شـده بـرای نقاشـی در یـک نسـخۀ ناتمـام، . ١: کرد

ها و صـفحات آغـازین یـا ها، حاشیهمانند زیر انجامه(نسخه فضاهای خالی موجود در یک

ها بر صفحات نامصّور الی کردن نقاشیوّص.٤بر روی متن کتاب،. ٣، )پایانی فصول کتاب

).٢جدول (

هـای اخیـر ای که تا سـالگونهبه،شدهتر انجام ایصورت حرفهها گاهی بهافزودن نقاشی

ال ّعـکـه َجهگاهی نیز چنـان ناشـیانه بـود. استفریب دادها همردارانموزهمحققان و حتی 
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در هـای مجعـولایـن دسـت کتـاب. را به دالالن خارجی بفروشدمصنوعات خودنتوانسته 

هـای یکـی از عوامـل توفیـق جعـل. سـتاها اهدا شدهایران باقی مانده و اغلب به کتابخانه

. ها بـوده اسـتبرگ در حراجیصورت تکها و فروش اوراق آنها بهای ُمثله شدن نسخهحرفه

. در این موارد فرصت بررسی نسخۀ کامل توسط محققان وجود نداشته است

،گرفـتاالن قـرار مـیجّعـدر معرض دستبردبیشتر از آنبعدو های دورۀ تیمورینسخه

های جعلی گاهی برای حدود یک دهـه و گـاهی بـرای نقاشی. آمدتر به دست میزیرا فراوان

تصور محققان از سـیر تکامـل به برداشت و چنین آثاری. اندقرن محققان را گمراه کردهیک 

. استآسیب رساندههنر نگارگری 
ً
هایی به سبک تیموری در نسخ خطـی وجود نقاشی،مثال

احیـای «سبب شد تا محققـان آن را ) کتابخانۀ عمومی نیویورکشاهنامۀمانند (دورۀ صفوی 

جّعاالن تالش می. بنامند» هنر تیموری در عهد صفوی
ً
های قدیمی کردند که نقاشیمعموال

هـا هـا در اغلـب ایـن نقاشـیبندیها و ترکیببه همین دلیل، حاالت چهره. را بازتولید کنند

ای از کتب نوشـته شـده در بـاب های کلیشهبا حذف این نقاشی. ای هستندتکراری و کلیشه

. تری از سیر تکامل این هنر داشتتوان تصور صحیحتاریخ نقاشی ایران می

بندی جعل در نسخ خطی ایراندسته. ١جدول 

های احتمالیانگیزهنوع جعل

ترین نسخۀ یک اثرعرضه کردن کهنـ تولید یک نسخۀ کامل١

لفؤکشف یک اثر مفقود از یک مـ 

ــزودن دســت٢ ــا اف کــاری ی

ــه ــهانجام ــا، ترقیم ــا، ه ه

ــه ــهشمس ــا و کتیب ــای ه ه

مذّهب

پـس از : هـای تـاریخیدر دوره/ پیش از تاریخ حقیقی تاریخ گـذاردنـ 

تاریخ حقیقی تاریخ گذاردن

لف یا یـک عـالم مشـهور در ؤعنوان دستخط خود مارائۀ یک نسخه بهـ 

خرترأزمان مت

لفؤعنوان نسخۀ متعلق به خود مارائۀ یک کتاب بهـ 

افـزودن نقاشــی بـه کتــب ٣

قدیمی مصّور یا نامصّور

ارزشمندتر کردن یک نسخۀ خطیـ 

بـرگ در بـازار صـورت تـکبـهُمثله کردن اوراق مصّور و فـروش آنهـاـ 

هاحراجی
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های جعلی به نسخ خطی قدیمیهای گوناگون افزودن نقاشیشیوه. ٢جدول 

هانمونهدورههاهای افزودن نقاشیشیوه

به فضاهای خالی در نظر گرفته شده ١

نسخۀ ناتمامبرای نقاشی در یک 
خزینـه (کـاخ توپکـاپی ۀکتابخانـالتواریخجامع:تاریخی

١٦٥٤(

خرینـه (کـاخ توپکـاپی ۀکتابخانـالتواریخجامع

١٦٥٣(

عمومی نیویورکۀکتابخانشاهنامه:مدرن

جامی در کتابخانۀ دانشـگاه اینـدیانااورنگهفت

سعدی در بنیاد دوریس دوکبوستان

در یـک ای خـالی موجـود هر جبه ٢

ــخه  ــه(نس ــر انجام ــد زی ــا، مانن ه

هـا و صـفحات آغـازین یـا حاشیه

)پایانی فصول کتاب

ملکۀبایسنغری کتابخانه و موزۀشاهنام:مدرن

پیرپونت مورگانۀکتابخانلحیوانامنافع

التـواریخمجمـعـ لتواریخاجامعنسخۀ پراکندۀ 

امیرخسرو دهلـوی در کتابخانـۀ دانشـگاه ۀخمس

پرینستون

ۀدر کتابخانـ١٥١٠خزینـه ۀنسخشاهنامۀبخش :تاریخیبر روی متن کتاب٣

کاخ توپکاپی

التـواریخمجمـعـ التواریخجامعنسخۀ پراکندۀ :مدرن

وزیـری یـزد ۀسـعدی در کتابخانـه و مـوزکلیات

)٤٢٤٥(

وزیــری یــزد ۀکتابخانــه و مــوزحــافظ دردیــوان

)٢٦٩٩(

هــا بــر الی کــردن نقاشــیوّصــ٤

صفحات نامصّور

التواریخجمعـ مالتواریخجامعنسخۀ پراکندۀ :مدرن

منابع

(ویراستار(حسینی راد، عبدالمجید ـ  موزۀ هنرهای ،تهران. شاهکارهای نگارگری ایران). ١٣٨٤) 

.معاصر

و ) قه٧١٤کتابت (الله همدانی التواریخ رشیدالدین فضلجامع). ١٣٩٨(غیاثیان، محمدرضا ـ 

.میراث مکتوب:تهران. ج٤، )قه٨٢٩کتابت (التواریخ حافظ ابرو مجمع
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٤٩٥- ٤٨١، ٤٦٥.
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