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جعل و دستکاری اسناد تاریخی
 و راه های شناخت آن

کیانوش شیخی

چکیده:
اسناد تاریخی، آیینۀ فرهنگ و تمّدن یک سرزمین و یکی از مهم ترین منابع به 
جامانده از گذشته هستند که جعل و دستکاری در آن ها، صدمات جبران ناپذیری را 
به پژوهش های محققان وارد می آورد. در واقع جعل اسناد، عامل مهم ایجاد ابهام 
در حوادث و رخدادهای گذشته، وارد آوردن خدشه به حیثیت، اعتبار فرهنگی و 
تاریخی کشور و از عوامل اساسی ناکارآمدی برخی پژوهش ها در جامعه محسوب 
است.  مختلف، ضروری  زوایای  از  موضوع  این  به  پرداختن  بنابراین،  می شود. 
با طرح  و  منابع کتابخانه ای  بر  مبتنی  با روش توصیفی - تحلیلی  مقاله،  این 
فرضیۀ امکان بروز جعل و تزویر در تمام ساختار اسناد تاریخی، درصدد پاسخ به 
چیستی و چگونگی انجام انواع جعل و تزویر در اسناد تاریخی و ارائۀ راهکارها و 

پیشنهادهایی برای شناخت جعل در آن هاست.
یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که جعل و دستکاری در اسناد تاریخی 
به سه دستۀ ساخت کامل سند، جعل و دستکاری در محتوای سند و جعل و 
به کارگیری  با  اجزای سند شناسی سند تقسیم می شود که  دستکاری عناصر و 
روش های نوین شناخت جعل، درک و شناخت عناصر سندشناسی، مطالعه تاریخ 
و دقت در حوادث تاریخی و غیره، قابل شناخت هستند. براساس این یافته ها، جعل 
و تزویر در عناصر محتوای سند از سایر انواع جعل و تزویر بیشتر است که از آن 

میان، جعل خط و تغییر تاریخ سند )به جهت کهنه نمایی( شایع تر است.

اسناد تاریخی، جعل، تزویر، جاعل، اصالت.
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کیانوش شیخی1 

جعل و دستکاری اسناد تاریخی 
و راه های شناخت آن

مقدمه
پرداختن به موضوع و مسأله جعل، تقلب و مضرات آن برای درک بهتر از واقعّیات گذشته، بر 
مبنای اسناد تاریخی و کشف حقیقت در مطالعات تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است. پدیدۀ 
جعل آثار هنری، کتیبه ها، اسناد و نسخه های خطی از مسائل و مشکالتی است که به فرهنگ یا 
جغرافیای خاصی اختصاص ندارد و در اکثر مناطق و کشورهای متمّدن جهان از قبیل یونان، مصر، 
چین، هند، آمریکای جنوبی و بخش هایی از اروپا رخ می دهد )رازانی و نصیرزاده، 1۳۹1، ص108(، 
ایران نیز همانند دیگر تمدن های باستانی از این بحران فرهنگی در امان نبوده است. شناخت 
مدارک و اسناد معتبر، کار ساده ای نیست و نیازمند علم، اّطالع و تجربۀ فراوان است. شناخت اسناد 
و تشخیص اصالت و اعتبار آن ها تنها با جستجوی محض حاصل نمی شود؛ این شناخت اساسأ 
به دو عامل »زمینه« و »زمان« بستگی دارد؛ به این مفهوم که باید تحت اصول و قواعد آن ها را 
شناخت و آنگاه با مهارت در بررسی، آزمودگی و تبحر، مفهوم را به دست آورد و این مستلزم زمانی 
دراز است )قائم مقامی، 1۳۵0، ص ۲(. مسألۀ جعل سند و جعلی بودن اسناد، خود یک مقولۀ بسیار 
مهم و قابل توجه است. سخن در این است که از بین منابع هر پژوهش، اسناد مهمترین است ولی 
در بین اسناد هم اسناد جعلی فراوان است. این امر به خصوص در قرن بیستم و با گسترش موزه ها، 
مراکز اسناد و اقبال عمومی به آثار گذشتگان و البته با روی آوردن مجموعه داران به جمع آوری 
این آثار، رواج یافت در واقع با افزایش گرایش جامعه به شهرت، شاخص سازی و ارزش زیاد آثار 

تاریخی و هنری، جعل نیز، رواج یافته است.
1. کارشــناس ارشــد اســناد و مــدارک 

 k.sheikhi@yahoo.com آرشــیوی؛ 
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همواره موارد متعدد و متفاوتی از اسناد تاریخی مشاهده شده که در آن ها اسناد به طور کامل 
ساختگی و کهنه نما بوده یا عناصر محتوایی و سندشناسی آن ها جعل شده است. زیان این گونه اسناد، 
هم از جنبۀ تاریخی و هم از جنبۀ تحقیقی است. از آنجا که این آثار، آن چیزی نیستند که نشان 
می دهند، در نتیجه اصالت نیز ندارند و پژوهشگران و محققان را گمراه می نمایند؛ بنابراین، شناخت 

این آثار و افزایش آگاهی نسبت به ماهیت جعل و انواع آن در اسناد تاریخی، امری ضروری است.
در ارتباط با جعل اسناد تاریخی، باید گفت تاکنون مطالب زیادی در این باره نوشته نشده 
است. در میان اندک آثار نوشته شده، باید به کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی از قائم مقامی 
)1۳۵0(، کتاب درآمدی بر اسناد دوره قاجار، رضایی )1۳۹0( و کتاب مقّدمه ای بر شناخت اسناد 
آرشیوی از فدایی )1۳۹4( اشاره کرد که در قالب مطالبی هرچند کوتاه به این موضوع پرداخته اند؛ 
اما در میان مقاالت، »نگاهی بر جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن« از صادقیان، »تعیین 
اصالت اسناد و نسخ خّطی با استفاده از روش های علمی و آزمایشگاهی« از بحرالعلومی و »بررسی 
انواع جعل و تزویر در نسخه های خطی با استناد به نمونه هایی از آن« از عظیمی و هاشمی اصل، 
قابل ذکر هستند. این منابع اگرچه درجای خود حائز اهمیت هستند اما به طور خاص، به انواع جعل 
و دستکاری در اسناد تاریخی کمتر توجه نموده اند. در این پژوهش ها، بیشتر به نسخ خطی و انواع 
اسناد )حقوقی، اداری و...( پرداخته شده است. برخالف این پژوهش ها، پرداختن به انواع جعل و 
تزویر در اسناد تاریخی )دیوانی، حقوقی و قضایی، اخوانی( در این پژوهش، وجه تمایز این پژوهش 

با سایر پژوهش هاست.
سؤاالتی که این پژوهش حول محور آن تنظیم شده، عبارتند از: انواع جعل و دستکاری در اسناد 

تاریخی کدام است؟ چه راه هایی برای تشخیص و شناسایی اسناد جعلی وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش ها، با تفّحص در منابع و پژوهش های مربوطه، این فرضیه مطرح شد 
که امکان بروز جعل، دستکاری و تزویر در ساختار تمام اسناد تاریخی )محتوا و عناصر سندشناسی( 

وجود دارد، به همین جهت این پژوهش، سعی بر اثبات این فرضیه و دفاع از آن را دارد.

تعاریف توصیفی
در این بخش، واژگان و اصطالحات به کار رفته در پژوهش، از جمله سند تاریخی، اصالت، جعل 

و تزویر تعریف می شوند.

1- سند تاریخی
واژه  این  تقریبأ  زیرا  ندارد؛  نظر وجود  اتفاق  پژوهشگران،  و  بین محّققان  تعریف سند  باب  در 
ازین رو،  اسناد سروکار دارند.  از  با نوعی  افراد جامعه  یافته و همۀ  کاربردی وسیع و همگانی 
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برداشتی از مفهوم »سند« در ذهنشان شکل گرفته است. عالوه بر کاربرد عام سند، در گفتگوهای 
روزانه، این واژه در متون تخّصصی و در ادبیات اداری در معانی متعّدد به کار رفته و می رود که این 
امر نیز ناخواسته، در تفهیم و تفاهم تخّصصی آن، ناهمسانی هایی را پدید می آورد. شاید کاربردهای 
مختلف عمومی و تخّصصی این واژه در رشته های مختلف و حّتی در متن قوانین و مقّررات، یکی 
از اصول این امر باشد؛ زیرا در هریک از این موارد، نوع خاصی از سند مدنظر بوده است )عزیزی، 

1۳۹0، ص1۲1(.
ج۹،  )دهخدا، 1۳۷۷،  دهند  آن  به  پشت  آنچه  تکیه گاه،  همان  را  سند  لغوی،  معنای  در 
ص1۳۷8۵( و یا هرچیزی که بتوان به آن استناد جست و قابل اعتماد باشد، گویند )نفیسی، 1۳18، 
ج۳، ص1۹4۵؛ معین، 1۳8۳، ج۲، ص1۹۲۹( و در فرهنگ اداری، به طور کلّی، سند حاصل خدمت 
و فعالّیتی است که افراد و سازمان های مختلف به صورت نوشته یا اشکال مختلف دیگر با رعایت 
موازین و مقّررات، تهّیه و تنظیم کرده و برای مراجعات بعدی نگه داشته اند )امیرشاهی، 1۳8۶، 
ص۵-۶(. بنابر تعریفی که فدایی از سند ارائه داده: »سند، دلیل، رسید، قبض، نوشته، مدرک، 
نوشته ای است که قابل استفاده می باشد )فدایی، 1۳۹4، ص۳( همچنین در قانون مدنی، سند 
را نوشته ای گویند که در مقام دعوی قابل استناد باشد )قانون مدنی، مصوب1۳14، ماده1۲84(. 
اما در این پژوهش، تعریف سند از دیدگاه تاریخی مورد نظر است، بنابراین، اسناد تاریخی شامل 
کلّیۀ فرمان های سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته های اداری، اسناد قضایی، 
مالی و حقوقی، گزارش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و برخی از مکاتبات خصوصی 
و دوستانه و خانوادگی می باشد که در اصطالح پیشینیان، به آن ها سلطانیات و دیوانیات و اخوانیات 
می گفتند )قائم مقامی، 1۳۵0، ص1(. با توجه به وفور این گونه اسناد در طول تاریخ، مشخصأ 
بازار جعل و تزویر در همۀ آن ها وجود داشته و جاعل با انگیزه های گوناگون اقدام به جعل آن ها 

می کرده است.

1-1 انواع سند 
مورخان، برای گذشتۀ کشورشان به دالیل گوناگون، دوره های مختلفی قائل هستند. اسناد تابوت 
عهد، معبد واقعیات بودند. مورخان با تعظیم و تکریم به آن ها نزدیک می شدند و با لحنی پرحرمت 
از آن سخن می گفتند؛ در واقع برای هر کشوری از هر دوره ای به مقدار کم تا زیاد سند به جا مانده 
است لذا چه بسا برای مورخ یک دوره خاص، سندی تاریخی محسوب گردد، اما مورخ دیگری 
آن را در اولویت قرار ندهد. به عبارتی سند به خودی خود، موجد تاریخ نمی شود )هالت کار، 1۳۷8، 

صص4۳-4۲(.
اسناد تاریخی انواع مختلفی دارند که جعل و دستکاری در همۀ آن ها رخ می دهد. قائم مقامی 
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با مطالعۀ متون تاریخی و آثار موسوم به منشأت و ترسل از جالیریان تا صفویه به سندشناسی 
فارسی پرداخت و دو طبقه بندی را در دو اثر خود برای همه دوره ها ارائه کرد. ایشان اول بار در 
کتاب یک صد و پنجاه سند تاریخی از جالیریان تا پهلوی، ذیل »اسناد اداری و دولتی و نامه های 

تاریخی« اسناد را به سه دسته تقسیم کرد:
1. مکاتبات درباری، نوشته های دیوانی، اقسام فرمان ها، خطبه های رسمی و فتح نامه ها. 

به این دسته در قدیم »سلطانیات« می گفتند.
وصیت نامه ها،  بخشش نامه ها،  طالق،  و  نکاح  قباله های  بنچاق ها،  و  اسناد   .۲
»اسناد  عنوان  ذیل  می توان  را  این گونه ها  قسم نامه ها.  التزام نامه ها،  وکالت نامه ها، 

حقوقی و قضانی« ذکر نمود.
می گفتند  »اخوانیات«  آن ها  به  که  خصوصی  و  خانوادگی  و  دوستانه  نامه های   .۳

)قائم مقامی، 1۳48، ص۶(.
سپس در اثر دیگری، اسناد را به چهار دسته تفکیک نمود:

اواًل »اوراق اسنادی« که دربارۀ امور روزمرۀ زندگی و تحکیم روابط میان مردم و اجتماع به 
وجود آمده و حاکی از روابط مالی، اقتصادی و حقوقی مردم با یکدیگر می باشد. ثانیا »اخوانیات« 
که شامل مکاتبات دوستانه و نامه های خانوادگی می باشد. ثالثاً »مکاتیب درباری« شامل: مکاتبات 
پادشاهان و شاهزادگان که به این دسته در قدیم »سلطانیات« می گفتند. رابعاً »دیوانیات« که 
چهارمین دسته از اقسام اسناد تاریخی می باشند و نوشته هایی هستند که دربارۀ مسائل و امور 

دولتی و کشوری در دستگاه های اداری تهیه می شده اند )قائم مقامی، 1۳۵0، صص4۳-41(.
این تقسیم بندی برای اسناد تاریخی، وسیع، جامع و پرتکلّف می باشد، اما در همین راستا، 
رضایی با غور در اسناد دورۀ قاجار، طبقه بندی دیگری را مطرح کرده است. مبنای این طبقه بندی 

دو مقولۀ کهن و اساسی »شرع« و »عرف« است. بر این اساس اسناد دو دسته اند:
و  احکام  )معامالت،  فقهی  مباحث  از  برآمده  که  شرعیه(«  )نوشتجات  »اسناد شرعی   .1
عبادات( هستند و توسط شخصی ذی صالح مطابق با رسم سندنویسی همان دوره تنظیم شده اند، 

همچنین دفاتر معامالت و کتابچه های شرعیات.
۲. »اسناد عرفی« ) نوشتجات عرفیه(، اسنادی است که ناشی از دستاوردهای نظام اجتماعی 

سیاسی حاکم و الزمۀ زندگی و روابط روزمرۀ بشری می باشند. این اسناد خود دو دسته اند:
۲-1. »اسناد دیوانی« که نتیجۀ کار دیوانیان و نظام اداری تحت امر آن هاست، از قبیل 

»دیوانیات«، »سلطانیات«، دفاتر خلود.
۲-۲. »اسناد شخصی« شامل مکاتبات، رقعات و نامه های عاشقانه، روزنامه، قبوض و 

دفاتر مالی و ... )رضایی، 1۳۹0، صص4-۳(.
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اگرچه این تقسیم بندی، درجای خود بسیار حائز اهمیت است اما می توان طبقه بندی دیگری 
از اسناد را نیز مطرح کرد؛ بر این اساس اسناد سه دسته اند:

1. »اسناد مالی و حقوقی«: اسنادی است که برگرفته از مباحث ملکی، معامالتی، مالی 
مبایعه نامه ها،  ملکی،  بنچاق های  و  قبالجات  تجاری،  مکاتبات  و  اسناد  مانند:  است  تجاری  و 
مصالحه نامه، عقدنامه، فردهای مالیاتی و جمع و خرج و حقوق ها، برات ها، دفاتر محاسباتی تجار 

و کسبه و...
در  کشوری  و  دولتی  امور  و  دیوانساالری  فعالیت های  از  برگرفته  دیوانی«که  »اسناد   .۲
دستگاه های اداری است. که اعم از فرمان، دست خط، نشان، منشور، مثال، رقم، حکم، ابالغ، 

تلگراف و... می باشند.
۳. »اسناد اجتماعی- عرفی «: اسنادی است که ناشی از روابط مردم و اجتماع و همچنین 
امور روزمرۀ زندگی اند. مانند: اسناد شرعی، اخوانیات یا نامه های رسمی و غیررسمی و خانوادگی.

2- اصالت
اهمیت اصالت در این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهش های مشابه، این است که برای رسیدن به 
درک و فهمی صحیح از جعل و اثر جعلی، باید به اصالت و اثر اصیل پرداخت. به هرحال، اسناد 
تاریخی به عنوان یکی از مهمترین منابع تحقیقات و پژوهش های علمی، مستلزم تأیید و تصدیق 
اصالت و اعتبار آن ها هستند. بررسی معیارهای گوناگون به کار رفته برای ارزیابی اصالت مندی آثار 
تاریخی، نشانگر تمرکز هریک از آن ها بر خصوصیات محدودی از اثر است. پاره ای از آن ها نظیر 
معیار دست نخوردگی مادی و استمرار کنش محیطی برای کنترل ویژگی های قابل اندازه گیری 
تعریف شده اند. برخی دیگر همچون بقای فنون ساخت و یا بقای صورت بر ویژگی هایی تأکید 
دارند که عالوه بر ساخت مادی اثر به دریافت ذهنی و تفسیر انسان نیز وابسته است )پدرام و 
دیگران، 1۳۹0، ص۳(. پیش از تعریف جعل به مثابه فقدان اصالت در آثار هنری، باید نشان داد 
که مفهوم اصالت قادر به توضیح معنای جعل به مثابه امری دروغین و ناخوشایند در تمام موارد، 
از جمله در اسناد تاریخی است. لسینگ1 اصالت را با توجه به پنج جنبۀ گوناگون تعریف می نماید:

1. ویژه بودن یا خودسانی؛ یعنی شباهت نداشتن به شئ دیگر که این پیش افتاده ترین 
نوع اصالت است.

۲. یگانگی ظاهری که موجب تمایز یک اثر از دیگر آثار هنری می شود؛ درواقع یگانگی 
شرط الزم برای اصیل خوانده شدن هر اثر هنری به گونه ای معنادار است اما شرط 
الزم برای زیبایی اثر نیست و آگاهی از این امر پس از جای دادن اثر در زمینۀ تاریخ 

lessing .1هنر مشخص می شود.
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۳. بداعت خالقه یا خودانگیختگی؛ که خصیصۀ هر اثر هنری خوب است چنین اصالتی 
با اثر هنری پیوند یافته و در ویژگی های فرمی یا تکنیکی متجلی می شود اما باز هم نیاز 

به بررسی اثر در زمینۀ تاریخی دارد.
4. دستیابی به دستاوردهای عظیم هنری؛ که البته فقدان آن معّرف اثر جعلی نیست و 
این خصوصیت در بسیاری از آثار هنری معتبر غایب است. اما در توجیه بحث احتماأل 

باید به مسائلی از قبیل دامنه، عمق، جسارت و بداعت موضوع اشاره کرد.
۵. بداعت هنری و دستاورِد نه یک اثر هنری خاص، بلکه کل مجموعۀ تولیدات یک 
فرد یا حتی یک مکتب؛ وی این معنا از اصالت را نیز به زمینۀ تاریخی وابسته می داند 
چرا که دستاوردهای یک فرد یا دوره در چاچوب آن قرار داده می شود و البته آن را 

کامل تر از دیگر جنبه ها می داند )لسینگ و داتون، 1۳8۹، صص۳8-۳4(.

3- جعل
»جعل« در معنای لغوی، به معنای ساختن، قراردادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیکو  گردانیدن، 
مبّدل ساختن و دیگرگون کردن )معین، 1۳8۳، ج1، ص1۲۳1( و از حالتی به حالت دیگر درآوردن 
است )دهخدا،1۳۷۷، ج۵، ص۶8۳۵(. از دیدگاه قانون گذار، جعل عبارت از ساختن نوشته یا سند 
یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق 
یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به 
نوشته ای دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ها، به قصد تقلّب 
است )پرچمی، 1۳81، ص148(. در اصطالح حقوق، جعل را تزویر و وضع و جاعل را مزّور و 
وّضاع گویند و جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد و برخالف واقع، مانند سند مجعول 
و سکه قلب و نحو این ها، پس جعل سند شعبه ای است از جعل و جعل خود، نوعی از غش است 
)جعفری لنگرودی،1۳۹۳، ص1۹۶(. برخی حقوقدانان نیز در تعریف جعل گفته اند: »جعل، عبارت 
از قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر است، به قصد اضرار به غیر، به روش های 

پیش بینی شده در قانون )کوشا، 1۳۷8، صص۶-۵(.
همانگونه که مالحظه می شود، عنصر اصلی تعاریف ارائه شده، »قلب متقلّبانۀ حقیقت« 
است؛ یعنی هر قلب حقیقتی، جعل محسوب نمی شود؛ بلکه قلب به قصد تقلّب، مشمول این 
عنوان است. به عنوان مثال، هر حروف نگار دادگستری، ممکن است روزانه مرتکب لغزش های 
تایپی زیادی شود و منشی یا قاضی، ناچار به تصحیح یا تغییر این لغزش ها باشد؛ اّما با توجه به 
اینکه قلب صورت گرفته، متقلّبانه نمی باشد، آن عمل جرم محسوب نمی شود )صادقیان، 1۳88، 
ص1۲0(. در جعل سند باید توجه داشت که جعل با معنای ساختن و تغییر آگاهانۀ سند همراه با 
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تقلّب و تزویر همراه است.
بنابراین می توان جعل اسناد را این گونه تعریف کرد:

ساختن یا تغییر آگاهانۀ واقعّیت در یک سند به قصد فریب دیگران و با انگیزۀ سودجویی 
ماّدی یا معنوی به نحوی که اصالت سند از بین برود، جعل است؛ و به فرآیند تحریر و تولید اسناد 
تقلّبی بر اساس تغییر در شکل و محتوای اسناد بر خالف امر واقع و به منظور جا  زدن آن به عنوان 

اصل، برای استفادۀ خود یا دیگری و به ضرر غیر، جعل اسناد گویند.

4ـ  تزویر
»تزویر« در لغت به معنای دروغ گفتن، فریب دادن و آراستن و برپای داشتن چیزی و راست و 
نیکو کردن آن )معین، 1۳8۳، ص10۷۷؛ دهخدا، 1۳۷۷، ج۵، ص۶۷08( است. از آنجا که جعل با 
معنای ساختن و تغییر دادن فاقد مفهوم تقلّب است، باید با واژه تزویر با معنای دروغ و فریب به کار 
رود. بنابراین، به کار بردن واژه تزویر بعد از واژه جعل، سبب ایجاد مفهوم جعل به معنای خاص 
شده است و به کارگیری واژه جعل ماقبل واژه تزویر، موجب از بین رفتن مفهوم عام آن می شود 

)ساالری شهربابکی، 1۳۹1، صص۳۳-۳۲(.
بنابراین، آنچه این دو واژه را از یکدیگر متفاوت می نماید، این است که در جعل بیشتر ساختن 
و دیگرگون  کردن و در تزویر، آراستن و فریب مدنظر است؛ در نتیجه همراهی این دو واژه با هم 

می تواند هر دو جنبه را در برگیرد )عظیمی، هاشمی اصل، 1۳۹4، صص۲۹۲-۲۶۵(.

انگیزۀ جاعالن از جعل
از صدها سال پیش، بازار اشیاء جعلی رونق داشته و تا امروز نیز، تقاضای روزافزونی برای خرید 
اشیاء و آثار تاریخی وجود دارد و موزه های نوپا و مجموعه داران، خریداران اصلی این اشیاء هستند. 
اگرچه اکنون انگیزۀ اصلی جعل اشیاء و اسناد تاریخی سودجویی و مسائل مادی محسوب می شود، 
اما درطول تاریخ، انگیزه های مختلفی برای جعل اسناد وجود داشته است )مایل هروی، 1۳80، 
ص۶0(. انگیزه هایی که الهام بخش جاعالن درگذشته بود و امروزه نیز به آنان الهام می بخشد، با 
سوداهای بشری در هم می آمیزد و اغلب این سوداها به سودجویی و تفاخر و خودخواهی منتهی 
می شود و موجب جعل اسناد و مدارک بی شماری می گردد که برای فراهم آوردن تسهیالت در 
مطالبۀ فالن حق، پیروزی در فالن مرافعه، تضعیف رقیب و هماورد، به کار می رود )قائم مقامی، 

1۳۵0، ص۲(. 
حب و بغض ها و غرض ورزی ها و دیگر انگیزه های قومی، قبیله ای، خانوادگی و بیماری های 
نفسانی سبب می شد که اسناد جعلی تهیه شوند. مروری بر تاریخ نشان می دهد که جعل اسناد 
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موارد  برخی  در  مثأل  است،  می گرفته  گوناگون صورت  انگیزه های  به  و  مختلف  روش های  با 
جعل سند هنگام نوشتن آن توسط کاتب بوده است، یعنی کسی چیزی می گفته و کاتب از روی 
ناآگاهی و خستگی اشتباه می نوشت که بیشتر این اسناد جعلی، حقوقی بوده است. مثاًل اسنادی 
که در مورد اختالفات مالی و پولی وجود دارد یا در برخی موارد نیز جاعل قصد آن داشته تا در اثر 
شیفتگی، چهره دیگری از یک رجل معروف ارائه داده و وی را به گونه ای دیگر معرفی کند. البته 
همواره اینچنین نیست و گاهی برای انحراف در تاریخ و به منظور نیکو کردن یک چهره سیاسی 
و مخدوش کردن چهره مقابل آن، دست به چنین عملی می زند. دارندگان سند در برخی موارد به 
این علت سند را جعل می کردند که در آینده بتوانند از آن طریق، امتیازاتی را کسب کنند. همچنین 
در اسناد سازمان اوقاف که دارای بار مالی هستند، بازار جعل داغ است و جاعالن به منظور فریب 

و سودجویی های ملکی و مالی، اقدام به دخل و تصّرف در اسناد مربوطه می کنند.

علل پنهاِن گسترش جعل
آثار تاریخی و فرهنگی هر کشور، نشان از هویت ملی و مشترک مردمان آن دارند و آثار جعلی 
و تقلبی در مخدوش نمودن تطور هنری- تاریخی تمدن های باستانی نقش بسیار مـؤثری دارند. 
اصوأل اسناد و مکاتبات تاریخی پس از کشف، وارد مراکز اسناد، موزه و مجموعه های نگهداری آثار 
می شوند. این ها مراکزی هستند که آسیب فراوانی از آثار جعلی دیده اند. امروزه باید در مورد اصالت 
اکثر آثاری که در این مراکز نگهداری می شوند و از راه هایی غیر از تعیین اصالت و شناسایی دقیق 
علمی توسط متخصصین امر به دست آمده اند، با دیدۀ تردید نگریست؛ زیرا شیوه های امروزی 
جعل آثار هنری و اسناد تاریخی، آن قدر گسترده و پیچیده گردیده که تشخیص اصل از جعل 
بسیار مشکل و عملی کامأل تخصصی است )رازانی، نصیرزاده، 1۳۹1، ص1۲1(. در این رهگذر، 

می توان عوامل وقوع و افزایش جعل را در موارد زیر برشمرد:
1. فراوانی اسناد و مدارک کاغذی

۲. هوش و ذکاوت جاعالن و منفعت مالی فراوان
۳. ناکارآمدی روش های احراز هویت واقعی افراد و اصالت اسناد

4. ضعف آموزش کارکنان و عدم به کارگیری تجهیزات فّنی در تشخیص اسناد جعلی 
از اسناد اصیل )میراحمدی، 1۳۹0، ص11۶(.

ادبیات  با مطالعه و بررسی  را  اسناد جعلی بسیاری  جاعالن هنرمند و صنعتگر، هر روزه 
دیوانساالری و سّنت های نگارشی می سازند و از هیچ تالشی برای کپی برداری و کهنه نمایی 
اسناد و فروش آن ها دریغ نمی کنند. جاعالن اسناد تاریخی که برخی آن ها را نابغه های خالق 
و برخی نیز مجرمین فاسد می دانند )نیکبر، 1۳8۲، ص1۲(، هدفشان در اغلب موارد اقتصادی و 
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یا نشان دادن حماقت دالالن اسناد تاریخی است. این افراد سودجو به واسطۀ برخی ویژگی ها از 
قبیل موقعیت شناسی بسیار دقیق، خود را پشت یک دروغ در رابطه با اصالت آثارشان پنهان کرده 
و با وجود شرایط به وجود آمده از قبیل بازار عرضه و تقاضای فعال و پر سود اسناد تاریخی و نسخ 
خّطی به عالوه خریداران ناآشنا و بدون اطالعات تاریخی و هنری یا در نهایت با قصد و نیت 

سیاسی و ... اقدام به جعل آثار تاریخی می کنند )نیکبر، 1۳8۲، صص1۳-1۲(.
با توجه به بازار گرم قاچاق نسخ خطی و اسناد تاریخی و دانش تاریخی جاعالن جای تعجب 
نیست که »برخی متخصصین، تعداد زیادی از اسناد و نسخ تاریخی جهان را جعلی و یا مشکوک 
ارزیابی می کنند. نکتۀ جالب اینجاست که بسیاری از این مراکز که در مجموعۀ خود آثار جعلی 
دارند، به خاطر ترس از دست دادن اعتبار مجموعه ها، زیان های مالی، کاهش مراجعه کنندگان، 

تمایلی به انتشار حقایق در این زمینه را ندارند« )نیکبر، 1۳8۲، ص1۳(.

ویژگی های سند واقعی
اسناد عالوه بر اینکه تمام مواضع و فراز و نشیب حیات فرد و جامعه را در ادوار مختلف بازگو 
می کنند، همانا موجب آشنایی محّقق با اسلوب نگارش و انشای هر عصر و دوره هستند. با توجه 
به این درجه از اهمّیت، سند تاریخی با توجه به روزگار و سال هایی که بر آن گذشته طبعأ دارای 
خط خوردگی، شکستگی، تراشیدگی و امثال این ها است. سند تاریخی، حتی المقدور اگر رونوشت 
است، باید از روی اصل استنساخ شده باشد، تلخیص نباشد، نگارش آن به نگارش اصل نزدیک 
باشد، اگر سند شرعی و قضایی است دارای سجالت و مهر حاکم شرع باشد، شهادت صاحب 
سند یا مخاطب آن به صورت مهر، امضا و... باشد. در اسناد دیوانی آثاری چون طغرا، مهر اصلی، 
حاشیه نویسی، ظهرنویسی و... را داشته باشد. کاغذ، مرکب، خط، اسلوب نگارش، کتابت و تزئینات 
با عصر و تاریخ صدور سند مناسبت داشته باشد و نشانه های دیگر که در اثر طول زمان کار با 

اسناد و مهارت و ممارست محقق به آن ها واقف می شود.

جعل و دستکاری در اسناد تاریخی
پدیده  آن شده،  دچار  ایران طی سه چهار دهه گذشته  معاصر  تاریخ نگاری  که  آفاتی  از  یکی 
»سندسازی« است و سندسازان به علل مختلف و به طرزی ناشیانه اقدام به این کار کرده و 
در صدد برآمده اند با انگیزه های گوناگون، انحراف در تاریخ را شکل داده و »حقیقت تاریخ« را 
وارونه جلوه دهند و ضرر دو سویه ای را متوجه خود و جامعه سازند، تشخیص صحیح از سقیم این 
اسناد، هم از طریق بررسی های مادی و فیزیکی اسناد و هم از طریق بررسی های محتوایی، کار 

پژوهشگران نسخ خطی و اسناد تاریخی است. 
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ناگفته پیداست که جاعالن اسناد و نسخ خطی، معموأل به صورت گروهی کار می کنند. 
در جعل نسخ خطی و اسناد، اهل دانش، خّطاط، صورتگر و هنرمند با همکاری یکدیگر سند یا 
نسخه ای را جعل می کنند. باالخره جاعالن باید اّطالعات کافی از زبان و ادبّیات داشته باشند و 
به خوبی بدانند که مثأل چگونه پوست یا کاغذ را با چای یا مواد دیگر رنگ کنند تا قدیمی به نظر 
رسد )بحرالعلومی، 1۳81، صص۵۲1-۵۲۶(. سودآور، در بحث از اسناد مخدوش از اصطالح اسناد 
نیمه جعلی استفاده کرده است و آن ها را این گونه تعریف می نماید: »اسنادی که زمان پیدایش 
واقعی آن ها از آنچه به ظاهر می نماید، زیاد دور نیست، ولی معذلک تمامی یا قسمتی از آن جعلی 
است و گمراه کننده« )سودآور، 1۳8۳، ص 4۵(، بر این اساس چگونگی انجام جعل و دستبرد در 

اسناد را می توان به گونه های مختلف نشان داد:

1. ساخت کامل سند
ساخت کامل سند از ابتدای آن با انگیزۀ فریب و تقلّب همراه است که به مفهوم شبیه چیزی را 
درست کردن است، یعنی جاعل با علم به احواالت و اتفاقات یک دورۀ خاص، سندی را بسازد 
که مطابق با جریان های تاریخی آن دوره باشد به نحوی که تشخیص اصلی یا جعلی بودن آن، هر 
بیننده ای دچار اشتباه شود )وقتی می گویند ساختن کل یک سند مدنظر است، منظور ساختن نامه ای 
منتسب به فردی بزرگ و شناخته شده، ساخت گذرنامه، استشهادیه، کارت پایان خدمت، گواهینامه 
و غیره می باشد( از موارد این گونه جعل می توان به نامه ها یا عهدنامه های مصنوعی اشاره کرد که 
به طور کامل ساختگی هستند؛ مانند عهدنامه های جعلی منسوب به زمان پیامبر اسالم )ص( و حضرت 
علی )ع( )قزوینی، 1۳۶۳، ص1۶۵-1۷۷(، یا نامه ای جعلی از امیرتیمور به شارل ششم پادشاه فرانسه 
)سودآور؛ 1۳8۳، ص 4۵؛ kehren. 1990. P 50( این نامه به همراه رونوشتی از پاسخ شارل ششم 
به امیر تیمور موجود است و در بایگانی اسناد سلطنتی دولت فرانسه نگه داری می شود. متن آن را اول 

.)de Sacy, 1822, p. 470-522( بار، سیلوستر دوساسی1 در سال 18۲۲م منتشر کرد
سند زیر قباله ازدواج عالیه خانم با پرویزخان افشار به مهریه ۵ تومان و سه دانگ و یک 
عمارت در دروازه شمیران تهران است که موجب شکایت زهرا خانم مبنی بر جعلی بودن ورقه 
صلح نامه عمارت مذکور که جاعل آن عالیه خانم و پرویزخان و حاج ابراهیم الشریعه هستند، شد 

)ساکما؛ ۲۹8/100۲1۹(.

2. جعل و دستکاری متن سند
و  افکار  پیاده کردن  برای  موضع  بهترین  را  سند  متن  خود،  اهداف  به  نیل  منظور  به  جاعل 
نیت های خود می داند. به همین منظور با روش های مختلف، به تغییر و دستکاری کلمات و  1. Silvesster de sasy
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ابزار و وسایل مختلف نظیر کارد، تیغ و نوک  با  اوقات جاعل  عبارات سند می پردازد. گاهی 
سنجاق، یک حرف از یک کلمه یا نهایتأ تمام کلمه مورد نظر را محو کرده و از بین می برد. مثأل 
در اسم »حسین علی«، حسین را تراش داده و تبدیل به »علی« می کند و یا در کلمه »نساخته 
بود«، حرف »ن« را خراش داده و کلمه را به »ساخته بود« تغییر دهد. برعکس این مورد نیز 
می تواند رخ دهد به گونه ای که جاعل یک عدد یا یک حرف را به کلمه ای دیگر اضافه می کند؛ 
مثال با اضافه کردن حرف »ن« به کلمه »می شود« کلمه را تبدیل به نمی شود می کند. این 
مفهوم در مصداقی بزرگ تر نیز قابل رخ دادن است، به گونه ای که جاعل عبارت یا تبصره ای 
جدید به متن سند اضافه می کند که این اضافه کردن مطلب، دارای اثر و قابلیت اضرار باشد. 
مثأل در مبایعه نامه یک شرطی را به شروط موجود در بیع نامه اضافه می کنند، یا یک بند را به 

نفع خودشان اضافه می کنند.
یکی از رایج ترین مصداق های جعل و دستکاری در سند، تغییر تاریخ تحریر سند است. 
جاعل برای این منظور با دست بردن در سند یا نوشته، تاریخ آن را به منظور حصول مرور زمان یا 
قطع مرور زمان به طور متقلّبانه و به قصد اضرار به دیگری تغییر دهد. تغییر تاریخ سند )به جهت 

کهنه نمایی( از شیوع بیشتری نسبت به دیگر روش های جعل برخوردار است.
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3. جعل عناصر و اضافات سند
این نوع جعل که غالبأ در عناصر و اجزاء وابسته به سند چون: مهر، طغرا، توشیح و توقیع در اسناد 

دیوانی و مهر، امضاء و سجل در اسناد شرعی و قضایی صورت می گیرد، خود بر چند نوع است:

3. 1. ایجاد طغرا، توشیح و توقیع در اسناد
در این روش، جاعل با دانش تاریخی خود و علم و اطالع کافی از نحوۀ ترسیم طغرا، توشیح وتوقیع 
با توجه به جایگاه هر یک از آن ها در اسناد تاریخی و در ادوار تاریخی مختلف، اقدام به جعل سند 
می کند، قدر مسلّم آن است که جاعل بدون داشتن دانش تاریخی قوی و خط خوش، قادر به ایجاد 

این نوع جعل نیست چرا که الزمۀ انجام این نوع از جعل داشتن چنین مهارت هایی می باشد.

3. 2. ایجاد سجالت در اسناد شرعی و قضایی
سند همانند ترازوی دو کفه ای، »متن« و »سجل« دارد. خبر )گواهی( مکتوب ممهور یا ممضی 
را »سجل« )تصدیق( گویند. عبارت هر سجلی همانند متن، اجزای مشخصی )بسمله، دیباچه، 
رکن کالم، خاتمه( دارد که از حیث رجال شناسی پراهمیت هستند. سجالت را می توان به چند 
دسته، شامل »سجل وقوعی«، »سجل اعترافی«، »سجل شهودی« و »سجل مطابقه ای« تقسیم 
کرد )رضایی، 1۳۹0، ص1۷-18(. جاعل در این نوع جعل با مهرسازی مهرهای افراد مختلف 
)اصحاب حل و عقد و امناء شرع و دیگران( و نیز افزودن یادداشت های وقوعی، اعترافی و شهودی 

در جایگاه مربوط به آن ها، اقدام به جعل سازی این نوع از اسناد می کند.

3. 3. جعل مهر در اسناد
 جعل مهر به عنوان یکی از شاخصه های جعلیات در حوزۀ سندشناسی فارسی به صورت شبه مهری 
و شبه مهرنویسی مطرح است. بدین معنا که مهر طرفین اسنادی )در اسناد شرعی و قضایی( یا 
مصحح اسنادی )که غالبا در اسناد دیوانی شخص پادشاه و مصدر سند و در اسناد شرعی عالم 
شرع( و یا اشخاص مهم، مانند مهری که فردی به اسم معن ابن زائده با نقش خالفت در زمان 
عمر ساخته بود و از آن طریق مالی از خراج کوفه به دست آورد )بالذری،1۳4۶، صص ۳۶۷-۳۶۶( 

مورد جعل قرار می گیرد.

3. 4. کهنه کردن کاغذ
کاغذ در اسناد نقش مهمی را بازی می کند، به شرطی که سند بر روی کاغذ باشد و فی المثل 
بر روی پوست، چوب، سنگ، و غیره نباشد )خان محمدی، 1۳۷۲، صص8۶-۹۷(. در سندهای 
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کاغذی نیز جعل دیده می شود؛ جاعالن این کار را به قصد تقلّب و جعل و کهنه نشان دادن سند 
و نوشته انجام می داده اند. برای این کار می بایست اوراق را در کاه نهان کرد و بعد آن ها را در ته 
کفش گذاشت و چند روز راه رفت دراین صورت زرد رنگ و کهنه به نظر آید و پس از آن متن یا 

نوشته مربوط را روی آن می نگاشتند )افشار، 1۳۹0، ص 1۷۳(.

3. 5. جعل خط
مصادیق جعل خط هم در نسخه و هم در سند به وفور یافت می شود، در واقع، گاه جاعل با 
دانش تاریخی و آگاهی خود از تداوم و تطّور خط در ادوار تاریخی و قرون مختلف، به جعل خط 
می پردازد. در این نوع جعل، جاعل یا خوشنویس بوده یا خط خوبی دارد؛ در واقع هرگاه هنرجو در 
مشق نقلی به مرحله ای می رسید که خطوط استادش را با دقتی بسزا نقل کند، ممکن بود به جعل 
آثار نیز بیاندیشد و گاه اقدام کند. عنصرالمعالی در همین رابطه و در باب سی و نهم فرزندش را 
توصیه می کند: »اگر چنانکه خطاطی و قادر باشی و از هرگونه خطی که بینی، بدانی نبشت، این 
ر کردن معروف نشوی که آنگاه اعتماد  دانش سخت نیک است ولکن بر کسی پیدا مکن تا مزوَّ
ولی نعمت تو از تو برخیزد و اگر کسی دیگر مزوَّری کند، چون ندانند که کردست، بر تو بندند...« 

)عنصرالمعالی، 1۳۷8، ص ۲1۳(.
سند زیر سندی جعلی است که جاعل با علم به اتفاقات دوره و زمان خود، به جعل مهر، 

خط و سجالت آن دست زد و برای پرداخت بدهی به محکمه ارائه داد )ساکما؛ ۲۹8/8۹440(.
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ذکر نمونه ای دیگر از اسناد جعلی 
سند زیر، یک دست نوشته منسوب به امیرکبیر است که مخاطب آن ناصرالدین شاه است )افشار، 

1۳8۲، ص100-۹۹(. در سند زیر چنین می خوانیم؛
لبه نان  با همشیره همایونی به شکستن  ایوان منزل  الساعه که در  »قربانت شوم، 
مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله)؟( حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا 
معزول کرده بودم، به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید. 
فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت 

با توصیه عمه و خاله نمی شود. زیاده جسارت است. تقی«
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این سند مخدوش و جعلی، هرچند به ظاهر، نشانه اقتدار امیر در زمان صدارتش می باشد اما 
به دالیل مختلف سند شناسانه جعل مطلق است.

1-امیر در باالی همه عرایض خود کلمه »هو« می نوشت.
۲- هیچ شباهتی بین خط اصلی مرحوم امیرکبیر، با این سند جعلی وجود ندارد. در این باره 
می توان در مقام مقایسه، به اسناد موجود در کتاب اسناد و نامه های امیرکبیر از علی آل داوود با 

نامه و سند فوق که هیچ شباهتی با هم ندارند، اشاره کرد.
۳- در دوره قاجار خط قالب و مرسوم بوده و خطوط دیگر چندان نداشته است؛ در حالی که 

خط سند مزبور نستعلیق تحریری است.
4- نامه فاقد تاریخ است، در صورتی که اکثر نامه های به جا مانده از دوره قاجار دارای تاریخ 

تحریر هستند.
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۵- چنانچه در نامه های امیرکبیر مشاهده می شود، داشتن مهر یکی از ویژگی های آن هاست. 
امیر همواره نامه هایش را با رقم مهر »میرزا محمد تقی خان«، » المتوکل علی اهلل محمد تقی«، 
»عبده الراجی محمد تقی« و »ال اله اال اهلل الملک الحق المبین محمدتقی« ممهور می ساخت و 

دیده نشده که در مراسالتی که از او باقی مانده، »تقی« مهر و امضا کند.
۶- از اسناد به جا مانده از دوران پیشین، این نکته پیداست که استفاده از عالماتی مانند 
نقطه، ویرگول و... مرسوم نبوده است، در این سند جاعل دو بار پس از کلمه »رانده اید« و در انتها 
پس از کلمه »نمی شود«، نقطه گذاشته است. در آن هنگام و چنانچه در مراسالت و مکاتبات آن 
دوران پیداست، کلمات با فاصله از همدیگر مشخص بودند و مطلقأ عالمت های مرسوم امروزی 

در مکاتباتی که دست نوشت بود، به کار برده نمی شد.
۷- در رسوم سند نویسی قاجار، پیوسته نویسی کلمات با حروف قبل از خود رایج بود. در این 
سند جاعل دو بار کلمه »به« را جدا نوشته است. او به تهران را »بتهران« نوشته و حال آنکه »به« 
را دو بار جدا از کلمه توصیه نوشته شده است. همچنین در سند فوق »شکستن« بدون نقطه حرف 
ش و به صورت شکستن آمده است، این در حالی است که با قرینه یابی حرف »ش« در کلمات 

دیگر مثل »همشیره«، حرف »ش« دارای نقطه هست.
قاجار  دوره  در  آن  استعمال  و  است  پهلوی  عصر  پرداخته  و  ساخته  »تهران«  کلمه   -8

نمی توانسته درست باشد چراکه در آن زمان تهران را با »ط« می نوشتند.

راه های پیشنهادی شناخت اسناد جعلی
- با توجه به زیان ها و آسیب های مختلفی که جعل اسناد به پیکرۀ تاریخ و فرهنگ کشور و 
پژوهش های محّققین وارد می آورد، مقابله با این جرم اهمّیت فوق العاده ای دارد و الزم است 
تا برای هماهنگی، سیاست گذاری و شناسایی اسناد جعلی، سازمانی در مراکز اسناد، موزه ها و 

محل های نگهداری اسناد تاریخی تشکیل و تقویت شود.
- شناسایی آثار جعلی در مراکز اسناد و برپایی نمایشگاه هایی از این آثار

- افزایش سطح دانش و فرهنگ جامعه نسبت به حفاظت و نگهداری صحیح از میراث 
گذشتگان و آگاهی دادن به افراد در مورد آثار منفی ناشی از جعل و تزویر و مخدوش کردن میراث 

علمی نیاکان.
- ارتقای دید و نگاه مسؤالن فرهنگی نسبت به آثار جعلی به عنوان آثاری قابل تحقیق و 

ارزشمند برای جمع آوری، حفاظت و نگهداری به عنوان نمونۀ مستند آثار جعلی
- درک و شناخت مهر، توشیح، توقیع های شاهان، شاهزادگان و بزرگان درباری

- رجال شناسی و شناخت افراد مهم و مشهور دوره های مختلف تاریخی
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- کار بر روی عناصر نسخه شناسی سند مانند کاغذ، مهر، قلم، مرکب و غیره و همچنین 
تطبیق اسناد با این مواد تا صحت و سقم آن ها مشّخص شود.

- مطالعه و آشنایی با آداب دبیری، دیوانساالری و سنت های نگارشی ادوار مختلف تاریخی
- کار بر روی تاریخچۀ سند از دیدگاه ادبی، رجال شناسی و تاریخ گذاری

- دقت روی آیات، اشعار، ترکیب و آرایش سند، به گونه ای که سند جعلی از سند اصلی 
بازشناخته شود.

- شناخت تداوم و تحّول خطوط )نسخ، نستعلیق، شکسته، تعلیق وغیره( در ادوار مختلف 
تاریخی

- برقراری گستردۀ دانش های جرم شناسی، آسیب شناسی، جرم یابی و برقراری ارتباط آن ها 
با سندشناسی

- ارائه دروسی در ارتباط با شناسایی اسناد جعلی و جرم شناسی سند ذیل رشته های مرتبط 
با اسناد و نسخه های در دانشگاه ها و مؤّسسات آموزشی.

- موارد جعل اسناد در طول تاریخ توسط سندشناسان فهرست نویسی شوند.
- به کارگیری دانش »گونه شناسی« برای شناخت اصالت اسناد و نسخ خطی: روشی که 
امروز به نام روش التقاطی مشهور است، دست نوشته های گوناکون یک اثر را در می آمیزند، زیرا 
بنابر اصل گونه شناسی هر دست نوشته ویژگی های زبانی و فرهنگی حوزۀ خویش را دارد و در 
صورت آمیزش آن ها، ویژگی های سبکی و نوشتاری حوزه ها و مناطق جغرافیایی مختلف شناخته 
می شود که این خود باعث شناخت اصالت اسناد و نسخ خطی هر منطقه جغرافیایی می شود 

)کمائی فر، 1۳88، صص11۵-101(.
- به کارگیری دانش زبان شناسی و سبک شناسی: هر دورۀ تاریخی ویژگی های خاص خود را 
از نظر گویش در مناطق مختلف کشور دارد و از آنجا که واژه ها در طول روند خود تولد، تحول و 
مرگ را طی می کنند، با شناخت کاربرد واژه های خاص هر منطقه در دوره های مختلف تاریخی 
)ممکن است در یک منطقه واژه ای به کار رفته باشد که در منطقۀ دیگر به کار نمی رفت( می توان 

اصالت اسناد هر منطقه در هر دورۀ تاریخی را تشخیص داد.
- شناخت اوزان و مقیاس های تمام مناطق کشور: کاربرد اوزان و مقیاس ها در انواع اسناد 
در  مناطق مختلف کشور، می تواند  در  آن ها  و شناخت  مطالعه  و  است  امری مشهود  تاریخی 
تشخیص اسناد اصلی از جعلی بسیار مفید واقع شود چون این اوزان و مقیاس ها در تمام نقاط 

کشور یکسان نبوده اند.
- شناخت کاربرد انواع سکه ها در مناطق مختلف و مقادیر آن ها: در ادوار مختلف تاریخ و 
در مناطق مختلف کشور سکه های متفاوت رواج داشته و مقادیر مختلفی نیز برای آن ها تعریف 
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می شده است، ازاین رو شناخت انواع این سکه ها و مقادیر آن ها در نقاط مختلف کشور، می تواند 
امری مفید در تشخیص جعل در اسناد باشد.

نتیجه گیری
بررسی های انجام شده نشان می دهد جعل و تزویر در اسناد تاریخی به دلیل ایجاد ابهام در حوادث 
در  نقشی که  نیز  و  پژوهشی  منابع  به  و سازمان ها  افراد  اعتماد  رخدادهای گذشته، کاهش  و 
ناکارآمدی پژوهش های تاریخی دارد، می بایست در کانون توجه موّرخان، محّققان و دولتمردان 
قرار گیرد. در همین راستا، عوامل و دالیل بسیاری نظیر 1. فراوانی اسناد و مدارک کاغذی ۲. 
هوش و ذکاوت جاعالن و منفعت مالی فراوان ۳. ناکارآمدی روش های احراز هویت واقعی افراد 
و اصالت اسناد 4. ضعف آموزش کارکنان و عدم به کارگیری تجهیزات فّنی در تشخیص اسناد 
جعلی از اسناد اصیل، در این امر دخیل هستند که با توجه به زیان های مادی، معنوی و اجتماعی 
آن ها و ایرادهای اثر جعلی که مهم ترین آن نداشتن اصالت و گمراهی محّققان و پژهشگران است، 

شناخت و آگاهی نسبت به این آثار امری ضروری است. 
انواع جعل و تزویر در اسناد تاریخی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

1. ساخت کامل سند )سندسازی(؛ به مفهوم شبیه چیزی را درست کردن، یعنی جاعل با علم به 
احواالت و اتفاقات یک دوره خاص، سندی را بسازد که مطابق با جریان های تاریخی آن دوره باشد.

۲. جعل و دستکاری متن سند )دیباچه، رکن کالم و خاتمه(؛ این نوع جعل در انواع اسناد و 
با مصادیق گوناگون وجود دارد که البته به دلیل سهولت و کثرت انواع آن )خراشیدن، تراشیدن، 
قلم بردن، الحاق، محو کردن، سیاه کردن، تغییر و دستبرد در تاریخ سند( از رواج نسبتأ زیادی 

برخوردار است.
۳. جعل عناصر و اضافات سند؛ که غالبأ در عناصر و اجزای وابسته به سند چون: مهر، طغرا، 
ظهریه، توشیح، توقیع، خط و کاغذ در اسناد دیوانی؛ مهر، ظهریه و سجالت در اسناد شرعی و 

قضایی صورت می گیرد.
با توّجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، مشخص می شود که جعل و تزویر در اسناد 
تاریخی گستردگی و گوناگونی بسیاری دارند، درنتیجه لزوم شناخت و توجه به اسناد جعلی توسط 
سندپژوهان، محّققان و فهرست نویسان و البته مراکز نگهداری اسناد تاریخی امری ضروری است، 

چرا که عدم شناسایی آن ها، صدمات جبران ناپذیری به پژوهش های سندشناسی می رساند.
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