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زمينـه رسـانه اى اسـت گروهـى كـه می خواهـد عمومـى، بومـى و قابـل فهـم باشـد. اگـر كسـى در او 

مى نويسـد، هـر چنـد زمينـه را خانـه ى خـود بيابـد، عضـو تحريريـه ى او نخواهـد بـود. ايـن مجلـه از 

ايـن رو عـده اى را تحريريـه نمى نامـد كـه تحريـر در آن منـوط بـه ارزش انديشـه ى منـدرج در نوشـتار 

اسـت و نه شـخص نگارنده. به يك معنى از اضطرار گفت وگو تحريريه ى زمينه غير نمى شناسـد. 

آن چـه از جانـب مـا در قامـت معيـار و سـاختار در ايـن ميـان حاضر اسـت سياسـت گذارى شـماره ها 

و ارزيابـى مطالبـى اسـت كـه بـه دسـت مان مى رسـد. 

از اين رو زمينه تشكيالتى براى همگان است كه ما مديريتش مى كنيم. 

روِش مـا بـراى ايجـاد معرفـِت بومـى بازخوانـِى مفاهيـِم بنياديـن و نظـرِى غالبـاً مغفـول در كنـارِ 

مصاديقـش در ميـاِن كنش هـاى حـاِل حاضـرِ ايـران اسـت. بـه هميـن دليـل، ابتداى مجلـه مقاالتى 

در ايـن مفاهيـم و بخـش ديگـر آن گفت وگـو و كنـكاش در شـهر اسـت. خيال ما اين اسـت كه كنار 

هـم آمـدن ايـن دو بـراى فراهـم آوردن زمينـه اى بـراى دقـت و گفت وگـو كافـى اسـت. 

در آغـاز كار در شـرح مفاهيـم نيـم اول زمينـه اغلـب ترجمـه خواهيـم كـرد، كـه هـم مطالـب پرمغـز 

ترجمـه نشـده بسـيار اسـت و هـم اين كـه صـرف زمـان نگارنـده در آنچـه در زبانـى ديگـر موجـود 

اسـت در نظـرِ مـا كارِ شايسـته اى نيسـت. نيـم دوم امـا سـر بـه سـر اصـى اسـت و اغلـب متـِن 

گزارش هاسـت.  و  گفت وگوهـا 

زمينـه مختصـر و سرراسـت اسـت و از هيـچ تالشـى بـراى دسـترس پذير كـردن مفاهيـم دريـغ 

نمى كنـد. از گزيـدن تـا ويراسـتن هـدف مـا خوانايـى اسـت. عـالوه بـر ايـن شـگردها در كنـار متـن 

حاشـيه اى افزوديـم تـا گشايشـى بـراى ورود بـه دنيـاى مقـاالت باشـد. ايـن حواشـى پـرده ى نازكـى 

ميـان جهـان بيـرون و درون زمينـه اسـت.

یادداشت سردبیر
کیارش علیمی



شــــماره ی حاضـــــر از »زمیــنه«  طیـــف گسـترده ای از مطالعات 

در زمینـه ی مســــــئله ی اصالـت آثـار هنـری را در بـر می گیـــــرد. 

مقالـه ی »جعـل و از آن خودســــازی« کـه بخش هایـی از آن یـک 

بـار پیـش  از ایـن بـه فارسـی برگردادنـده شـده، ایـن بـار کامـل 

منتشـر شـده اسـت. مقاله ی دیگری در شـرح تکوین و دامنه ی 

جست وجوی  رشـته ی نوپدیـد »پژوهــــش خاسـتگاه« اسـت و 

جسـتار کوچکـی نیـز کـه بـه پیوسـت آن آمـده نمونـه ای کامـل از 

عملکـرد ایـن گونـه ی تـازه ی پژوهش اسـت. در ضمیمه نیز مثل 

معمـول بـه تاریـخ ایـن سـؤال در بـوم خودمان بازگشـته ایم و در 

دو مصاحبه به گفتگ درباره ی گذشـته و حــــال آن پرداخته ایم.

سرمقاله

۳



چکیده

بـــا وجــــــود آن کـــه جعـــــــل هنـــــــری در طــــــول تاریـــخ هنــــــر 

ـــاره ی  ـــت شـــده اســـت، بحـــث فلســـفی درب ـــرب مســـتند و ثب غــ

معضـــاّلت جعـــل هنـــری موضوعـــی اســـت بـــه نســـبت جدیـــد کـــه 

به طـــور عمـــده در نیمـــه ی دّوم قـــرن بیســـتم آغـــاز شـــده اســـت. 

اّمـــا تـــالش بـــرای خلـــق »هنـــر ازآن خودســـازی« موضوعـــی 

اســـت حتّـــی متأّخرتـــر کـــه در حـــوزه ی زیبایی شناســـی تـــا حـــد 

ــژه در  ــه ویـ ــال و بـ ــن حـ ــده و درعیـ ــه شـ ــده گرفتـ ــادی نادیـ زیـ

ــزی  ــل پرســـش های چالش برانگیـ ــوع جعـ ــا موضـ ــه بـ مقایسـ

ــای  ــی از معضل هـ ــه برخـــــ ــن مقالـــــ ــت. ایـ ــه اسـ را برانگیختــــ

فلســـفی ناشـــی از عمـــل جعـــل، محصـــوالت جعـــل هنـــری و 

در حـــوزه ی جنبـــش متأّخـــر ازآن خودســـازی هنـــری را پیـــش 

کشـــیده و مطـــرح می کنـــد. فـــارغ از مســـائل و موضوع هـــای 

مطـــرح شـــده در حواشـــی زیبایی شناســــــی، از نظـــر مـــن، جعـــل 

و هنـــر ازآن خودســـازی بـــه عمـــق موضوعاتـــی بنیادیـــن مثـــل 

هســــــتی شناسی هنــــــر، برخـــورد زیبایی شناســـی و اخلــــــاق، 

و دیگـــر حوزه هـــای اساســـی فلســـفه ی هنـــر نقـــب می زنـــد. 

جعل و از آن  خودسازی در هنر
درن هـــادســـن هیــــک، متخّصــص هســـتی شــــناسی هنــر و 

معضالّت فلسفی در حوزه ی مالکیّت فکری

ترجمه ی  اشکان جیهوری
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این مقاله برخی از 
معضل های فلسفی 
ناشی از عمل جعل، 

محصوالت جعل هنری 
و در حوزه ی جنبش 

متأّخر ازآن خودسازی 
هنری را پیش کشیده و 

مطرح می کند.

۵



مقدمه

بـــرآورد این کـــه چـــه تعـــداد از آثـــار هنـــری موزه هـــای بـــزرگ 

جهـــان، نظیـــر لـــوور، متروپلیتـــن و مـــوزه ی تاریـــخ هنـــر ویـــن 

جعلی انـــد، بســـیار دشـــوار اســـت. دشـــوار بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 

ایـــن آثـــار دقیقـــاً جعلـــی هســـتند. غیرقابـــل تشـــخیص بـــودن 

یـــا کشف نشـــده مانـــدن هـــدف اصلـــی از تولیـــد ایـــن آثـــار 

ـــی در اغلـــب مـــوارد  اســـت. اگـــر جعلیـــاّت کشـــف شـــوند ـ یـــا حتّ

ـــه زیرزمیـــن مـــوزه تبعیـــد  ـــد ـ ب مـــورد شـــک و شـــبهه قـــرار گیرن

شـــده و یـــا بالفاصلـــه معـــدوم خواهنـــد شـــد. ولـــی بـــه احتمـــال 

زیـــاد برخـــی از ایـــن موزه هـــا ناخواســـته آثـــار جعلـــی را بـــه 

نمایـــش می گذارنـــد. 

جـــای شـــگفتی اســـت  کـــه موزه هـــا در سراســـر جهـــان دانســـته 

و آگاهانـــه کپـــی برخـــی از آثـــار هنـــری را نـــه بـــه نـــام هنرمنـــد 

اصلـــی کـــه بـــه نـــام کپـــی کار بـــه نمایـــش می گذارنـــد. در بـــازار 

آزاد، قیمـــت چنیـــن آثـــاری چنـــد ده برابـــر بیش تـــر از قیمـــت 

اثـــر اصـــل اســـت. بـــه نظـــر می رســـد کـــه ایـــن آثـــار، کـــه بـــا 

نـــام »هنـــر ازآن خودســـازی« شـــناخته می شـــوند، شـــباهت 

زیـــادی بـــا آثـــار جعلـــی دارنـــد. پـــس چـــرا مـــا آگاهانـــه آثـــار 

ازآن خودســـازی را بـــه نمایـــش می گذاریـــم و آثـــار جعلـــی را 

پنهـــان کـــرده یـــا از بیـــن می بریـــم؟ بـــرای فهـــم آن چـــه در هنـــر 

ازآن خودســـازی نادرســـت محســـوب نمی شـــود، بایـــد بفهمیـــم 

ـــرای فهـــم  ـــط اســـت، و ب ـــی غل ـــار جعل ـــاره ی آث ـــز درب کـــه چـــه چی

ـــم.  ـــت جعـــل بدانی ـــاره ی ماهیّ ـــد درب ـــن موضـــوع نخســـت بای ای

جعـــل شـــامل دو دســـته ی اصلـــی می شـــود. مـــواردی از جعـــل 

هســـتند کـــه در آن هـــا برخـــی آثـــار هنـــری خـــاّص و از قبـــل موجـــود 

ـــی شـــده اند، و مـــواردی کـــه در آن هـــا برخـــی  ـــه طـــور کامـــل کپ ب

ــبت داده  ــری نسـ ــد دیگـ ــه هنرمنـ ــد بـ ــرات جدیـ ــا و فقـ بخش هـ

شـــده، ولـــی خـــود اثـــر کپـــی از یـــک اثـــر از قبـــل موجـــود نیســـت. 

ـــی«  ـــاّت »ارجاع ـــوارد دســـته ی اّول را جعلی ـــد لوینســـون م جرول

می نامـــد، و مـــواردی کـــه در دســـته ی دّوم قـــرار می گیرنـــد را 

جعلیـــاّت »ابتـــکاری« می خوانـــد. ولـــی آثـــاری کـــه بـــه نـــام اثـــر 

در  درســـتی  بـــه  می شـــوند  نامیـــده  پاســـتیش  یـــا  تقلیـــدی 

دســـته ی جعلیـــاّت ابتـــکاری قـــرار می گیرنـــد، در حالی کـــه، در 

ـــی  ـــد  ـ یعن ـــق دارن ّ ـــن دو دســـته تعل ـــن ای ـــه حـــوزه ای مابی عمـــل ب

از  شناســـایی  قابـــل  بخش هایـــی  آن هـــا  در  کـــه  جعلیاّتـــی 

چندیـــن اثـــر هنـــری از قبـــل موجـــود انتخـــاب شـــده، کپـــی شـــده، 

ـــام شـــده اند. با این حـــال،  ـــد در هـــم ادغ و در یـــک محصـــول جدی

حتّـــی در مـــوارد پیشـــرفته ی جعلیـــاّت ابتـــکاری معمـــواًل عمـــل 

به طـــور  این جـــا  کـــه در  انجـــام می شـــود، گرچـــه  کپی کـــردن 

خـــاص ســـبک هنرمنـــد اســـت کـــه کپـــی می شـــود، و نـــه یـــک اثـــر 

ریچارد پرینس، »کابوی«، فوتو 
مونتاژ، 177 در 127 سانتیمتر، 
1989، مجموعه شخصی.

برای فهم آن چه در هنر 
ازآن خودسازی نادرست 
محسوب نمی شود، باید 

بفهمیم که چه چیز 
درباره ی آثار جعلی غلط 

است، و بـــرای فـــهم 
این موضوع نخست 

باید درباره ی ماهّیت 
جعل بدانیم. 

۶۷



هنـــری خـــاّص از قبـــل موجـــود. پـــس، جعـــل اصـــواًل و به طـــور 

خـــاص امـــری اســـت  منـــوط بـــه کپی کـــردن، بـــدون شـــّک. 

بـــا وجـــود ایـــن، این کـــه بعضـــی از بخش هـــای یـــک اثـــر جدیـــد، 

دلیـــل  باشـــند  قبـــل موجـــود  از  آثـــار هنـــری  برخـــی  از  کپـــی 

ّـــی  ـــر نیســـت. نســـخه ی المثن ـــدن آن اث ـــی خوان ـــرای جعل ـــی ب کاف

مجّســـمه ی »داوود« اثـــر میـــکل آنـــژ کـــه در مـــوزه ی پاالتســـو 

کتـــاب  از  نســـخه ای  هم چـــون  دارد،  قـــرار  فلورانـــس  وکّیـــو 

ــن  ــارات پنگوئـ ــه انتشـ ــز کـ ــز دیکنـ ــر چارلـ ــّقت« اثـ »دوران مشـ

چـــاپ کـــرده و در قفســـه ی کتاب خانـــه ی مـــن جـــا خـــوش کـــرده، 

ـــی اســـت.  ـــم یـــک کپ ـــه طـــور حت ـــی ب ـــی نیســـت، ول ـــر جعل ـــک اث ی

ماهیّت جعل

آثـــار هنـــری امضاءدار و بدلی

موضـــوع جعـــل، بـــه عنـــوان یـــک مبحـــث امـــروزی در زیبایی شناســـی 

فلســـفی، را می تـــوان بـــه طـــور عمـــده در فصـــل 3 کتـــاب »زبـــان 

ــر  ــه او بیـــن  هنـ ــته ی نلســـون گودمـــن و تمایـــزی کـ ــر« نوشـ هنـ

»امضـــاءدار« و »بدلـــی« قائـــل اســـت، جســـت وجو کـــرد.ا گرچـــه 

بخـــش اعظـــم جعلیـــاّت هنـــری از نـــوع ابتکاری هســـتند، از یک نظر 

معضـــالت فلســـفی اندکـــی بـــه وجـــود می آورنـــد: هـــر شـــکل هنـــری 

ـــم  ـــی کن ـــم رقصـــی طراّح ـــکاری اســـت. می توان ـــاّت ابت ـــد جعلی مؤیّ

و آن را بـــه عنـــوان کاری از مارتـــا گراهـــام ارائـــه کنـــم، یـــک نقاّشـــی 

بکشـــم و ســـعی کنـــم آن را بـــه عنـــوان اثـــری از کلیمـــت  بفروشـــم، 

یـــا رمانـــی بنویســـم و تـــالش کنـــم تـــا ناشـــر را متقاعـــد ســـازم کـــه 

یـــک اثـــر گمشـــده از دیکنـــز اســـت. در عیـــن حـــال، جعلیـــاّت هنـــری 

ارجاعـــی بـــا وجـــود کمیـــاب بـــودن نســـبی، یـــک مســـئله ی فلســـفی 

یگانـــه و بی همتـــا را پیـــش می کشـــند: این کـــه یـــک کپـــی از برخـــی 

آثـــار هنـــری نمونـــه ای اصیـــل از همـــان اثـــر باشـــد بـــه چـــه معناســـت؟

از نظـــر گودمـــن، فیلســـوف آمریکایـــی، مـــا فقـــط و فقـــط زمانـــی 

یـــک اثـــر هنـــری را امضـــاءدار می خوانیـــم کـــه »حتّـــی دقیق تریـــن 

ـــر  ـــد«، در غی ـــه حســـاب نیای ـــی آن نســـخه ی اصـــل ب نســـخه ی المثن

ایـــن صـــورت آن را بدلـــی می خوانیـــم. اگـــر یـــک اثـــر هنـــری اجـــازه ی 

کپی هـــای غیراصـــل را بدهـــد، آن اثـــر می توانـــد بـــه شـــیوه ی ارجاعـــی 

جعـــل شـــود. اگـــر یـــک اثـــر هنـــری اجـــازه ی کپی هـــای غیراصـــل را 

ندهـــد، امکانـــی بـــرای جعلیـــاّت ارجاعـــی نیـــز نخواهـــد بـــود. ولـــی 

ـــاره ی یـــک شـــاهکار  ـــق دوب یـــک کپـــی غیراصـــل جعـــل نیســـت. خل

ـــری  ـــر هن ـــه ی اصـــل از آن اث ـــری توّســـط یـــک هنرجـــو یـــک نمون هن

نیســـت، ولـــی اگـــر چیـــزی بیـــش از ایـــن باشـــد بایـــد آن خلـــق دوبـــاره 

را بـــه عنـــوان یـــک جعـــل شـــناخت. از نظـــر گودمـــن، »یـــک اثـــر هنـــری 

جعلـــی شـــیئی اســـت کـــه بـــه غلـــط ادّعـــا می کنـــد تاریخچـــه ی خلـــق 

و تولیـــد مـــورد نیـــاز بـــرای تأییـــد اصالـــت اثـــر هنـــری را همـــراه دارد«. 

ــری را  ــاهکاری هنـ ــه شـ ــری کـ ــر شـــخص دیگـ ــا هـ ــو یـ ــر هنرجـ اگـ

دوبـــاره خلـــق و تولیـــد می کنـــد قصـــدی بـــرای عرضـــه ی آن بـــه عنـــوان 

ــت.  ــل نیسـ ــاره جعـ ــِق دوبـ ــن خلـ ــد، ایـ ــته باشـ ــل نداشـ ــری اصـ اثـ

ــر[ ــد: »یـــک ]اثـ ــرح می کنـ ــه ای را مطـ ــا نظریـ ــن در این جـ گودمـ

ــانه ها  ــه نشـ ــی کـ ــا جایـ ــط تـ ــت فقـ ــی اسـ ــر بدلـ ــه نظـ ــری بـ هنـ

را در خـــود داشـــته باشـــد«. برداشـــت گودمـــن از سیســـتم 

قواعـــدی  بـــا  کاراکترهاســـت  از  مجموعـــه ای  نشـــانهگذاری، 

مشـــّخص بـــرای اســـتفاده. ادبیـــاّت از کلمـــات تشـــکیل شـــده، 

همین طـــور  اســـت،  حاکـــم  آن هـــا  بـــر  قواعـــدی  چنیـــن  کـــه 

درمـــورد نت هـــای موســـیقی، کـــه در نتیجـــه هـــر دو کامـــالً 

قابـــل نشـــانه گذاری اند. بـــه ایـــن ترتیـــب، بر اســـاس دیـــدگاه 

گودمـــن، یـــک کپـــی بی نقـــص از یـــک اثـــر ادبـــی یـــا موســـیقی 

ــر اســـت، و بـــه همیـــن دلیـــل  ــه ای اصیـــل از آن اثـ ــاً نمونـ دقیقـ

ناممکـــن اســـت کـــه بتـــوان یـــک کپـــی غیراصـــل از یـــک اثـــر ادبـــی 

۸۹

از نظر گودمن، 
فیلسوف آمریکایی، ما 
فقط و فقط زمانی یک 
اثر هنری را امضاءدار 

می خوانیم که »حّتی 
دقیق ترین نسخه ی 

المثنی آن نسخه ی اصل 
به حساب نیاید«، در 
غیر این صورت آن را 

بدلی می خوانیم.



ـــا موســـیقی به وجـــود آوردـ و در نتیجـــه غیرممکـــن اســـت کـــه  ی

بتـــوان از چنیـــن اثـــری یـــک جعـــل ارجاعـــی ســـاخت. در تاریـــخ 

خلـــق و تولیـــد، تمـــام آن چـــه بـــرای به وجـــود آوردن نمونـــه ای 

از چنیـــن آثـــار هنـــری نیـــاز اســـت، انضمـــام نمادیـــن اســـت. 

ولـــی هنرهـــای بصـــری ـ نقاّشـــی و مجّســـمه ـ را نمی تـــوان بـــه 

چنیـــن مجموعـــه ای از کاراکترهـــا تجزیـــه کـــرد. بدیـــن ترتیـــب، 

ـــل نشـــانه گذاری نیســـتند، و در نتیجـــه  ـــری قاب ـــن اشـــکال هن ای

ـــاّت  ـــرای جعلی ـــود، و در اصـــول مناســـب ب ـــد ب امضـــاءدار خواهن

ارجاعـــی، کـــه تفـــاوت آن هـــا در چگونگـــی تعریـــف اصالـــت اســـت. 

تعریف اصالت 

ایـــن ادّعـــای گودمـــن کـــه بـــرای تأییـــد یـــک نوشـــته بـــه عنـــوان 

نمونـــه ای اصیـــل از یـــک اثـــر ادبـــی مفـــروض تنهـــا تطبیـــق کلمـــه 

بـــه کلمـــه ی آن کافـــی اســـت مناقشـــه برانگیز اســـت. آن چـــه در 

ــاده رابطـــه ی محکـــم و پرقـــدرت  ــرد گودمـــن از قلـــم افتـ رویکـ

علّـــی بیـــن یـــک اثـــر هنـــری و نمونه هـــای مشـــابه آن اســـت. 

بـــرای مثـــال، بـــه آســـانی می تـــوان مـــوردی را تصـــّور کـــرد کـــه 

ـــه و مســـتقّل و کامـــالً اتّفاقـــی  ـــه شـــکل جداگان دو نویســـنده ب

شـــعری بگوینـــد کـــه کلمـــه بـــه کلمـــه یکســـان باشـــد. حتّـــی 

می تـــوان تصـــّور کـــرد کـــه دو شـــاعر بـــا فاصلـــه ی زمانـــی یـــک 

قـــرن شـــعری  یکســـان بگوینـــد، و شـــاعر نخســـت، بالفاصلـــه 

ـــدازد.  پـــس از نوشـــتن شـــعر، تنهـــا نســـخه ی آن را در آتـــش بین

ــه کامـــالً تصادفـــی  ــاعر دّوم، کـ ــه شـ ــوار اســـت بگوییـــم کـ دشـ

همـــان کلمـــات را بـــا همـــان نظـــم و ترتیـــب بـــه نظـــم درآورده، 

ــه  ــا عرضـ ــه دنیـ ــاعر نخســـت بـ ــر شـ ــز یـــک کپـــی از اثـ چیـــزی جـ

کـــرده اســـت. در ادامـــه نیـــز دشـــوار اســـت گفتـــه شـــود کـــه 

ــابهی اســـت  ــاً نمونـــه ی مشـ ــاعر دّوم صرفـ محصـــول و اثـــر شـ

از آن چـــه شـــاعر نخســـت نوشـــته اســـت. در نتیجـــه، آن چـــه 

ـــی  ـــر ادب ـــد آن اســـت کـــه اگـــر مـــن یـــک اث ـــه نظـــر می آی صحیـــح ب

را کلمـــه بـــه کلمـــه کپـــی کنـــم، همـــه ی آن چـــه انجـــام داده ام 

خلـــق نمونـــه ا ی مشـــابه از آن اثـــر اســـت. اگـــر مـــن، بـــرای مثـــال، 

کتـــاب »دوران مشـــّقت« دیکنـــز را دوبـــاره تایـــپ کنـــم و یـــک 

کپـــی از آن را بـــه شـــما بفروشـــم، یـــک دیکنـــز جعلـــی را بـــه شـــما 

نفروختـــه ام. اکنـــون شـــما یـــک کپـــی اصـــل از »دوران مشـــّقت« 

ــز  ــیقی نیـ ــورد موسـ ــد در مـ ــر می رسـ ــه نظـ ــد. بـ ــار داریـ در اختیـ

همیـــن رابطـــه حاکـــم اســـت. روی دیگـــر ســـکّه در مـــورد چیـــزی 

کـــه  همان گونـــه  می کنـــد.  صـــدق  رامبرانـــت  نقاّشـــی  مثـــل 

گودمـــن اشـــاره کـــرده: »تنهـــا راه بـــرای تشـــخیص این کـــه 

نقاّشـــی »لوکرتیـــا«  از نـــگاه مـــا اصـــل اســـت ایـــن اســـت کـــه 

بتوانیـــم حقیقـــت تاریخـــی ای را کـــه براســـاس آن ایـــن شـــیء 

را رامبرانـــت خلـــق کـــرده تصدیـــق کنیـــم. کـــه براســـاس دیـــدگاه 

گودمـــن، تنهـــا و تنهـــا یـــک »لوکرتیـــا«  وجـــود دارد ـ همانـــی کـــه 

رامبرانـــت کشـــیده اســـت. شـــاید کنایه آمیـــز باشـــد کـــه گودمـــن 

ـــال خـــود انتخـــاب کـــرده، چـــرا  ـــرای مث ـــر به خصـــوص را ب ـــن اث ای

کـــه در واقـــع بـــر ســـر این کـــه آیـــا رامبرانـــت خـــودش ایـــن اثـــر را 

کشـــیده یـــا )حّداقـــل بخش هـــای از آن را( شـــاگردان رامبرانـــت 

کشـــیده اند اختـــالف نظـــر اســـت. بـــه همیـــن شـــکل، تعـــداد 

فیزیکـــی  به طـــور  جهـــان  بی نظیـــر  مجّســـمه های  از  زیـــادی 

به دســـت  کـــه  می شناســـیم،  کـــه  هنرمندانـــی  به دســـت  نـــه 

صنعت گرانـــی زیـــر نظـــر و هدایـــت هنرمنـــدان ســـاخته شـــده اند. 

بـــا وجـــود ایـــن، چیـــزی در ایـــن حقیقـــت نهفتـــه اســـت کـــه صرفـــاً 

و تنهـــا یـــک »لوکرتیـــا«  را می شناســـیم، چـــه دقیقـــاً خـــود 

رامبرانـــت آن را کشـــیده باشـــد و چـــه تحـــت نظـــر و هدایـــت او. 

موضـــوع وقتـــی پیچیده تـــر می شـــود کـــه دربـــاره ی اشـــکال هنـــری 

هنرهای بصری -نقاّشی 
و مجّسمه- را نمی توان 
به چنین مجموعه ای از 
کاراکترها تجزیه کرد. 
بدین ترتیب، این 
اشکال هنری قابل 
نشانه گذاری نیستند، و 
در نتیجه امضاءدار 
خواهند بود و در اصول 
مناسب برای جعلیاّت 
ارجاعی، که تفاوت آن ها 
در چگونگی تعریف 
اصالت است.
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تنها راه برای تشخیص 
این که نقاّشی 

»لوکرتیا«  از نگاه ما 
اصل است این است 

که بتوانیم حقیقت 
تاریخی ای را که 

براساس آن این شیء 
را رامبرانت خلق کرده 

تصدیق کنیم.



ــت  ــم. بر اســـاس ماهیّـ ــتی  صحبـــت کنیـ ــاپ دسـ ــر مثـــل چـ دیگـ

ایـــن شـــکل هنـــری، برخـــالف نقاّشـــی، اجـــازه و امـــکان خلـــق 

کپی هـــای اصـــل متعـــّددی وجـــود دارد، ولـــی برخـــالف ادبیـــاّت 

و موســـیقی، بـــرای تعییـــن اصیـــل بـــودن تبعیّـــت از فـــرم کافـــی 

ــر مـــن یـــک نســـخه ی دقیـــق و بی نقـــص از  یکـــی از  نیســـت. اگـ

آثـــار دورر )Durer( را بـــا دســـت کپـــی کنـــم و آن را تحـــت عنـــوان 

یـــک نســـخه از دورر بـــه شـــما بفروشـــم، یـــک اثـــر جعلـــی بـــه شـــما 

ــوان یـــک نســـخه ی  ــه عنـ ــوان آن را بـ ــه بتـ ــرای آن کـ ــه ام. بـ فروختـ

اصـــل از دورر تأییـــد کـــرد، بایـــد حّداقـــل مســـتقیم از روی تابلـــوی 

نقاّشـــی اصلـــی کپـــی شـــده باشـــد ـ و شـــاید از ســـوی خـــود دورر 

تأییـــد شـــده و مجـــاز شـــمرده شـــده باشـــد. همیـــن شـــرایط 

ــه  ــی کـ ــل آن هایـ ــده )در مقابـ ــمه های قالب گیری شـ ــرای مجّسـ بـ

مســـتقیم روی ســـنگ یـــا مـــادّه کنـــده شـــده(، عکاّســـی و دیگـــر 

هنرهـــای مشـــابه نیـــز صـــادق اســـت کـــه نمونه هـــای مشـــابه 

ـــی کـــه  ـــه رســـمیّت شـــناخته می شـــوند درحال متعـــّدد از یـــک اثـــر ب

هیـــچ نشـــانه ی رســـمی و معتبـــری وجـــود نـــدارد. اگـــر یـــک شـــکل 

هنـــری بـــه تاریخچـــه ی تولیـــد مشـــّخصی نیـــاز داشـــته باشـــد، و 

مـــن در آن شـــکل هنـــری کاری را به عنـــوان اصـــل ارائـــه کنـــم، ولـــی 

ـــد، کـــه ضـــروری اســـت، برنیامـــده باشـــد،  از یـــک تاریخچـــه ی تولی

آن چـــه ارائـــه می کنـــم قاعدتـــاً جعـــل اســـت. 

اصالـــت  شـــرایط  کـــرده،  اشـــاره  گودمـــن  کـــه  همان طـــور 

حاکـــم  فرهنگـــی  عـــرف  حاصـــل  عمومـــاً  و  اســـت  مختلـــف 

از  بـــر شـــکل هنـــری مـــورد نظـــر اســـت. درنهایـــت، برخـــی 

فرهنگ هـــا در مقولـــه ی اصالـــت یـــک اثـــر هنـــری، کـــه مابه طـــور 

ــم،  ــد می دانیـ ــی واحـ ــاس دارای ماهیّتـ ــا را از اسـ ــاص آن هـ خـ

بـــه چنیـــن شـــروطی نیســـتند. جـــوزف مارگولیـــس،  قائـــل 

»اصالـــت  اســـت:  معتقـــد  آمریکایـــی،  منتقـــد  و  فیلســـوف 

ــت  ــد اسـ ــه مقیّـ ــاری کـ ــدی و هنجـ ــوع عمـ ــت از نـ ــزی اسـ تمایـ

ـــه ی جوامـــع  ـــات فن آوران ـــر و امکان ـــه بازتـــاب عرف هـــای متغیّ ب

متفـــاوت«. پـــس بایـــد گفـــت شـــیوه ای کـــه اصالـــت درون یـــک 

شـــکل هنـــری مفـــروض تعریـــف می شـــود در معـــرض تغییـــر 

انگلیســـی،   فیلســـوف  پی.اف.استراســـون،  نظـــر  از  اســـت. 

ایـــن صرفـــاً بـــه ایـــن خاطـــر اســـت کـــه در حـــال حاضـــر آن 

تکنولـــوژی الزم و ضـــروری بـــرای بازتولیـــد و خلـــق دوبـــاره را در 

ــن  ــم چنیـ ــر می کنیـ ــان فکـ ــه هم چنـ ــم و در نتیجـ ــار نداریـ اختیـ

از ماهیّتـــی  اقـــالم و اقســـام هنـــری هماننـــد نقاّشـــی ذاتـــاً 

ـــه راحتـــی  ـــوژی ای ب واحـــد برخـــوردار هســـتند. اگـــر چنیـــن تکنول

ــاره ی  ــود دربـ ــدگاه خـ ــت دیـ ــن اسـ ــد، ممکـ ــا باشـ ــار مـ در اختیـ

اصالـــت از منظـــر خـــاّص هنـــر را مـــورد تجدیـــد نظـــر قـــرار دهیـــم.
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مشـــکل جعل چیست؟
جعـــل به مثابه فریب

ـــاً  ـــع آن جعـــل صرف ـــه تب ـــری و ب ـــت هن ـــا از اصال ـــر برداشـــت م اگ

و بـــه ســـادگی تفاوت هـــای فرهنگـــی اســـت، پـــس چـــه چیـــزی 

جعـــل را تبدیـــل بـــه عملـــی چنیـــن شـــنیع می کنـــد؟ پاســـخ ســـاده 

ایـــن اســـت کـــه جایـــی کـــه جعـــل وجـــود دارد، فریـــب و تقلــّـب نیـــز 

وجـــود دارد. در اغلـــب مـــوارد، خـــود جاعـــل کـــه مـــا را فریفتـــه، اثـــر 

خـــود را بـــه عنـــوان اثـــری متعلّـــق بـــه فـــردی دیگـــر جـــا می زنـــد. 

در بســـیاری از ایـــن مـــوارد، جاعـــل بـــرای اجـــرای عملیـــاّت فریـــب 

ـــرد. و در مـــوارد دیگـــر، داّلل  ـــه کمـــک می گی خـــود یـــک داّلل را ب

ــه  ــه آن را بـ ــی رود و آگاهانـ ــری مـ ــر هنـ ــراغ یـــک اثـ ــه سـ ــود بـ خـ

عنـــوان چیـــزی عرضـــه می کنـــد کـــه واقعـــاً نیســـت. در ایـــن 

مـــورد آخـــر، جعـــل واقـــع شـــده، ولـــی کســـی وجـــود نـــدارد کـــه 

بخواهیـــم او را جاعـــل خطـــاب کنیـــم. از آن جـــا کـــه فریـــب عملـــی 

نادرســـت اســـت، و جعـــل نیـــز لزومـــاً مشـــتمل بـــر فریـــب اســـت، 

ـــه  ـــن، ب ـــا وجـــود ای پـــس جعـــل عمـــل نادرســـت بدیهـــی اســـت. ب

نظـــر می رســـد ایـــن اســـتدالل بـــه تنهایـــی نمی توانـــد مشـــکل 

ـــد.  ـــان کن ـــه طـــور کامـــل بی جعـــل را ب

از نظـــر فرانســـیس اسپارشـــات، فیلســـوف انگلیســـی،  فریـــب 

جعـــل موضوعـــی عمیق تـــر اســـت. بنـــا بـــر ادّعـــای اسپارشـــات، 

موضـــوع بیـــش از آن کـــه یـــک مـــورد عـــادی از فریـــب و تقلّـــب 

ـــکار اعتمـــاد  ـــرِی فریب ـــا داّلل هن ـــن اســـت کـــه جاعـــل ی باشـــد، ای

خـــود  وجه المعاملـــه ی  را  هنـــر  دنیـــای  بـــه  جامعـــه  عمیـــق 

ــا  ــه مـ ــد کـ ــان می کنـ ــری ارویـــن خاطرنشـ ــرار داده اســـت. شـ قـ

هنردوســـتان عـــادّی، زمانـــی کـــه موضـــوع بـــه هنـــر مربـــوط باشـــد، 

ـــه می کنیـــم کـــه از دانـــش،  ـــر و منتقـــدان تکیّ بـــه تاریخ دانـــان هن

اگر یک شکل هنری به 
تاریخچه ی تولید 

مشّخصی نیاز داشته 
باشد، و من در آن شکل 

هنری کاری را به عنوان 
اصل ارائه کنم، ولی از 
یک تاریخچه ی تولید، 

که ضروری است، 
برنیامده باشد، آن چه 

ارائه می کنم قاعدتاً 
جعل است.
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مهـــارت و آموزش هـــای پیشـــرفته و کافـــی برخوردارنـــد. بـــه 

نظـــر اسپارشـــات، جعـــِل هنـــری خیانتـــی اســـت مشـــابه خیانـــت 

جنســـی بیـــن زوجیـــن. صرفـــاً گفتـــن یـــک دروغ نیســـت؛ بلکـــه 

سو اســـتفاده ی بهینـــه از رابطـــه ی مـــا بـــا هنـــر اســـت. گـــول 

یـــک جعـــل هنـــری را خـــوردن مثـــل بی غیـــرت بـــودن اســـت. در 

معروف تریـــن مـــورد جعـــل هنـــری در قـــرن بیســـتم، نقـــاش 

هلنـــدی هـــان ون میگـــه رن از فـــروش مجموعـــه ای از آثـــار جعلـــی 

منســـوب بـــه ورمیـــر و دو  هـــوخ بـــرای خـــود ثروتـــی به هـــم زد. 

نخســـتین مـــورد از ایـــن ســـری جعلیـــاّت، یعنـــی اثـــر »مســـیح 

در عمـــواس«، بـــه عنـــوان شـــاهکاری از ورمیـــر مـــورد تحســـین 

بســـیاری از متخّصصـــان برجســـته ی هنـــر قـــرار گرفـــت. حتّـــی 

ــز، برخـــی از ایـــن  پـــس از آن کـــه ون میگـــه رن اعتـــراف کـــرد نیـ

متخّصصـــان ایـــن واقعیّـــت را نپذیرفتنـــد کـــه عمـــواس اثـــر 

ورمیـــر نیســـت. یـــک عاشـــق بی غیـــرت هـــم اغلـــب آخریـــن نفـــری 

اســـت کـــه وقـــوع خیانـــت را می پذیـــرد. 

جعل یک ناکامی زیبایی شناســـانه اســـت یا اخالقی؟

آلفـــرد لســـینگ بـــرای فهـــم آن چـــه در پدیـــده ی جعـــل نادرســـت 

اســـت، اســـتراتژی ای مشـــخص پیشـــنهاد می کنـــد ـ کـــه بـــر 

خـــودش  از  اثـــری  ارائـــه ی  بـــا  میگـــه رن  ون  اســـاس،  ایـــن 

به عنـــوان اثـــری از ورمیـــر، در واقـــع »فرودســـت را به جـــای 

ــوان در  ــری را می تـ ــّط فکـ ــن خـ ــا زده  اســـت«. ایـ فرادســـت جـ

نظریـــه ی امثـــال کالیـــو بـــل، منتقـــد هنـــری، نیـــز دنبـــال کـــرد: 

»مشـــّخص اســـت کـــه تقلیـــد از یـــک اثـــر هنـــری بـــه طـــور دقیـــق 

و بی نقـــص غیرممکـــن اســـت؛ بیـــن کپـــی و اصـــل تفـــاوت 

هســـت، حتــّـی اگـــر جزئـــی، و بالفاصلـــه نیـــز عیـــان خواهـــد شـــد«. 

بـــل توضیـــح می دهـــد کـــه هنـــر مظهـــر و تجّســـم »فرمـــی 

فرمـــال   توصیف ناپذیـــر  کلیّـــت  یـــک  اســـت،  خارق العـــاده« 

کـــه لـــّذت زیبایی شناســـانه ی بیننـــده را برمی انگیـــزد، و ایـــن 

نظریـــه را مطـــرح می کنـــد کـــه هنـــر از وضـــع درونـــی هنرمنـــد 

 a( برمی خیـــزد. از نظـــر بـــل، بر اســـاس ایـــن تئـــوری پیشـــینی

priori(، »توضیـــح ایـــن وضعیّـــت ایـــن اســـت کـــه خطـــوط و 

رنگ هـــا و فضاهـــای واقعـــی در یـــک اثـــر هنـــری به واســـطه ی 

ــه در ذهـــن  ــوند کـ ــادث می شـ ــد حـ چیـــزی درون ذهـــن هنرمنـ

یـــک مقلّـــد حضـــور و وجـــود ندارنـــد«. بـــل در مـــورد چیـــزی 

ارجاعـــی می گوییـــم،  آن جعـــل  بـــه  مـــا  کـــه  بحـــث می کنـــد 

هان ون میگه رن، »مسیح 
عمواس«، رنگ و روغن روی بوم، 
۱۱۸ در ۱3۰ ، ۱۹3۷، محل نگهداری 
موزه ی بواخیمانز فون بوینینگن.

از نظر فرانسیس 
اسپارشات، فیلسوف 
انگلیسی،  فریب جعل 

موضوعی عمیق تر 
است. بنا بر ادّعای 

اسپارشات، موضوع 
بیش از آن که یک مورد 
عادی از فریب و تقلّب 

باشد، این است که 
جاعل یا داّلل هنرِی 

فریبکار اعتماد عمیق 
جامعه به دنیای هنر را 

وجه المعامله ی خود 
قرار داده است.
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ولـــی بـــه نظـــر می رســـد همیـــن مســـئله ـ شـــاید عمیق تـــر و 

ـــز صـــادق اســـت. از نظـــر  ـــکاری نی ـــی ابت ـــر ـ در مـــورد جعل قوی ت

بـــل، جعلیـــاّت ناکامی هـــای زیبایی شناســـانه هســـتند. 

ـــر اصـــل و جعـــل  ـــک اث ـــه ی ـــق اســـت ک ـــه گودمـــن مواف درحالی ک

ــی  ــه نوعـ ــال بـ ــر فرمـ ــرورت، از نظـ ــه ضـ ــاید بـ ــی از آن، شـ ارجاعـ

بـــا هـــم تفـــاوت داشـــته باشـــند، ولـــی از ابـــراز این کـــه تقلیـــد 

ـــا اصـــل از نظـــر زیبایی شناســـانه ناقـــص  همـــواره در مقایســـه ب

ــاّت را  ــاً جعلیـ و نارساســـت، امتنـــاع می کنـــد. گرچـــه کـــه قاعدتـ

هنرمندانـــی خلـــق می کننـــد کـــه نســـبت بـــه اســـتادی کـــه اثـــر او 

ــوع  ــن موضـ ــی ایـ ــد، ولـ ــری دارنـ ــارت کم تـ ــد مهـ ــی کرده انـ را کپـ

ـــد، »یـــک کپـــی  ـــدارد. چنان چـــه گودمـــن اشـــاره می کن ـــت ن عمومیّ

از واپســـین انســـان اثـــر رامبرانـــت ممکـــن اســـت بســـیار بهتـــر از 

اصـــل آن باشـــد«. بـــه طـــور حتـــم ون میگـــه رن اثـــری از هنرمنـــدی 

فرودســـت را بـــه نـــام هنرمنـــدی فرادســـت جـــا زده اســـت، ولـــی 

ــت در  ــکلی اسـ ــن مشـ ــت ایـ ــن حالـ ــد در بهتریـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ

مـــوارد خاّصـــی از جعـــل، و نـــه در کلیّـــت موضـــوع جعـــل.

مـــارک جونـــز، از مـــوزه ی بریتانیـــا، می نویســـد: »پـــس از فـــاش 

شـــدن مـــورد ون میگـــه رن ]...[ روشـــن شـــد کـــه جعلیـــاّت او، 

ـــه شـــکل مضحکـــی نقاّشـــی های زشـــت و نچســـبی هســـتند،  ب

ـــت نیـــز شـــباهتی بـــه آثـــار ورمیـــر ندارنـــد. موفّقیـــت او  و در کلیّ

در گـــذر زمـــان واقعـــاً حیـــرت آور اســـت«. آیـــا نقاّشـــی عمـــواّس 

ــتدالل  ــینگ اسـ ــه؟ لسـ ــا یـــک مضحکـ ــت یـ ــاهکار اسـ یـــک شـ

ایـــن  می کردنـــد  فکـــر  منتقـــدان  کـــه  زمانـــی  اگـــر  می کنـــد 

ـــوده، پـــس از افشـــا شـــدن  ـــا ب ـــری زیب ـــر اســـت اث ـــری از ورمی اث

حقیقـــت، یعنـــی جعلـــی بـــودن آن، نیـــز اثـــری زیباســـت. از نظـــر 

لســـینگ مشـــکل جعلیـــاّت کمبـــود اصالـــت اســـت. از نظـــر 

ـــه  ـــر و ن ـــخ هن ـــه تاری ـــوط ب ـــن موضوعـــی اســـت مرب لســـینگ، ای

ــری از ون  ــوان اثـ ــواّس به عنـ ــانه. عمـ ــی زیبایی شناسـ موضوعـ

ــر  ــر زیباتـ ــری از ورمیـ ــوان اثـ ــی به عنـ ــان نقاّشـ ــه رن از همـ میگـ

یـــا زشـــت تر نیســـت. از نظـــر لســـینگ، جعـــل بیـــش از آن کـــه 

موضوعـــی زیبایی شناســـانه باشـــد غلط نمایـــی تاریـــخ هنـــر 

ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــدگاه مـ ــه باعـــث اخـــالل در دیـ اســـت و در نتیجـ

دیگـــر آثـــار هنـــری می شـــود. در نتیجـــه، جعـــل در حـــّس مـــا از 

واقعیّـــت فرهنگـــی نیـــز اختـــالل ایجـــاد می کنـــد. از زمانـــی کـــه 

عمـــواّس در جایـــگاه اثـــری اصیـــل از ورمیـــر مـــورد قبـــول واقـــع 

شـــد، ون میگـــه رن جعلیـــاّت زنجیـــره ای خـــود را آغـــاز کـــرد، کـــه 

هـــر کـــدام از قبلـــی زشـــت تر و شـــنیع تر بودنـــد. ولـــی چـــون هـــر 

یـــک از ایـــن جعلیـــاّت شـــباهت زیـــادی بـــه عمـــواّس داشـــتند، 

و عمـــواّس نیـــز بـــه عنـــوان اثـــری از ورمیـــر مـــورد قبـــول قـــرار 

رامبرانت، »لوکرتیا«، رنگ روغن 
روی بوم، 110.2 در 92.3 سانتیمتر، 

1666، انستیتو هنر مینیاپلیس.

مشّخص است که 
تقلید از یک اثر هنری 
به طور دقیق و بی نقص 
غیرممکن است؛ بین 
کپی و اصل تفاوت 
هست، حّتی اگر جزئی، 
و بالفاصله نیز عیان 
خواهد شد.
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گرفتـــه بـــود، این هـــا نیـــز بـــه محـــک تأییـــد شـــده ی ورمیـــر 

می ســـازد،  خاطرنشـــان  کولـــکا  تومـــاس  بودنـــد.  بی عیـــب 

زمانـــی کـــه جعلیـــاّت ون میگـــه رن به درســـتی در جایـــگاه آثـــاری 

قـــرن بیســـتمی شـــناخته شـــدند، آن چـــه بـــه عنـــوان ابتـــکارات 

نظـــر  از  »نابهنگام هایـــی  عنـــوان  بـــه  دیـــده می شـــد  هنـــری 

هنـــری بی ربـــط« معرّفـــی شـــدند. بـــه ایـــن ترتیـــب، جعلیـــاّت، 

ـــد. شـــری ارویـــن  ـــر را مختـــّل می کنن ـــر و آمـــوزش هن تاریـــخ هن

)اســـتاد فلســـفه(  ایـــن نکتـــه را بـــه خوبـــی بیـــان می کنـــد: 

»امـــواج خفیـــف یـــک کج فهمـــی مســـافت هایی طوالنـــی را در 

خواهنـــد نوردیـــد«. جعلیـــاّت ابتـــکاری در ایـــن حـــوزه نســـبت 

ــاید از ایـــن  ــاّت ارجاعـــی اثـــر بیش تـــری دارنـــد، و شـ بـــه جعلیـ

نظـــر فاحش تـــر نیـــز باشـــند، ولـــی اصـــل یکســـان اســـت. 

ایـــن  کـــه  می کنـــد  اســـتدالل  فیلســـوف،  ســـگوف،  مـــارک 

از  نادرســـت  ارزیابـــی  بـــه  طبقه بنـــدی غلـــط در واقـــع منجـــر 

کیفیـــاّت زیبایی شناســـانه ی یـــک اثـــر جعلـــی می شـــود. ســـگوف 

ــی  ــه یـــک نقاّشـ ــال این کـ ــرای مثـ ــه بـ ــازد کـ ــان می سـ خاطرنشـ

ــته ی  ــا دسـ ــه بـ ــبت و رابطـ ــا در نسـ ــم، تنهـ ــی« بنامیـ را »هندسـ

معیّنـــی از آثـــار هنـــری معنـــی دار اســـت. این کـــه گفتـــه شـــود یـــک 

ـــو از نظـــر کیفیّـــت هنـــری هندســـی اســـت بدیـــن  نقاّشـــی از جوتّ

ــی  ــو هندسـ ــار جوتّـ ــه آثـ ــبت بـ ــال نسـ ــرای مثـ ــه بـ ــت کـ معناسـ

ـــر نقاّشـــی قـــرن چهاردهـــم فلورانـــس  ـــه هن ـــا نســـبت ب اســـت، ی

ــار  ــه آثـ ــبت بـ ــه نسـ ــرد، نـ ــرار می گیـ ــی قـ ــار هندسـ ــره ی آثـ در زمـ

هلنـــدی.[  نئوپـــــالستیسیزم]استایل  ســـبک  یـــا  موندریـــان 

این کـــه اثـــر هنـــری نســـبت بـــه دســـته ی معیّنـــی از آثـــار کـــه 

آن اثـــر عضـــوی از آن اســـت هندســـی باشـــد، بخشـــی از معنـــی 

»هندســـی«، در ایـــن کانتکســـت ]زمینـــه[، اســـت- در ایـــن مـــورد، 

دســـته ی آثـــار نقاّشـــی جوتّـــو، یـــا دســـته ی نقاّشـــی های قـــرن 

چهاردهمـــی فلورانـــس. بـــه گفتـــه ی ســـگوف، اصـــل مشـــابهی 

زیبایی شناســـانه  گزاره هـــای  از  بـــر گســـتره ی وســـیعی  نیـــز 

حاکـــم اســـت. بـــرای نمونـــه، این کـــه اودری هپبـــورن »زیبـــا« 

اســـت داللـــت بـــر دســـته ی مرجعـــی دارد کـــه بـــا آن چـــه در 

مضمـــون زیبـــا خوانـــدن تـــاج محـــل وجـــود دارد، متفـــاوت اســـت. 

نیـــز صـــادق  مـــورد »هندســـی«  در  کـــه  »زیبـــا«، همان طـــور 

اســـت، همـــواره بایـــد بـــه عنـــوان حـــذف بـــه قرینـــه بـــرای »زیبـــا 

)در معنـــای نکـــره ی یـــک دســـته(« در نظـــر گرفتـــه  شـــود. بدیـــن 

ـــا )بـــرای یـــک  ـــو(« و »زیب ترتیـــب، معنـــای »هندســـی )بـــرای جوتّ

ــرای  ــا )بـ ــان(« و »زیبـ ــرای موندریـ ــی )بـ ــا »هندسـ شـــخص(« بـ

یـــک آرامـــگاه(« فـــرق دارد. بنا برایـــن، ارزیابـــی عمـــواّس بـــه 

عنـــوان اثـــری از ورمیـــر ارزیابـــی آن در جایـــگاه عضـــوی از یـــک 

دســـته ی مرجـــع نادرســـت اســـت. در مـــورد دیـــدگاه ســـگوف، 

این کـــه گفتـــه شـــود ون میگـــه رن »زیبـــا )بـــرای یـــک اثـــر از 

ورمیـــر(« اســـت مشـــابه آن اســـت کـــه بگوییـــم اودری هپبـــورن 

»زیبـــا )در مـــورد یـــک آرامـــگاه(« اســـت. 

ـــن  ـــری، ای ـــت بحـــث زیبایی شناســـانه باشـــد و چـــه هن چـــه ماهیّ

ــی  ــی در ارزیابـ ــه ناکامـ ــی در کار نیســـت، بلکـ ــای ناکامـ ــه معنـ بـ

مـــا از کار اســـت، بـــه عنـــوان حاصـــل فریـــب و تقلّـــب. دنیـــس 

داتـــن، اســـتاد فلســـفه ی هنـــر، نیـــز بـــه طریـــق مشـــابه چنیـــن 

اســـتدالل می کنـــد کـــه جعـــل چیـــزی غلـــط را موضـــوع تحســـین 

و قدردانـــی قـــرار می دهـــد ـ دســـتاورد یـــا اجرایـــی کـــه هیـــچ گاه 

شایســـته ی تحســـین نبـــوده  اســـت. همان گونـــه کـــه گودمـــن 

خاطرنشـــان می ســـازد، جعلیـــاّت در هـــر دو شـــکل آن یعنـــی 

ابتـــکاری و ارجاعـــی دربـــاره ی تاریخچـــه ی تولیـــد و خلـــق اثـــر 

غلط نمایـــی می کننـــد. داتـــن مّدعـــی اســـت کـــه ایـــن دو، بـــر 

بنیانـــی ســـوء و غلـــط، بـــه غلط نمایـــی دســـتاورد می پردازنـــد. از 

از نظر لسینگ جعل 
بیش از آن که موضوعی 
زیبایی شناسانه باشد 
غلط نمایی تاریخ هنر 
است و در نتیجه باعث 
اخالل در دیدگاه ما 
نسبت به دیگر آثار 
هنری می شود.

دنیس داتن، استاد 
فلسفه ی هنر، چنین 
استدالل می کند که 
جعل چیزی غلط را 
موضوع تحسین و 

قدردانی قرار می دهد ـ 
دستاورد یا اجرایی که 

هیچ گاه شایسته ی 
تحسین نبوده  است.
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ـــا شـــامل محصـــول  ـــری اساســـاً تنه ـــر هن ـــن، هـــر اث ـــدگاه دات دی

نهایـــی نمی شـــود بلکـــه اجـــرای هنرمنـــد در خلـــق اثـــر نیـــز جزئـــی 

ـــک  ـــی مناســـب از ی از آن اســـت، و در نتیجـــه تحســـین و قدردان

اثـــر هنـــری نیـــز تنهـــا شـــامل ارزیابـــی مـــا از محصـــول نیســـت 

بلکـــه آن چـــه را هنرمنـــد در مســـیر خلـــق آن اثـــر انجـــام داده نیـــز 

شـــامل می شـــود. از ایـــن منظـــر، آن چـــه ون میگـــه رن بـــه انجـــام 

رســـانده همانـــی نیســـت کـــه اثـــر بـــه عنـــوان دســـتاوردی از آن 

ارائـــه کـــرده و عرضـــه شـــده اســـت. 

قربانیان جعل

قربانیـــان جعـــل چـــه کســـانی هســـتند؟ انگیـــزه ی جعـــل معمـــواًل 

بدیهی تریـــن قربانیـــان  نتیجـــه خریـــداران  در  و  اســـت،  پـــول 

آن هســـتند، چـــرا کـــه در جریـــان ایـــن تقلّـــب و فریـــب مبلـــغ 

ــه  ــاید غّصـ ــه شـ ــت. البتّـ ــه اسـ ــان کاله رفتـ ــی سرشـ قابل توجّهـ

خـــوردن بـــرای بســـیاری از ایـــن قربانیـــان کار ســـختی باشـــد، چـــون 

ـــن  ـــد کـــه بخـــش کوچکـــی از ثروت شـــان را در ای میلیاردرهایی ان

کالهبـــرداری از دســـت داده انـــد. آخریـــن جعـــل ون میگـــه رن ـ اثـــر 

زشـــت و شـــنیع »شست وشـــوی پاهـــای مســـیح« ـ بـــه دولـــت 

هلنـــد فروختـــه شـــد، کـــه عمـــالً ۱.3 میلیـــون گیلـــدن هلنـــدی 

ــد کاله  ــردم هلنـ ــر مـ ــروزی( سـ ــوروی امـ ــا یـ ــادل میلیون هـ )معـ

رفـــت. از نظـــر اسپارشـــات، لســـینگ، داتـــن و ارویـــن قربانیـــان 

جعـــل تنهـــا خریـــداران آثـــار جعلـــی نیســـتند، بلکـــه در اصـــل 

تحســـین کنندگان اثرنـــد کـــه قربانـــی می شـــوند. همـــه ی مـــا 

ـــق باشـــد، تاریـــخ  هـــدف دروغ قـــرار می گیریـــم، و اگـــر جعـــل موفّ

هنـــری  را بـــاور می کنیـــم کـــه واقعـــی نیســـت و دروغیـــن اســـت. مـــا 

ـــد، دیـــدگاه  ـــر خودمـــان را طـــور دیگـــری خواهیـــم خوان تاریـــخ هن

مـــا نســـبت بـــه هنرمنـــدان و شـــاید دیدگاه مـــان نســـبت بـــه بخـــش 

ــد.  ــد شـ ــد جعلـــی خواهـ ــد می آیـ ــی آن هنرمنـ ــه از پـ ــم آن چـ اعظـ

ـــزی از بحث هـــای  ـــه شـــکل تعجّب برانگی ـــن، آن چـــه ب ـــا وجـــود ای ب

از  دیگـــر  دســـته ای  اســـت،  غایـــب  جعـــل  بـــاب  در  فلســـفی 

قربانیان انـــد. جعـــل آغشـــته بـــه فریـــب اســـت. بـــه خریـــدار دروغ 

ـــی  ـــه شـــده. ول ـــر دروغ گفت ـــه تحســـین کننده ی هن ـــه شـــده. ب گفت

شـــخص دیگـــری نیـــز هســـت کـــه معمـــواًل دربـــاره ی او دروغ گفتـــه 

شـــده اســـت. ممکـــن اســـت کســـی، مثـــالً، یـــک منظـــره ی هلنـــدی 

ــه دروغ  ــاّت بـ ــی اغلـــب جعلیـ ــد، ولـ ــل کنـ ــی را جعـ ــرن هفدهمـ قـ

آلبرشت دورر، »چهار اسب سوار«، 
وودکات، 38.8 در 29.1 سانتیمتر، 

1498، موزه ی متروپولیتن، 
نیویورک.
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مّدعـــی هســـتند کـــه به وســـیله ی هنرمنـــد خاّصـــی خلـــق شـــده اند. 

وقتـــی گفتـــه می شـــود »ورمیـــر ایـــن را کشـــیده«، همان طـــور 

ـــاره ی  ـــد، جاعـــل ســـخن نادرســـتی را درب کـــه داتـــن گوشـــزد می کن

دســـتاوردهای ورمیـــر بیـــان می کنـــد. او می گویـــد کـــه ورمیـــر 

کاری را انجـــام داده کـــه واقعـــاً انجـــام نـــداده اســـت. چنیـــن ادّعایـــی 

مشـــابه افتـــرا و تهمـــت اســـت. به جـــز اســـتثنائاتی کم تعـــداد، 

اغلـــب جعلیـــاّت بـــه عنـــوان آثـــاری از هنرمنـــدان درگذشـــته عرضـــه 

می شـــوند، و در این جـــا دربـــاره ی این کـــه آیـــا از نظـــر اخالقـــی 

می توانیـــم حقـــوق و حرمـــت درگذشـــتگان را نقـــض کنیـــم، 

ســـؤال ها و ابهاماتـــی مطـــرح اســـت. اگـــر مـــا موّظـــف و مدیـــون 

هســـتیم کـــه در اعالنـــات و گفته هـــای خـــود دربـــاره ی کســـانی کـــه 

ــا قربانیـــان  درگذشـــته اند راســـتگو و صـــادق باشـــیم، پـــس تنهـ

جعـــل ایـــن هنرمندان انـــد ـ و شـــاید بـــه شـــکلی بحث برانگیـــز، 

اصلی تریـــن قربانیـــان. 

هنر ازآن خودسازی 

غـــرب  هنـــر  در  کـــه  اســـت  مفهومـــی   Appropriation Art[

دقیـــق  معادلـــی  یافتـــن  دارد.  ســـابقه  قـــرن  یـــک  از  کم تـــر 

بـــرای ایـــن مفهـــوم در زبـــان فارســـی کار ســـاده ای نیســـت. 

هنـــر تخصیصـــی، هنـــر عاریتـــی، هنـــر غصبـــی یـــا حتّـــی هنـــر 

انتســـابی معادل هایـــی هســـتند کـــه شـــاید بتـــوان در برابـــر 

ـــی در نهایـــت هـــر یـــک از این هـــا  ـــه کار گرفـــت، ول ایـــن مفهـــوم ب

 Appropriation صرفـــاً وجهـــی از وجـــوه مســـتتر در مفهـــوم

تصمیـــم  نیـــز  دلیـــل  همیـــن  بـــه  و  می کننـــد  بیـــان  را   Art

»ازآن خودســـازی«  برســـاخته ی  واژه ی  از  ترجمـــه  در  گرفتـــم 

اســـتفاده کنـــم. از آن جهـــت و بـــا ایـــن فـــرض کـــه در میـــان 

هنرمنـــدان و عالقه منـــدان بـــه هنـــر کـــه بـــه فارســـی ســـخن 

می گوینـــد کمـــی جاافتاده تـــر و مفهوم تـــر اســـت. در نهایـــت 

تنهـــا بـــا فهـــم دقیـــق مقولـــه ی Appropriation Art اســـت 

کـــه می تـــوان بـــه یـــک معـــادل فارســـی بـــرای آن، در ذهـــن، 

ـــا ایـــن توضیـــح کوتـــاه ادامـــه می دهیـــم.[ دســـت یافـــت. پـــس ب

هنر ازآن خودسازی چیست؟

مارســـل دوشـــان، هنرمنـــد امریکایی-فرانســـوی، در دهـــه ی دّوم 

قـــرن بیســـتم، »پیش ســـاخته«های خـــود را عرضـــه کـــرد ـ آثـــار 

هنـــری کـــه به طـــور کامـــل یـــا تقریبـــاً به طـــور کامـــل از عناصـــری از 

پیـــش ســـاخته شـــده تشـــکیل شـــده بودنـــد: یـــک جارختـــی بـــرای 

ـــی، یـــک شـــانه ی مـــو، و  ـــاروی برف روب بطری هـــای شـــراب، یـــک پ

معروف تریـــن آن هـــا یـــک آبریـــزگاه توالـــت. نیـــم قـــرن پـــس از آن، 

انـــدی وارهـــول بـــا بازتولیـــد جعبه هـــای ســـیم ظرفشـــویی های 

ـــر زد و  ـــق اث ـــه خل Brillo و آب گوجه فرنگـــی Campbell دســـت ب

ـــی پنل هـــای  ـــی های عظیمـــی از بازآفرین روی لیکتنســـتاین نقاّش

کتاب هـــای کمیـــک و تبلیغـــات روی کتاب هـــای شـــماره تلفـــن 

ـــه کار گرفـــت. وارهـــول  ـــوازم عـــادّی زندگـــی را ب کشـــید. دوشـــان ل

و لیکتنســـتاین خارجی تریـــن ســـرحداّت هنـــری را بـــه کار گرفتنـــد. 

در دهـــه ی هشـــتاد میـــالدی، شـــری لویـــن یکـــی از چندیـــن 

هنرمنـــدی بـــود کـــه ایـــن ســـبک را تـــا نتیجـــه ی منطقـــی آن، در 

نمایشـــگاه انفـــرادی خـــود بـــا نـــام »پـــس از واکـــر اوانـــز«، بـــه کار 

گرفـــت، نمایشـــگاهی کـــه از عکس هایـــی گرفتـــه شـــده از روی 

عکس هـــای واکـــر اوانـــز تشـــکیل شـــده بـــود. ریچـــارد پرینـــس 

ـــار جیـــم کرانتـــز  ـــا عکاّســـی مجـــّدد از آث ـــه طریقـــی مشـــابه ب ـــز ب نی

ـــا بازتولیـــد دقیـــق آثـــار پابلـــو  ـــو ب بـــه شـــهرت رســـید و مایـــک بیدل

پیکاســـو، جکســـون پـــوالک و دیگـــر هنرمنـــدان معـــروف شـــد. 

ـــر ازآن خودســـازی تمرکـــز  ـــر هن ـــدی کـــه ب شـــاید نخســـتین هنرمن

به جز استثنائاتی 
کم تعداد، اغلب جعلیاّت 
به عنوان آثاری از 
هنرمندان درگذشته 
عرضه می شوند، و در 
این جا درباره ی این که 
آیا از نظر اخالقی 
می توانیم حقوق و 
حرمت درگذشتگان را 
نقض کنیم، سؤال ها و 
ابهاماتی مطرح است.

۲۴۲۵

اگرچه مفهوم »هنر 
ازآن خودسازی« از ابتدا 

برای ارجاع به 
ازآن خودکردن ایده ها، 

وام گرفتن فرهنگی 
به کار رفته است و به 

کوالژ و سرهم بندی آثار 
هنرمندان دادائیست و 

پاپ اشاره دارد، ولی 
امروزه این مفهوم 

بیش ترین قرابت را با 
آثار لوین و دیگر 

هنرمندانی دارد که به 
بازتولید کامل و 

همه جانبه ی آثار پیش 
از این موجود 

می پردازند. 



کـــرد الیـــن اســـترتوانت باشـــد، او در حجـــم بـــاال آثـــار هنرمنـــدان 

پیـــش از خـــود از جملـــه دوشـــان و وارهـــول را از آن  خـــود کـــرد. 

اگرچـــه مفهـــوم »هنـــر ازآن خودســـازی« از ابتـــدا بـــرای ارجـــاع 

بـــه ازآن خودکـــردن ایده هـــا، وام گرفتـــن فرهنگـــی بـــه کار رفتـــه 

اســـت و بـــه کـــوالژ و ســـرهم بندی آثـــار هنرمنـــدان دادائیســـت و 

ـــی امـــروزه ایـــن مفهـــوم بیش تریـــن قرابـــت  پـــاپ اشـــاره دارد، ول

را بـــا آثـــار لویـــن و دیگـــر هنرمندانـــی دارد کـــه بـــه بازتولیـــد کامـــل 

و همه جانبـــه ی آثـــار پیـــش از ایـــن موجـــود می پردازنـــد. 

بـــا توجّـــه بـــه تمایـــزی کـــه گودمـــن بیـــن هنـــر امضـــاءدار و هنـــر 

بدلـــی قائـــل شـــده اســـت، بازتولیـــد نقاّشـــی »رؤیـــا« اثـــر پیکاســـو 

توّســـط بیدلـــو نمی توانـــد نمونـــه ای از نقاّشـــی پیکاســـو باشـــد، 

چـــرا کـــه نقاّشـــی های معمولـــی چندیـــن کپـــی اصـــل را، هـــر چقـــدر 

هـــم کـــه کامـــل و بی نقـــص انجـــام شـــوند،مجاز نمی داننـــد. و 

زمانی کـــه گودمـــن شـــرایط اصالـــت عکس هـــا را شـــرح نمی دهـــد، 

اگـــر یـــک کپـــی از عکـــس »همســـر کشـــاورز اجـــاره ای آالبامایـــی« 

اثـــر واکـــر اوانـــز از روی نگاتیـــو اصلـــِی متعلــّـق بـــه اوانـــز تهیــّـه نشـــده 

ــد.  ــر نامیـ ــل از آن اثـ ــه ای اصـ ــوان آن را نمونـ ــر نمی تـ ــد، دیگـ باشـ

پـــس اثـــر »رؤیـــای« بیدلـــو نقاّشـــی پیکاســـو نیســـت، و عکـــس 

بی عنـــوان لویـــن )از نمایشـــگاه پـــس از واکـــر اوانـــز( نیـــز همـــان 

ــن  ــت. در عیـ ــز نیسـ ــا«ی اوانـ ــاره ای آالبامـ ــاورز اجـ ــر کشـ »همسـ

حـــال، هیـــچ کـــدام نیـــز جعـــل نیســـتند  ـ. چـــون جایـــی کـــه فریـــب 

ـــدارد.  ـــی هـــم وجـــود ن نباشـــد، جعل

ازآن خودســـازی  آثـــار هنرمنـــدان  کـــه  گفـــت  نمی تـــوان  البتّـــه 

ــیا  ــا پاتریشـ ــد بـ ــد. وارهـــول مجبـــور شـ بـــدون حـــرف و حدیث انـ

هنرمنـــد  از  و  برســـد،  توافـــق  بـــه  دادگاه  از  خـــارج  کالفیلـــد 

ازآن خودســـازی پـــاره وقـــت، جف کونـــز، نیـــز بیـــش از یک بـــار 

بـــه جـــرم نقـــض کپی رایـــت شـــکایت شـــد. در هرحـــال، حـــرف و 

حدیـــث پیرامـــون هنـــر ازآن خودســـازی از جنـــس آن  حرف هایـــی 

نیســـت کـــه پیرامـــون جعـــل وجـــود دارد. در ســـال 2۰۰5، یکـــی از 

»بازعکس هـــای« ریچـــارد پرینـــس در حراجـــی بـــه رکـــورد فـــروش 

بیـــش از ۱ میلیـــون دالر دســـت یافـــت. شـــاید فکـــر کنیـــم کـــه 

خریـــدار در هزینـــه کـــردن پـــول خـــود عاقالنـــه عمـــل نکـــرده اســـت، 

ـــب نخـــورده  ـــن نیســـت  ـ او فری ـــم تمامـــی شـــواهد چنی ـــی به رغ ول

ـــه  ـــه وضـــوح ب ـــار خـــود ب ـــن( در آث ـــر خـــالف لوای ـــس )ب اســـت. پرین

نـــام منابـــع خـــود اشـــاره نکـــرده، ولـــی در عیـــن حـــال آن هـــا را پنهـــان 

نیـــز نکـــرده اســـت. او در عرضـــه نکـــردن یـــک عکـــس بـــه عنـــوان 

شری لوین، بدون عنوان از 
مجموعه ی »بعد از واکر ایوانز«، 
چاپ عکس، 12.8 در 9.8 
سانتیمتر، 1981، 
موزه ی متروپولیتن نیویورک.

۲۶۲۷



اثـــری اصـــل از کرانتـــز، ادّعـــای غلطـــی دربـــاره ی کرانتـــز نمی کنـــد. 

ــه بازعکـــس او از یکـــی از  ــد کـ ــز نمی خواهـ ــا نیـ ــال از مـ در عین حـ

عکس هـــای کرانتـــز را بـــه عنـــوان کســـی کـــه کرانتـــز را تحســـین 

می کنـــد تفســـیر و ارزش گـــذاری کنیـــم؛ بلکـــه در عـــوض از مـــا 

می خواهـــد کـــه آن را بـــه عنـــوان اثـــری از پرینـــس )بـــه عنـــوان 

ــر  ــم. از نظـ ــذاری کنیـ ــازی( ارزش گـ ــر ازآن خودسـ ــه ای از هنـ قطعـ

ــز،  ــوان کاری از کرانتـ ــه عنـ ــا از بازعکـــس بـ پرینـــس، برداشـــت مـ

ــاً سوبرداشـــت اســـت.  صرفـ

ـــه  ـــد ب ـــدان ازآن خودســـازی متّهم ان ـــا کـــرد کـــه هنرمن ـــوان ادّع می ت

انتحـــال یـــا ســـرقت هنـــری ـ در مـــورد یـــک بازعکـــس، می تـــوان 

گفـــت کســـی اثـــر کـــس دیگـــری را بـــه اســـم خـــود عرضـــه می کنـــد. 

اگـــر موضـــوع ایـــن باشـــد، بر اســـاس دیـــدگاه داتـــن، هنرمنـــد 

ـــود کـــه همـــان  ـــم خواهـــد ب ـــه همیـــن روش متّه ازآن خودســـازی ب

خطـــای یـــک جاعـــل را مرتکـــب شـــده اســـت: خطـــای غلط نمایـــی 

دســـتاورد. بـــا وجـــود ایـــن، چـــون هنرمنـــدان ازآن خودســـازی 

ــه از  ــتاوردی کـ ــچ دسـ ــد، هیـ ــان نمی کننـ ــود را پنهـ ــای خـ روش هـ

آن خودشـــان نیســـت را متّعلـــق بـــه خـــود نمی داننـــد، پـــس ایـــن 

اتّهـــام هـــم بی اســـاس اســـت. ممکـــن اســـت ادّعـــا شـــود کـــه کپـــی 

پرینـــس از یـــک عکـــس کرانتـــز اصـــوالً دســـتاورد هنـــری نیســـت. 

از یـــک منظـــر، شـــاید درســـت باشـــد: پرینـــس از نظـــر مهارت هـــای 

تکنیکـــی بـــا دوربیـــن حـــرف چندانـــی بـــرای گفتـــن نـــدارد. بـــا وجـــود 

ایـــن، همان گونـــه کـــه یـــک منتقـــد بیـــان کـــرده، »بهتریـــن عملکـــرد 

آثـــار پرینـــس آن جایـــی اســـت کـــه بـــه عنـــوان یـــادآوری خـــود آن آثـــار 

ـــده شـــده،  ـــن دی ـــی از آن چـــه کـــه پیـــش از ای ـــد، ردّپای عمـــل می کنن

ظاهـــر شـــده، یـــا شـــناخته شـــده اســـت«.  دســـتاوردهای او هـــر 

ـــی در عیـــن حـــال  چـــه باشـــند، دســـتاوردهای عـــکاّس نیســـتند، ول

نمی تـــوان گفـــت کـــه دســـتاوردهای هنـــری هـــم نیســـتند. خـــود 

پرینـــس هـــم خاطـــر نشـــان می ســـازد کـــه پـــروژه ی هنـــری او خلـــق 

چیـــزی جدیـــد نیســـت، بلکـــه خلـــق دوبـــاره ی آن اســـت ـ یافتـــن یـــک 

تصویـــر تجـــاری و خلـــق دوبـــاره ی آن، و ایـــن بـــار بـــه عنـــوان یـــک 

ــه دســـت  ــن لحظـ ــا ایـ ــه تـ ــزی خالـــص کـ ــی«، چیـ عکـــس »واقعـ

ـــی ون میگـــه رن  ـــدان نرســـیده اســـت. هـــدف اصل ـــی ب تجارت گرای

ـــد ازآن خودســـازی  ـــی هـــدف هنرمن ـــود، ول فریـــب افـــکار عمومـــی ب

ــری  ــداف هنـ ــت اهـ ــن اسـ ــدی ممکـ ــن هنرمنـ ــت. چنیـ ــن نیسـ ایـ

گوناگونـــی داشـــته باشـــد، و بـــه نظـــر می رســـد کـــه در میـــان آن هـــا، 

حداقـــل بخشـــی هـــم ایـــن بـــوده اســـت کـــه مـــا را وادارد کـــه اثـــر 

هنـــری را بیازماییـــم ـ تفســـیر یـــا ارزش گـــذاری کنیـــم. تنهـــا زمانـــی 

می تـــوان یـــک اثـــر را براســـاس اهـــداِف فـــرد جاعـــل ارزش گـــذاری 

کـــرد کـــه آن اثـــر را جعلـــی بدانیـــم. در حالی کـــه ممکـــن اســـت برخـــی 

مجّســـمه ی از پیـــش آمـــاده ی دوشـــان بـــه نـــام »چشـــمه« را هنـــر 

نداننـــد، ایـــن قبیـــل بـــه اصطـــالح دزدگیرهـــا بـــا نزاعـــی در ســـرباالیی 

مواجـــه هســـتند. یـــک نظرســـنجی از متخّصصـــان هنـــر بریتانیایـــی 

در ســـال 2۰۰4 نشـــان داد کـــه آن هـــا »چشـــمه« را اثرگذارتریـــن اثـــر 

هنـــری قـــرن بیســـتم می داننـــد. در مقـــام مقایســـه، جعلیـــاّت، 

ایـــن فرزنـــدان حرامـــزاده ی هنـــر، از جلـــوی چشـــم ها پنهـــان 

در  را  پرینـــس  عکس هـــای  می توانیـــد  درحالی کـــه  شـــده اند. 

ـــدن و مـــوزه ی  ـــای لن ـــای بوســـتون، ویکتوری مـــوزه ی هنرهـــای زیب

آلبـــرت پیـــدا کنیـــد. هنـــر ازآن خودســـازی لوایـــن بـــر دیوارهـــای 

مـــوزه ی هنرهـــای معاصـــر نیویـــورک و گوگنهایـــم آویـــزان اســـت. 

ـــل  ـــب فرهنگـــی تبدی ـــه عجای ـــاّت ون میگـــه رن ب درحالی کـــه جعلی

شـــده اند )تـــا جایـــی کـــه پســـر خـــود ون میگـــه رن، ون میگـــه رن 

جعلـــی درســـت کـــرده(، دشـــوار اســـت کـــه بتـــوان گفـــت آثـــار او 

جایـــی در تاریـــخ هنـــر دارنـــد. به هر حـــال، ایـــن هنـــر ازآن خودســـازی 

اســـت کـــه بـــه یافتـــن جایـــگاه خـــود در تاریـــخ هنـــر ادامـــه می دهـــد. 

بهترین عملکرد آثار 
پرینس آن جایی است 

که به عنوان یادآوری 
خود آن آثار عمل 

می کنند، ردّپایی از آن چه 
که پیش از این دیده 
شده، ظاهر شده، یا 

شناخته شده است

۲۸۲۹



نگاهـــی به آینده

هنـــر ازآن خودســـازی چـــه در قیـــاس بـــا جعـــل و چـــه بـــه عنـــوان 

یـــک پـــروژه ی مســـتّقل و یگانـــه ی هنـــری ســـؤال های فلســـفی 

هنـــر  آن کـــه،  نخســـت  اســـت.  کشـــیده  پیـــش  را  متعـــّددی 

ازآن خودســـازی در مـــورد مفاهیمـــی چـــون اصالـــت و صحّـــت چـــه 

می گویـــد؟ زمانـــی کـــه ریچـــارد پرینـــس بـــرای نخســـتین بـــار بـــا 

ــرد، در  ــت کـ ــورد ثبـ ــراج رکـ ــود در حـ ــای« خـ ــی از »بازعکس هـ یکـ

کاتالـــوگ حراجـــی اعـــالم شـــد، »ایـــن اثـــر بی همتاســـت«. اگـــر 

آن چـــه اعـــالم شـــد صحیـــح باشـــد، ایـــن اثـــر تـــا جایـــی بی همتاســـت 

کـــه بـــا عکســـی از کرانتـــز کـــه از روی آن کپـــی شـــده اســـت تفـــاوت 

ـــا یـــک کپـــی از یکـــی از  ـــه از اثـــر اســـت؟ آی ـــا تنهـــا نمون ـــی آی دارد، ول

بازعکس هـــای پرینـــس، کـــه از روی فایـــل دیجیتـــال یـــا نگاتیـــو 

ـــه ی او چـــاپ شـــده، می توانـــد نمونـــه ای اصـــل از اثـــر  فیزیکـــی اّولیّ

پرینـــس بـــه حســـاب آیـــد؟ چـــه چیـــزی می توانـــد آن را تأییـــد یـــا 

ردّ کنـــد؟ اگـــر شـــما عکســـی از کرانتـــز را دقیقـــاً بـــه همـــان شـــکلی 

کپـــی کنیـــد کـــه پرینـــس کپـــی کـــرد چـــه خواهـــد شـــدـ  در آن صـــورت 

ـــه از اثـــر پرینـــس در اختیـــار خواهیـــد داشـــت،  آیـــا شـــما یـــک نمون

ـــود؟  ـــد ب ـــر ازآن خودســـازی خواهی ـــا صاحـــب یـــک قطعـــه از هن و ی

ــر اصـــل از پرینـــس  ــای یـــک اثـ ــر تـــالش کنیـــد کـــه آن را به جـ اگـ

بفروشـــید، آیـــا یـــک اثـــر جعلـــی از پرینـــس را فروخته ایـــد؟ یـــک 

»پرینـــس اصـــل« از چـــه عناصـــری تشـــکیل شـــده اســـت؟ 

نـــام  بـــه  وب ســـــــایتی  مندیبـــــــرگ  مایـــــــکل   ،2۰۰۱ ســـــــال  در 

شـــما  بـــه  کـــه  انداخـــت،  راه  بـــه   AfterSherrieLevine.com

اجـــازه مـــی داد یکـــی از بـــاز عکس هـــای شـــری لوایـــن )از روی 

ـــز( را دانلـــود و چـــاپ کنیـــد و بـــه همـــراه آن  عکس هـــای واکـــر اوان

ـــز داشـــته  ـــد نی ـــان امضـــاء کرده ای ـــت کـــه خودت یـــک گواهـــی اصال

باشـــید. در ایـــن صـــورت اگـــر شـــما چنیـــن کاری را انجـــام دهیـــد آیـــا 

شـــما نیـــز هنرمنـــد ازآن خودســـازی هســـتید؟ اگـــر چنیـــن باشـــد، 

ــینی  ــا کار تکنسـ ــی بـ ــه تفاوتـ ــول چـ ــا محصـ ــل یـ ــن عمـ آن گاه ایـ

ــای  ــی نســـخه هایی از عکس هـ ــه ی عکاّسـ ــه در تاریک خانـ دارد کـ

لوایـــن را چـــاپ می کنـــد؟ اگـــر هـــم نـــه، پـــس تفـــاوت کجاســـت؟ 

یکـــی از قوی تریـــن اســـتدالل هایی کـــه بـــرای تمایـــز اثـــری از پرینـــس 

ــک از  ــر یـ ــه هـ ــت کـ ــن اسـ ــود ایـ ــرح می شـ ــز مطـ ــری از کرانتـ از اثـ

ـــد، و  ایـــن دو عـــکاّس در پـــروژه ی هنـــری متمایـــزی شـــرکت کرده ان

این کـــه دســـتاوردهای آن هـــا بایـــد بر اســـاس موفّقیـــت یـــا ناکامـــی 

پروژه هـــای مربـــوط بـــه هـــر یـــک  ارزیابـــی شـــود نـــه محصولـــی کـــه 

هـــر یـــک خلـــق کرده انـــد. پـــس بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن موضـــوع 

ــن  ــز بیـ ــت؟ تمایـ ــوان گفـ ــه می تـ ــی چـ ــور کلّـ ــه طـ ــر بـ ــورد هنـ در مـ

یـــک پـــروژه ی هنـــری و یـــک پـــروژه ی صرفـــاً »فنّـــی« چیســـت؟ 

ــراً  حـــدود و ثغـــور هنـــر ازآن خودســـازی کجاســـت؟ پرینـــس اخیـ

ــت. در  ــرده اسـ ــود کـ ــلور ۱۹۷۰ را ازآن خـ ــل دوج چنسـ ــک اتومبیـ یـ

ـــه،  ـــام کارخان ـــا ن ـــدو کّل اســـتودیوی وارهـــول را، ب ســـال ۱۹۸4، بیل

بازتولیـــد کـــرد. در ســـال ۱۹۹۱، لوایـــن اثـــر خـــود موســـوم بـــه چشـــمه 

را رونمایـــی کـــرد، کـــه نســـخه ی برنـــزی آبریـــزگاه دوشـــان بـــود. آیـــا 

هنـــر ازآن خودســـازی بـــه دورتریـــن ســـرحداّت خـــود رســـیده اســـت 

ــه پیـــش  ــد بـ ــان می توانـ ــا هم چنـ ــد، یـ ــرار می کنـ و خـــودش را تکـ

ـــی  ـــا ادب ـــری ی ـــر هن ـــک اث ـــال، ی ـــرای مث ـــد، ب ـــا کســـی می توان رود؟ آی

ـــه  ـــد گفـــت ک ـــا گودمـــن باشـــد، بای ـــر حـــّق ب را ازآن خـــود ســـازد؟ اگ

ـــد  ـــن کار به ســـادگی ممکـــن نیســـت. در بازتولی در حـــال حاضـــر ای

»دوران مشـــّقت« اثـــر دیکنـــز، اثـــری جدیـــد خلـــق نشـــده اســـت؛ و 

کســـی کـــه ایـــن کار را انجـــام دهـــد تنهـــا   کپـــی ای اصـــل از »دوران 

مشـــّقت« به وجـــود آورده اســـت. ایـــن حاصـــل محدودیّت هـــای 

تکنولـــوژی مـــا نیســـت، بلکـــه موضـــوع برداشـــت  مـــا از هنـــر اســـت. 

در هـــر صـــورت، همـــان گونـــه کـــه گودمـــن و دیگـــران خاطرنشـــان 

آیا هنر ازآن خودسازی 
به دورترین سرحداّت 
خود رسیده است و 
خودش را تکرار می کند، 
یا هم چنان می تواند به 
پیش رود؟ آیا کسی 
می تواند، برای مثال، 
یک اثر هنری یا ادبی را 
ازآن خود سازد؟
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ــور از  ــا عبـ ــز اســـت. آیـ ــر بـــودن همه چیـ ــد، موضـــوع متغیّـ می کننـ

ــارد پرینـــس  ــه ریچـ ــت کـ ــن معناسـ ــاً بدیـ ــا صرفـ ــدود و مرزهـ حـ

ـــا  ـــد و آن را ب ـــاره تایـــپ کن ـــز را دوب ـــد »دوران مشـــّقت« دیکن بتوان

ـــد؟ ـــز« عرضـــه کن ـــز دیکن ـــوان »پـــس از چارل عن

در نهایـــت، ســـؤال ایـــن اســـت کـــه آیا در مـــورد هنر ازآن خودســـازی 

چیـــزی نادرســـت و غلـــط وجـــود دارد؟ برخـــالف جعـــل، در دل 

هنـــر ازآن خودســـازی اثـــری از فریـــب نمی تـــوان یافـــت، و به نظـــر 
می رســـد کـــه هنرمنـــد ازآن خودســـازی دســـتاورد خـــود را غلط نمایـــی 

نمی کنـــد. ولـــی آیـــا ایـــن بدیـــن معناســـت کـــه در این جـــا چیـــز 

نامناســـبی وجـــود نـــدارد؟ مســـلّم اســـت کـــه کرانتـــز چنـــدان از کار 

ــا  ــا از منظـــر اخالقـــی پرینـــس یـ پرینـــس راضـــی نخواهـــد بـــود. آیـ

لوایـــن دینـــی بـــه کرانتـــز یـــا اوانـــز دارنـــد؟ آیـــا در یـــک مـــورد معمولـــی 

از اثرگـــذاری هنـــری چیـــزی ورای دیـــن از نظـــر اخالقـــی وجـــود دارد؟ 

ــا  ــد و یـ ــدق می کنـ ــز صـ ــل نیـ ــوارد جعـ ــا در مـ ــود دارد، آیـ ــر وجـ و اگـ

صرفـــاً منحصـــر بـــه هنـــر ازآن خودســـازی اســـت؟

طیـــف  برابـــر  در  را  مـــا  شـــکل،  بدیـــن  ازآن خودســـازی،  هنـــر 

ـ  می دهـــد  قـــرار  مناقشـــه برانگیز  ســـؤال های  از  گســـترده ای 

ـــر  ـــر و صنعـــت چیســـت، هستی شناســـی هن ـــز بیـــن هن عامـــل تمای

ـــه برخـــی  ـــدام اســـت ـ ک ـــر و اخـــالق ک ـــن هن چیســـت، و رابطـــه ی بی

از اساســـی ترین پرســـش ها در حـــوزه ی زیبایی شناســـی فلســـفی 

هســـتند. در هنـــر غـــرب صرفـــاً تعـــداد معـــدودی از ابتـــکارات هنـــری 

ـــه بازاندیشـــی در مـــورد مفهـــوم  ـــه واقـــع مـــا را ب ـــد کـــه ب وجـــود دارن

هنـــر وامی دارنـــد ـ ظهـــور هنـــر عکاّســـی، برآمـــدن هنرمنـــدان پســـت-

ــو  ــر پیکاسـ ــون« اثـ ــیزگان آوینیـ ــوی »دوشـ ــت، تابلـ امپرسیونیسـ

از بســـیاری جهـــات مشـــابه  کـــه  نیـــز  ازآن  خودســـازی  ـ و هنـــر 

این هاســـت احتمـــااًل مـــورد بعـــدی خواهـــد بـــود. و عجیـــب اســـت 

ــدان  ــان هنرمنـ ــازی در میـ ــر ازآن خودسـ ــه هنـ ــود این کـ ــا وجـ ــه بـ کـ

مقبولیّـــت بیش تـــری می یابـــد ـ و ایـــن مـــورد توجّـــه قـــرار گرفتـــن 

ادامـــه دارد ـ به جـــز مـــواردی انـــدک عمدتـــاً از طـــرف فیلســـوفان 

ــه  اســـت.  ــرار گرفتـ ــورد بی توجّهـــی قـ ــر مـ هنـ
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از اوایــــــل قـرن بیســــــــتم بـه بعـــــــد، پژوهـِش خاسـتگاه ]اثـر 

هنـری[در اروپـا و آمریـکا تحـول یافتـه و تبدیـل بـه رشـته  ای 

و  هنـــــــری  امـوال  مالکــــــیت  تاریـخ  بـر  کـه  شـده  تخصصـی 

پوشـش  دارد.  تمرکـز  نازی هـا  حکومـت  دوره ی  در  فرهنگـی 

مقولـه  ایـن  بـه  را  بیش تـری  توجـه  نیـز  بین المــــــللی  اخبـار 

شـرح حال  بازسـازی  رشـته  ایـن  هـدف  اسـت.  کـرده   جلـــــب 

اشـیاء و فرآینـد جابه جایـی آن هاسـت؛ بدیـن منظـور کـه آثـار 

فرهنگـی ای را کـه نازی هـا بـه  تـاراج  برده انـد شناسـایی کـرده 

یـا وارثان شـان  آثـار  انصـاف در حـق مالـکان اصلـی  و عـدل و 

رعایـت شـود. رشـته ی پژوهـِش خاسـتگاه کـه تحـت حمایـت 

کتاب خانه هـا،  موزه هـا،  بـه  بیش تـر  اسـت،  دولتـی  بودجـه ی 

آرشـیوها و مؤسسـه های تحقیقاتی غیردانشـگاهی راه یافته 

 اسـت. اگرچـه رشـته ی پژوهـش خاسـتگاه بـرای مـدت زمـان 

قابل توجهـی از سـوی دانشــــــکده هایی نظیـر تاریـــــــخ هـــــنر و 

علـــــوم تاریخـی چنـدان به رســـــمیت شـمرده نمی شـد، امـروزه 

 ـ حداقـــــل در لحظـه ی کنونـی ـ در آسـتانه ی آن اسـت کـه بـه 

عنـوان رشـته ای متمرکـز بـر پژوهـش در چندیـن دانشـگاه در 

در  دیـد  بایـد  و مرسـوم شـود.  افتـاده  جـا  و سـوئیس  آلمـان 

تـأمالتی در باب پژوهش خاستگاه اثر هنری:
بـررســی نسـبـت آن بـا ارزش، ســیاسـت، 

و بـازار هـنــر

یوهانس گراملیش دانشیار پژوهشی در بنیاد کلکسیون 

نقاشی های ایالت باواریا در مونیخ 

ترجمه ی مهسا محمدی
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اگرچه رشته ی پژوهش 
خاستگاه برای مدت 
زمان قابل توجهی از 

سوی دانشکده هایی 
نظیر تاریخ هنر و علوم 

تاریخی چندان 
به رسمیت شمرده 

نمی شد، امروزه  ـ حداقل 
در لحظه ی کنونی ـ در 

آستانه ی آن است که به 
عنوان رشته ای متمرکز 

بر پژوهش در چندین 
دانشگاه در آلمان و 

سوئیس جا افتاده و 
مرسوم شود.

۳۵



نهایـت پژوهـش خاسـتگاه بـه  عنـوان یـک رشـته ی دانشـگاهی 

بـه کـدام سـمت متمایـل خواهـد شـد؛ هرچنـد، می تـوان گفـت 

دوره ی  از  فراتـر  اسـت  قـرار  کـه  اسـت  مشـهود  پیشـاپیش 

فعالیت حزب نازی گسـترش یافته و با رشـته های تحقیقاتی 

مرتبـط شـود. ـ  بـازار هنـر   نظیـر مطالعـات  ـ  خـود  بـه  نزدیـک 

ایـن مقالـــــــه ارتباطـــــــــی دوسـویه میـان پژوهـش خاسـتگاه 

کلـی  ابتـدا، طـرح  در  اسـت.  قائــــــل  بـــــــازار هنـر  و مطالعـات 

آثـار فرهنگـی در دنیـای هنـر و  کارکردهـای پویـای خاسـتگاه 

از عصـر روشـنگری  را ترسـیم می کنیـم. حداقـل،  آن  از  خـارج 

بـه این سـو، میـراث دست سـاخته ها عامـل مهمـی در تعییـن 

زیبایی شناسـی، ارزش هنـری  و ارزش اقتصادی شـان قلمـداد 

شـده  و در نتیجـه بـه عنصـری مهـم در بازار هنر بدل شـده اند. از 

دهـه  ی ۱۹۹۰ بـه این سـو نیـز، پژوهـِش خاسـتگاه بُعـِد سیاسـی 

و اخالقـی پررنگ تـری یافتـه  اسـت. 

در مرتبه ی دوم، این مقاله بر آن است این نکته را مطرح سازد 

کـه پژوهـش خاسـتگاه، حتـی صرف نظـر از تمرکـز هدف محـور 

خـود  ـ چـه اقتصـادی، چـه اخالقـی، و چـه سیاسـی ـ هم چنـان 

پتانسـیل تحلیلی قابل مالحظه ای برای مطالعات بازار دارد. از 

منظـر یـک مـورخ، برای تحقق این امکان، گسـترش تحقیقات 

بر بسـط شـیوه های تحقیقاتی ارجح اسـت.

خاستگاه و ارزش هنری

مدت هـا قبـل از تـالش بـرای پژوهـش در بـاب جابه جایـی آثـار 

آثـار  شـرح حال  هنـر  دنیـای  نـازی ،  حکومـت  دوره ی  در  هنـری 

هنـری را بسـیار ضـروری تلقی می کـرد. حداقل از قرن هجدهم 

پررونـق  مراکـز  در  مهمـی  نقـش  هنـری  خاسـتگاه  بعـد،  بـه 

بـازار اروپـا ایفـا کـرده؛ هـم بـه ارزش گـذاری هنـر کمـک کـرده 

ترویـج  به دنبـال  کلکسـیونر ها.۱  جهت گیـری  بـه  هـم  و  اسـت 

فرهنـِگ فردیت گرایـی در آن زمـان، گفتمانـی انتقـادی در هنـر 

شـکل گرفـت کـه به جـای تئـوری هنـرِ قاعده منـد و آکادمیـک، 

قـرار  نقـد  مبنـای  را  منتقـدان  تجـارب شـخصی  و  احساسـات 

مـی داد و هدفـش سـوبژکتیو کـردن اسـتانداردهایی بـود کـه 

پیش تـر به طـور عمومـی پذیرفتـه شـده بودنـد. از آن پـس، نقـد 

هنـری بـر بسـتر جدیـد تبلیغـات نمایشـگاه های هنـری تمرکـز 

کـرد و در قـرن نوزدهـم در مجـالت هنـری و صفحـات هنـری 

هنـری  نقـد  دوره،  ایـن  در  شـد.  نهادینـه  مهـم  روزنامه هـای 

هم زمـان مشـغول کشـف سـوبژکتیویته ی تفسـیری و خـالق 

بـود. به لحـاظ حقوقـی، از قـرن هجدهـم بـه بعـد، ایـن رشـد بـه 

پیدایـش قوانیـن مـدرن کپی رایـت در اروپـا منجـر شـد.2 از آن 

پـس، اصالـت آثـار هنـری و ارزیابی هـای فـردِی کیفیـِت آن هـا 

مهم ترین نقش را در تعیین ارزش هنری و زیبایی شناسـانه ی 

آثـار هنرهـای تجسـمی داشـتند. خاسـتگاه هنـری بـه دو عامـل 

رم، ۱۹44، ســربازان آلمانی در 
مقابــل پاالتزو ونزیا، در حالی که 
اثــری از جیووانــی پائولو پانینی 
را طــی یک مراســم تبلیغاتی به 

حضار نشــان می دهند.

این مقاله بر آن است 
این نکته را مطرح کند 
که پژوهش خاستگاه، 
حتی صرف نظر از تمرکز 
هدف محور خود  ـ چه 
اقتصادی، چه اخالقی، و 
چه سیاسی ـ هم چنان 
پتانسیل تحلیلی 
قابل مالحظه ای برای 
مطالعات بازار دارد.
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مهـم اشـاره می کـرد: قـرار گرفتـن اثـری هنـری در کلکسـیون 

و  داشـت   داللـت  آن  اصالـت  بـر  هـم  معتبـر  نمایشـگاهی  یـا 

هـم بـر کیفیـت زیبایی شناسـانه ی واالی آن. هـر دوی این هـا 

نیـز بـه شـکل به سـزایی بـر ارزش اقتصـادی تأثیرگـذار بودنـد. 

بنابرایـن، شـرح حال یـک اثـر هنـری ارتبـاط تنگاتنگـی بـا بـازار 

هنـر داشـت. بـازار هنـر در آن  زمـان، در حـال جـدا شـدن از قیـود 

شـبکه های  عـوض،  در  و  بـود  صنفـی  اتحادیه هـای  و  دربـار 

بین المللـی ـ  عمدتـاً در قـرن نوزدهـمـ  ایجـاد  کرده بود. در همین 

به شـیوه ی  فـروش  کاتالوگ هـای  و  کاتالوگ رزونه هـا3  راسـتا، 

مـورد  در  اطالعاتـی  و  می شـدند  عرضـه  حرفه ای تـری  هرچـه 

فهرسـت  آن هـا  خاسـتگاه  البتـه  و  هنـری  آثـار  هنرمنـدان، 

می کردنـد. ایـن اوراق بـه منابـع اصلـی اطالعـات بـرای بازیگـران 

پذیرفتنـد  را  حقیقـت  ایـن  عمـوم  شـدند.  تبدیـل  هنـر  دنیـای 

کـه خاسـتگاه و منشـاء شناخته شـده امـکان افزایـش ارزش 

اثـر هنـری را ممکـن می سـازد. بـر اثـر ایـن تغییـر و تحـوالت، 

 ]connoisseurship[ »اصطـالح معاصـر »کارشـناس هنـری

حائـز اهمیـت شـد. ایـن لفـظ به معنـای مهارت نسـبت دادن اثر 

هنـری بـه یـک مکتـب یـا هنرمنـد برپایـه ی دانـش فـرد و تاریـخ 

مالکیـت اثـر بـود. باوجـود آن کـه تاریخ هنر آکادمیِک مسـلط بر 

سرتاسـر دانشـگاه های اروپـا در قـرن نوزدهـم ایـن افـراد خبـره 

را هم چـون کارشناسـان جانبـی تلقـی می کـرد، آن هـا خـارج از 

مؤسسـه های دانشـگاهی بـه موفقیـت دسـت یافتند. نوشـتن 

گزارش هـای تخصصـی در تصدیـق اصالـت یـک اثـر هنـری بـه 

تجارتی سـودآور در بازار هنر بدل شـد، به صنعتی طراحی شـده 

بـرای اطمینـان خاطـر بخشـیدن بـه دالل هـا و کلکسـیونرها. در 

اثـر هنـری  عامـل  یـک  اول پیشـینه ی  در درجـه ی  زمینـه،  ایـن 

تعیین ارزش هنری، زیبایی شناسانه و اقتصادی آن محسوب 

می شـود. درحالی کـه پژوهـش خاسـتگاه اثـر هنـری در دوره ی 

حکومـت نـازی بیش تـر متوجـه شـرایطی  اسـت کـه منجـر بـه 

انتقـال آثـار هنـری شـده ، و بافـت سیاسـی و اخالقـی آن را در 

نظـر دارد. البتـه، ایـن رشـته ارتبـاط خـود را بـا ارزیابـی اقتصادی 

آثـار هنـری نیـز حفـظ می کنـد. 

پیدایش و عملکرد پژوهش خاستگاه در عصر نازیسم

در دسـامبر ۱۹۸4، مجلـه ی هنـری آمریکایـی »آرت نیـوز« مقالـه ی 

»میـراث شـرم« را منتشـر کـرد. در ایـن مقالـه، نویسـنده، انـدرو 

اهمـال کاری  کمـال  در  کـه  بـود  کـرده  متهـم  را  اتریـش  ِدِکـر، 

وبی تعهـدی، »هنـر غـارت شـده« توسـط حکومـت نـازی را مـورد 

معاملـه قـرار داده  اسـت.4 پـس از پایـان جنگ جهانـی دوم، غالب 

آثـار هنـری ای کـه از گنجینه هـای اتریـش بـه تـاراج رفتـه بودنـد، 

بـه جمهـوری  و  نـازی پس گرفتـه شـد  عالی رتبـه ی  مأمـوران  از 

اتریـش تحویـل داده شـد. امـا اتریـش تنهـا بخشـی از ایـن آثـار 

هنـری را بـه صاحبـان اصلی شـان پس  داد. این نقطه ی شـروعی 

بـرای نوشـتن رشـته ای از مقـاالت بـود کـه »ٰآرت نیـوز« در آن هـا 

آلمان را نیز متوجه تعهداتش می سـاخت. در سـال ۱۹۸۸، مجله 

گـزارش داد کـه موزه هـا و سـفارت های آلمـان بالـغ بـر ۱5۰۰ اثـر از 

کلکسیون آدولف هیتلر و هرمان گورینگ را نگهداری می کردند 

کـه همگـی از صاحبـان یهـودی پیشین شـان بـه  سـرقت رفتـه یـا 

بـه زور از آنـان سـتانده شـده بـود. در ایـن راسـتا، حتـی سـردبیر 

مجلـه، میلتـن اسـترو، نامـه ی سرگشـاده ای بـه صدراعظم وقت 

آلمـان، هلمـوت کهـل، نوشـت و درخواسـت کـرد کـه آثـار هنـری 

کلکسـیون های عمومـی  کـه توسـط نازی هـا ضبـط شـده بودند، 
مـورد بررسـی قـرار گیرنـد. 5

از  فراتـر  آن«  اسـترداد  و  به تاراج رفتـه  »هنـر  مسـئله ی  البتـه 

به دنبال ترویــج فرهنِگ 
فردیت گرایــی در آن 
زمــان، گفتمانی 
انتقــادی در هنر شــکل 
گرفــت که به جای 
تئــوری هنــِر قاعده مند و 
آکادمیک، احساســات 
و تجارب شــخصی 
منتقــدان را مبنــای نقد 
قــرار می داد و هدفش 
ســوبژکتیو کردن 
اســتانداردهایی بود که 
پیش تر به طــور عمومی 
پذیرفته شــده بودند.

پژوهش خاســتگاه اثر 
هنری در دوره ی 

حکومت نــازی بیش تر 
متوجه شــرایطی  است 

کــه منجر بــه انتقال آثار 
هنری شــده  و بافت 

سیاســی و اخالقی آن 
را در نظــر دارد.

۳۸۳۹



مرزهـای آلمـان و اتریـش رفتـه و جهانـی گشـت. در راسـتای 

آثـار  آمریکایـی  متفقیـن  خارجـی«،  »اسـترداد  به اصطـالح 

نـازی،  نفـوذ حکومـت  منطقـه ی  گسـترش  بـا  کـه  را  هنـری ای 

پـس از سـال ۱۹3۸، بـه رایـش آلمـان آورده شـده  بـود بـه چندین 

کشـور اروپایـی بازگرداندنـد. پـس از آن، نشـریه های آمریکایـی 

و اروپایـی بیـان کردنـد کـه تالش  هـای دوران پسـاجنگ، جهـت 

اسـترداد آثـار، ناکافـی بـوده و الزم اسـت کـه ازسـرگرفته شـود. 

در  به ویـژه  ـ  داخلـی«  »اسـترداد  بـه  نقــــــد  همیـن  آلمـــــان،  در 

خـالل دوران پسـاجنگ ـ وارد بـود. نتایـج تحقیق هـای متفقیـن 

کـرده  ناسیونال سوسیالیسـت ها سـرقت  کـه  دربـاره ی هنـری 

بودنـد و اسـناد و مـدارک فراوانـی کـه طـی ایـن تحقیقـات بـه 

دسـت آمـد از دهـه ی ۱۹۷۰ در دسـترس عمـوم قـرار گرفـت. ایـن 

اسـناد بر عزم جدید به بررسـی غارتگری نازی ها در دوران جنگ 

صحـه می گذاشـتند. برپایـه ی ایـن منابـع، از دهـه ی ۱۹۸۰ بـه بعد، 

تحقیقات جامعی جابه جایی آثار هنری را در نواحی تحت تصرف 

آلمـان در طـول جنـگ جهانـی دوم ترسـیم کردنـد. این مطالعات 

می توانسـتند هـم بـر گرایـش روبه رشـد عمومـی بـه ایـن مقولـه 

شـوند. آن  بـه  بخشـیدن  شـدت  موجـب  هـم  و  کـرده،  اتـکا 

توجه فزاینده ی رسانه ها به جدال سیاسی منجر شد و سپس 

ایـن جـدال عمومـی شـد. در اتریـش، پـس از انتشـار مقالـه ی 

۱۹۸4، اوضـاع پیشـاپیش بـه همیـن منـوال بود. به عـالوه، اتحاد 

بـرای  آهنیـن« نقطـه ی شـروعی  آلمـان و سـقوط »پـرده ی  دو 

مباحثـه ی سیاسـی در ایـن مـورد رقـم زد. مسـئله ی اسـترداد و 

غرامـت کـه تـا انـدازه ای در دهـه ی ۱۹5۰ به تعویـق افتـاده بـود، 

حـاال بـه دسـتورکار سیاسـی باز گشـته و فراتـر از اسـترداد آثـار 

هنـری می رفـت؛ البتـه ماجـرای اسـترداد آثـار هنـری هم چنـان در 

پوشـش خبری رسـانه ها جایگاه چشـم گیری داشـت.۶ از سـوی 

دیگـر، در جمهـوری دموکراتیـک آلمان و منطقه ی تحت اشـغال 

شـوروی، هیـچ تالشـی صـورت نگرفتـه بـود تـا امـوال مصـادره 

مالکیـت  و  شـده  بازگردانـده  نازی هـا  حملـه ی  طـول  در  شـده 

خصوصـی احیـا شـود. اکنـون ضـرورت سیاسـی شـدیدی بـرای 

پرداختـن دوبـاره بـه موضـوع جبـران بی عدالتـی حکومـت نـازی 

احسـاس می شـد.۷ ایـاالت متحـده ی آمریـکا محـرک اصلـی ایـن 

تحـول بـود. از دهـه ی ۱۹۷۰ بـه این سـو، گفتمـان عمومـی و آزاد 

بـه شـکل گیری یـک فرهنـگ  آمریکایـی در مـورد هولوکاسـت 

هسـته ی  بـه  و  گشـته  جهانـی  کـه  انجامیـد  قدرتمنـد  یادبـود 

اصلـی اسـتراتژی مبارزاتـی، سیاسـی و اخالقـی دولـت ایـاالت 

متحـده ی آمریـکا تبدیـل شـد. امیـد آن می رفـت کـه این فرهنگ 

بـه آخریـن تسویه حسـاب جنـگ جهانـی دوم منجـر شـود. ایـن 

انگیزه هـای  بـود،  یادبـود  سیاسـت  از  برآمـده  اگرچـه  راهـکار 

حقـوق  اشـاعه ی  نظیـر  برداشـت؛  در  نیـز  معاصـری  سیاسـی 

بنابرایـن،  خصوصـی.  مالکیـت  مفهـوم  و  دموکراسـی  بشـر، 

اجتناب ناپذیـری  ایدئولوژیـک  جنبـه ی  سیاسـی  مقاصـد  ایـن 

هـم داشـتند، خصوصـاً درمـورد اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق. 

آثـار   ،۱۹۹۰ اواسـط دهـه  ی  و تحـول،  ایـن توسـعه  نتیجـه ی  در 

هنـری به طـور پراکنـده از سـوی دولـت بـه مؤسسـه ها و افـراد 

بازگردانده شـدند. و این روند در سـال ۱۹۹۸، با انتشـار بیانیه ی 

»واشـنگتن پرینسـیپالز« به اوج خود رسـید. چهل وچهار کشور 

تعهـد دادنـد کـه کلکسـیون های خـود را بـه دنبـال یافتـن آثـار 

هنـری ای وارسـی کننـد کـه حکومـت نـازی مصـادره کـرده بـود، 

تـا عـدل و انصـاف را در حـق افـرادی رعایـت کننـد کـه از سـوی 

بودنـد.  شـده   واقـع  اجحـاف  مـورد  وارثان شـان  یـا  نـازی  رژیـم 

ایـن توافـق بین المللـی بـه توسـعه و تخصصـی شـدن پژوهش 

خاسـتگاه در موزه هـا، کتاب خانه هـا، آرشـیوها و مؤسسـه های 

پــس از پایان جنگ 
جهانــی دوم، غالب آثار 
هنــری ای که از 
یــش به  گنجینه هــای اتر
تــاراج رفته بودند، از 
مأمــوران عالی رتبه ی 
نازی پس گرفته شــد و 
یش  بــه جمهوری اتر
تحویل داده شــد. اما 
یــش تنها بخشــی از  اتر
ایــن آثــار هنری را به 
صاحبان اصلی شــان 
پس  داد.

تاریِخ پژوهِش 
خاستگاه در عصر 

نازیسم نشان می دهد 
که این رشته نخست 

ابزاری در خدمت 
سیاست یادبود بوده  

است. بدین ترتیب، 
پژوهش خاستگاه 

عمدتاً در حیطه ی اخالقی 
مشروعیت داشته و تا 

به  امروز، به توجه 
رسانه ها و نظرعموم  و 

اراده ی سیاسی وابسته 
بوده  است.

۴۰۴1



تحقیقاتـی انجامیـد و آن را تبدیـل بـه کسـب وکاری خصوصـی 

کـرد. تمرکـز ایـن توافـق در درجـه ی اول و بیـش از هـر چیـز، بـر 

گـردآوری سـاختارهای مالکیـت در طـول عصـر نازیسـم اسـت. 

اخیـراً، انتقـال امـوال در جمهوری دموکراتیک آلمان و منطقه ی 

تحـت اشـغال شـوروی طـی دوران اسـتعمار نیـز مـورد بررسـی 

و مداقـه قـرار گرفتـه  اسـت. تاریـِخ پژوهـِش خاسـتگاه در عصـر 

نازیسـم نشـان می دهد که این رشـته نخست ابزاری در خدمت 

سیاسـت یادبـود بـوده  اسـت. بدین ترتیـب، پژوهـش خاسـتگاه 

عمدتـاً در حیطـه ی اخالقـی مشـروعیت داشـته و تا بـه  امروز، به 

توجـه رسـانه ها و نظرعمـوم  و اراده ی سیاسـی وابسـته بـوده 

 اسـت. در ضمـن، ایـن رشـته بـا بـازار هنـر نیـز مرتبـط اسـت: آثار 

هنـری ای کـه ظـن آن مـی رود کـه در نتیجـه ی حملـه ی نازی هـا 

چپـاول شـده باشـند، به سـختی قابـل دادوسـتدند و در نتیجـه 

گفتـه  برعکـس،  می دهنـد.  دسـت  از  را  اقتصادی شـان  ارزش 

یـا  آثـار هنـری ای کـه عدالـت در حـق صاحبـان اصلـی  می شـود 

وارثان شـان رعایت شـده  اسـت، پتانسـیل الزم را برای افزایش 

قابـل توجـه ارزش اقتصادی شـان دارنـد. 

تاریـخ هنـر آکادمیـک گرایش این پژوهش هدف محور را مورد 

انتقـاد قـرار داده و مدعـی ا سـت کـه پژوهـش خاسـتگاه عمدتـاً 

مسیری پوزیتیویستی را در پژوهش تاریخی هنر دنبال کرده، 

و نسـبت بـه تفکـر نظـری و تحلیـل محتوای زیبایی شناسـانه ی 

ویـژه ی هنـر بی توجـه اسـت. بـرای بررسـی اسـتقرار پژوهـش 

فهرسـت  یـک  وجـود  آکادمیـک  هنــــــر  تاریـخ  در  خاســــــتگاه 

گسـترده ی روشـمند ضـروری  اسـت؛ وگرنـه بایسـتی بـه برخـی 

جنبه هـای مرتبـط بـا خـود شـیء هنـری، خصوصـاً زمینه ی خلق 

آن )شناسایی خالق، موقعیت جغرافیایی و زمانی، زمان دقیق 

خلـق، و تشـخیص مـاده ی هنـری( نیـز اشـاره کـرد. درعین حـال، 

پژوهش خاسـتگاه به  دلیل فراهم سـاختن محرک هایی مهم، 

خصوصاً در خدمت رشته ی مطالعات موزه و تاریخ جمع آوری 

]آثـــــار هنــــری[، مـورد تمجیـد و تحسـین واقـع شـده  اسـت. 

اگر چه، از دید یک مورخ، الزم است پژوهش خاستگاه تمرکز 

و پرسـش های پژوهشـی اش را گسـترش دهـد، ایـن رشـته بـا 

توجـه بـه ابـزاری کـه در دسـت دارد، و از آن رو کـه مـورد توجـه 

قـرار گرفتـه، می توانـد دریچه های جدیدی را در فصل مشـترک 

پژوهـش تاریخـی و پژوهـش تاریـخ هنری بگشـاید. مطالعات 

درحالی کـه  اسـت.۸  مـورد  ایـن  در  مرتبـط  مثالـی  هنـر  بـازار 

تاریـخ و تاریـخ هنـر بـرای مـدت زمانـی طوالنـی ، فاصلـه ی خـود 

بـه مطالعـات  را  بـازار هنـر حفـظ کرده انـد، و غـور در آن  بـا  را 

اقتصـادی و جامعه شـناختی واگـذار کـرده، در سـال های اخیـر، 

شـاهد گرایـش شـدید علـوم انسـانی بـه مطالعـات بـازار هنـر 

بوده ایـم.۹ ایـن امـر تـا حـدی در نتیجـه ی تالش هـای نسـخه ی 

مـدرِن پژوهــــش  خاســـــتگاه و اسـتقبال عمومـی از آن اسـت. 

اگر چه، از دید یک مورخ، 
الزم است پژوهش 

خاستگاه تمرکز و 
پرسش های 

پژوهشی اش را 
گسترش دهد، این 

رشته با توجه به ابزاری 
که در دست دارد، و از آن 

رو که مورد توجه قرار 
گرفته، می تواند 

دریچه های جدیدی را در 
فصل مشترک پژوهش 

تاریخی و پژوهش 
تاریخ هنری بگشاید.

تحقیق جامع درمورد هر 
اثر تنها عامل ضروری 
جهت شناسایی مالکان 
قبلی آن نیست، بلکه 
شرایط جابه جایی یک 
اثر نیز مهم است، چراکه 
افزایش فشار شرایط 
سیاسی و اجتماعی از 
سال ۱۹۳۳ به این سو نه  
تنها به مصادره ی آثار 
هنری از جانب حکومت و 
حزب نازی ختم شده، 
بلکه بر معامالت 
خصوصی نیز تأثیر 
گذاشته  است.

۴۲۴۳



پژوهش خاستگاه اغلب با بررسی خود اثر هنری آغاز می شود. 

هـدف آن شناسـایی مالـکان پیشـین اثـر اسـت. خـود اثـر اغلـب 

می توانـد پیشـاپیش اطالعـات مهمی در ایـن زمینه منتقل کند: 

برچسب ، امضا، ضمیمه، و مهر پشت اثر می توانند به صاحبان 

قبلی اشاره داشته باشند. به عالوه، رجوع به بروشور های تاریخ 

هنر عملی رایج است، مخصوصـــــاً رجوع به کاتـــــالوگ رزونـــــــه ها 

یا کاتالــــــوگ های حــــراجی ها، کلکسیون ها و نمایشـــــگاه ها. بر 

مبنـای اطالعـات گـردآوری شـده  ، به آرشـیو هایی رجوع می شـود 

کـه دربردارنـده ی داده هایـی در مـورد شـخصیت های اصلـی بـازار 

هسـتند. درعین حـــــــال، پژوهـش می توانـد بـرای شـروع سـراغ 

کلکسـیونر ها و دالالنـی بـرود کـه در حق شـان اجحـاف صـورت 

گرفتـه تـا ســــــرنوشت آنـان و مجـــــموعه های شان را روشــــن 

کنـد. پژوهـش خاسـتگاه به شـدت منبع محـور اسـت و یکـی از 

وظایـف اصلـی آن اکتشـاف منابـع تاریخـی و حفـظ دسترسـی 

بـه آن هاسـت.۱۰ اسـناد و اطالعـات بی شـمارـ  عمدتـاً در مـورد بازار 

هنر جهانی در قرن بیسـتم  ـ به بانک داده ها وارد شـده و اکنون 

بـه  صـورت دیجیتالـی موجود ند. گنجینـه ی اطالعـات و داده های 

آنالیـن و قابـــــل دسترس بـرای پژوهـــــش در بـاب بـازار هــــنر 

سراسـر مفـــــید واقـع شـده و بـه آن کمـک می کنـد. بـرای مثـال، 

پژوهــــــش اقتصادی از آن  ]اطالعات[ برای تحلیل قیمت گذاری 

می جویـد.  بهـره  بزرگ تـر  زمانـی  بـازه ی  یـک  در  هنـری  آثـــــــار 

تحقیق جامع درمورد هر اثر تنها عامل ضروری جهت شناسایی 

مالـکان قبلـی آن نیسـت، بلکـه شـرایط جابه جایـی یـک اثـر نیـز 

مهم اسـت، چراکه افزایش فشـار شـرایط سیاسـی و اجتماعی 

روش شناسی پژوهش خاستگاه و 
فـــایده ی آن بـرای مـطالـعـات بـازار هـنــر

اگرچه منابع هم برای 
بازار ملی و هم بازار 

بین المللی هنر 
محدود  ند، برخی از 

آرشیوهای دالالِن مهم 
حفظ و در دسترس 

محققان 
قرار داده شده اند.

۴۵



از سـال ۱۹33 بـه این سـو نـه  تنهـا بـه مصـادره ی آثـار هنـری از 

جانـب حکومـت و حـزب نـازی ختـم شـده، بلکـه بـر معامـالت 

ارزیابـی  یـک  بنابرایـن،  گذاشـته  اسـت.  تأثیـر  نیـز  خصوصـی 

درخور مسـتلزم بررسـی شـرایط پیچیده ی دادوسـتد آن اموال 

آن هاسـت.  تاریخـی   زمینـه ی  بررسـی  هم چنیـن  و  موقوفـه 

بـه مـوازات تفحـص درمـورد  بدین سـان، پژوهـش خاسـتگاه 

کـه  می بـرد  پیـش  را  بنیادینـی  تحقیـق  هنـری،  خـود »شـیء« 

بـر سیاسـت ناسیونال سوسیالیسـم در بـاب هنـر، توسـعه ی 

اقتصـادی هنـر آلمـان در آن زمـان، و هم چنیـن بر نقش دالالن، 

کلکسیونرها و کارشناسان هنری و نیز مأموران نازی  متمرکز 

اسـت. ایـن  شـیوه بـه طور اساسـی رویکردی تاریخـی بر پایه ی 

تحلیل انتقادی منابع را دنبال می کند، و درعین حال، رویداد ها 

و کنش هـای گذشـته را در بافـت زمانه شـان ارزیابـی می کنـد. از 

طریق پژوهش بنیادین و در نظر داشـتن بافت و زمینه اسـت 

کـه پژوهـش خاسـتگاه بـه مطالعـات بـازار هنـر گـره خـورده و 

بـر آن تأثیـر می گـذارد، هرچنـد کـه توجـه  اصلـی اش هم چنـان 

بـر کمـک کـردن بـه شناسـایی هنـر به تاراج رفته اسـت. بـا   وجود 

رویکـرد دریچه هـای سـودمند بسـیاری می گشـاید؛  ایـن  ایـن، 

در  اقتصادی ـ سیاسـی  چشـم انداز  بـا  مقایسـه  در  مثـال  بـرای 

بـازار هنـر جهانـی ایـن عصـر.

توجـه  جدیـد  اقتصـادی  جامعه شناسـی  جدیـد،  قـرن  آغـاز  بـا 

فزاینـده ای بـه بـازار هنـر اختصـاص داده ، و همان طـور که انتظار 

می رفـت، جهـت ارائـه ی گزارشـی کلـی درمـورد سـاختار اجتماعی 

و مکانیسـم بـازار هنـر، روش هایـی کّمـی اتخـاذ کـرده اسـت. در 

نتیجـه در سـطحی بـه نسـبت انتزاعـی باقـی مانـده و عمدتـاً بـر 

بـازار هنـر معاصـر تأکید می کند. برعکس، پژوهش خاسـتگاه از 

منابـع تاریخـی بهـره می جویـد تـا بـا ترسـیم محـدوده ی عمل هر 

شخص، محرک ها و استراتژی های او، بر شخصیت های اصلی 

بازار هنر تمرکز کند. با در نظر داشـتن شـبکه هایی که بازیگران 

گوناگـون ایـن عرصـه ایجـاد کرده انـد، چشـم انداز وسـیع تری از 

بازار هنر، به عنوان شبکه ی پویایی از روابط، خواهیم داشت. در 

ایـن رویکـرد، می توان مکانیسـم )غیرانتزاعی(، عملکرد، سـاختار 

)فـردی( و گسـترش بازارهـای هنـر را از راه تجربـی تحلیـل کـرد 

و هم زمـان تغییـرات تاریخـی را نیـز در نظـر داشـت. شـبکه  ی 

روابطـی کـه شـخصیت های اصلـی بـازار هنـر خلـق کرده انـد نـه 

 تنهـا بـرای هـر پژوهـش در بـاب جابه جایـی آثـار دارای اهمیتـی 

امیل فوکس، پرتره ی جوزف 
دووین، 1903، رنگ و روغن روی 
بوم، موزه ی تیت، لندن.

شگفت آور است که در 
خالل جنگ جهانی دوم، 

برادران دووین اولین 
قدم ها را برای ترغیب 

سایر دالالن به 
خودداری از دادوستد 

هنر غارت شده از سوی 
نازی ها برداشتند.

۴۶۴۷



حیاتـی  اسـت، بلکـه مـا را قـادر می سـازد تـا مبادلـه ی اطالعـات را 

دنبـال کـرده، درجه بنـدی سـاختار های قـدرت را تحلیـل کـرده  و 

اسـتقرار ارزش هـای زیبایی شناسـانه را بررسـی کنیـم. به عـالوه، 

مطالعه ی عمیق منابع آرشیوی پژوهش خاستگاه این فرصت 

را نیـز فراهـم می سـازد کـه بـه واکاوی تأثیـر اقتصـاد متغیـر و 

چارچـوب قانونـی در سـاختار اجتماعـی بـازار هنـر  و کنش هـای 

شـخصیت های اصلـی آن بپردازیـم. 

بین المللـی  بـازار  هـم  و  ملـی  بـازار  بـرای  هـم  منابـع  اگرچـه 

هنـر محدود  نـد، برخـی از آرشـیوهای دالالِن مهـم حفـظ و در 

دسـترس محققـان قـرار داده شـده اند. یـک نکتـه ی مشـترک 

تـالش  هنـری  دالالن  کـه  اسـت  ایـن  اسـناد،  ایـن  همـه ی  در 

مشـتریان  شـرکا،  رقبـا،  فعالیـت  تـا  کرده انـد  قابل توجهـی 

بالقـوه، کارشناسـان مشـهور  و جابه جایـی آثـار هنـری برجسـته 

را ثبـت کننـد. بنابرایـن، اهمیـت ایـن دسـته بندی های آرشـیوی 

اسـت. ایجـاد شدن شـان  اصلـی  از هـدف  فراتـر  بسـیار 

اسـناد و مـدارک بـرادران دوویـن  ـ کـه دالالنـی هنـری  بـا شـهرتی 

پاریـس  و  نیویـورک  لنـدن،  گالری هـای  مـورد  در  ـ  جهانی انـد  

بهترین نمونه  از این دسـت  اسـت.۱۱ جوزف دووین و کارکنانش 

بـا زحمـت و دقـت بسـیار، تغییـر و تحـوالت ایـن مراکـز اصلـی 

تجـارت را در قـرن بیسـتم ترسـیم کرده انـد. ایـن دالل هنـری بـا 

جدیـت درگیـر بـاال بـردن ارزش گنجــــینه اش بـود و هم چنیـن 

رقبـای  بـا  دوطرفـه  اعتــــــماد  پایـه ی  بـر  دوسـتانه  روابطــــــی 

مهـم خـود، مورخـــــــان هنـر و کلکــــــــسیونرها شـکل داده بـود. 

نیـز  و  دالل  ایـن  بین المللـی  روابـط  شـبکه ی  مشـاهده ی  بـا 

شـبکه های اطالعـات رقبـای او، می تـوان مراکـز فرعـی بـازار هنـر 

را نیـز در کنـار مراکـز اصلـی شـناخت. بـرای مثال، بـرادران دووین 

دالالن  بیـن  رابط هـا  و  اطالعـات  به اشـتراک گذاری  بـه  نسـبت 

کوچک و بزرگی که ارتباط دورادوری با هم داشـتند، خوش بین 

نبودنـد. هـدف از ایـن ائتـالف آن بـود کـه رابطه شـان را بـا هـر 

تعـداد مرکـز تجـارت هنـری کـه ممکـن بـود، حفـظ کننـد. امـا در 

قـدری نظیـر  رقبـای  کـه  بودنـد  آن  آن هـا درصـدد  اول،  درجـه ی 

دوویـن را از میـدان فعالیت هـا و اطالعـات خـود دور نگـه دارنـد.

در نتیجــــــــه، چنیـن اقشـــــــــار و گـــــــروه هایی امـکان ارزیــــــابی 

گسـتره ی فعالـــــــیتی را میسـر می کننـد کـه در آن سـوی مرزهـا 

جریـان داشـته و در طـول زمـان تغییـر و تحـول یافتـه اسـت. 

بدین ترتیـب، می تـوان تأثیـر تحوالتـی عظیـم را تحلیـل کـرد، 

نظیـر دوران رکـود اقتصـادی بـزرگ و حکم رانـی حـزب نـازی بـر 

سـاختار بـازار هنـر جهانـی ، و هم چنیـن اسـتراتژی های مختلـف 

شـخصیت های اصلـی را بـرای مقابلـه بـا ایـن تحـوالت ناگـوار 

مجموعه ی هنری آرابال 
هاتیتنگتون در سان مارینو، 

کالیفرنیا، ۱۹2۸ ،
با مجموعه ی آثار دکوراتیو 

فروخته شده توسط 
برادران دووین.

با در نظر داشتن 
زمینه ی کلی جابه جایی، 
پژوهش خاستگاه قادر 
است تأثیر عوامل و 
تحوالت سیاسی و 
اقتصادی بر تجارت هنر 
را توضیح دهد.

۴۸۴۹



مـورد کنـدوکاو قـرار داد. شـگفت آور اسـت کـه در خـالل جنـگ 

جهانـی دوم، بـرادران دوویـن اولیـن قدم هـا را بـرای ترغیـب سـایر 

دالالن به خودداری از دادوسـتد هنر غارت شـده از سـوی نازی ها 

آیـا دالالن آمریکایـی و  برداشـتند. بـرای مثـال، بررسـی این کـه  

انگلیسـی، کـه در آن زمـان در کشـورهای خـود بـا بـازار ضعیفـی 

مواجه بودند، واقعاً از مراکز پررونق تجارت هنر دوری می کردند  

یـا این کـه راه هـا و روش هـا و رابط هایـی می یافتنـد تـا این موانع 

را بـه لطایف الحیلـی دور بزننـد، جالـب خواهـد بـود.

این هـا تنهـا نمونه هایـی انگشت شـمار از احتماالتـی ا سـت کـه 

تحلیـل جزئـی منابـع در مـورد شـخصیت های اصلـی بـازار هنـر  

به دست خواهند داد. به طور خالصه، می توان گفت که پژوهش 

خاسـتگاه در درجـه ی اول بـا مراجعـه بـه منابـع آرشـیوی مهـم 

مربـوط بـه دالل هـا، کلکسـیونرها و نمایشـگاه ها، و همین طـور 

دسـترس  پذیرکردن آن هـا در بانـک داده هـا، محرک هـای حیاتـی 

را بـرای مطالعـات بـازار هنـر مهیـا می کنـد؛ برای مثال، این رشـته 

امکان بررسـی تحول قیمت )دراز  مدت( آثار هنری و سـبک های 

به خصـوص را ایجـاد می سـازد. 

مهـم  بازیگـران  مـورد  در  بنیادیـن  پژوهـش  دوم،  درجـه ی  در 

عرصـه ی تجـارت هنـر، تحلیـل کیفـی شـبکه های خصوصـی ای 

در بطن دنیای هنر را میسـر می سـازد که در همان حین که در 

شـرایط متغیـر تاریخـی تحـول و تکامـل می یابنـد، اساسـاً بازار 

هنر را شـکل می دهند. و در درجـــــه ی سـوم، با در نظر داشـتن 

زمیــــــــنه ی کلی جابه جایی، پژوهـــــــــش خاســـــتگاه قادر است 

تأثیـر عوامـل و تحـوالت ســـــــیاسی و اقتصـادی بـر تجـــارت 

به طـــــور  نـه  تنــــها  رهیــــــافت  ایـن  دهـد.  توضیــــح  را  هنــــــر 

مطلــــــوبی یـک چشـــــم انـــــــداز اقتصادی -جـــــامعه شناخــــــتی 

بلکـه  می کنـد،  تکمیـل  را  هنـر  بـازار  مطالعـات  درخصـوص 

نظیـر  رشـته ها  دیگـر  بـا  همـکاری  بـرای  بیش تـری  امـکان 

قریب الوقـوع  ترویـج  می کنـد.  ایجـاد  نیـز  حقوقـی  مطالعـات 

پژوهـش خاسـتگاه در دانشـگاه ها مشـخص خواهـد کـرد کـه 

بـه چـه مسـیرهایی متمایـل خواهـد شـد. گرایـش  آن عمدتـاً 

آلبر گلز، »منظره«، رنگ و روغن 
روی بوم، 1911. طی جنگ جهانی 
دوم توسط نیروهای نازی از 
منزل مجموعه داری به نام 
آلفونس کان ربوده شد و در 
سال 1997 به مالکان اصلی آن 
برگردادنده شد.
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ارجاعات

بــه توســعه و تحــول طوالنــی مدتــی  مربــوط  ایــن نکتــه   .1

می شــود کــه در دربارهــای ســلطنتی دوران مــدرن نخســتین 

هنرمنــد  اعتبــارِ  و  آن دوره، منزلــت  دربارهــای  در  آغــاز شــد. 

میزانــی بــرای ارزش گــذاری اثــر هنــری او بود.نــگاه کنیــد بــه:

 Martin Warnke, Hofkünstler. ZurVorgeschichte des

 modernenKünstlers (2nd edition, Köln: Dumont, 1996),

112-121,177,185-201.j

از  هنرمنــدان  و  نویســندگان  رنســانس،  دوران  طــول  در   .۲

امتیازهایــی برخــوردار بودنــد کــه می تــوان مقدمــه ی قانــون مــدرن 

کپی رایت قلمدادشان کرد. نگاه کنید به:

 Ludwig Gieseke, VomPrivilegzumUrheberrecht. Die

 Entwicklung des Urheberrechts in Deutschland bis

1845 (Baden-Baden: Nomos, 1995).i

(Catalogue raisonné) به فرانســوی کاتالوگ رِزونــه,   .۳

آثــار  تمامــی  بــه  مربــوط  اطالعــات  از  جامعــی  فهرســت 

کــه  اســت  مجسمه ســاز  یک نقاش یــا  شناخته شــده ی 

ــد.  ــد منتشــر می کن ــر از خــود هنرمن ــه غی ــا نهــادی ب شــخص ی

از آن جایــی کــه ایــن واژه ی فرانســوی در زبــان حرفــه ای هنــر 

جــا افتــاده، بــه همیــن شــکل مورد اســتفاده قــرار می گیرد.

۴. اصطالح هــای »Raubkunst« و »Kunstraub« کــه عبــارت 

داده  قــرار  آن هــا  معــادل   (looted art) غارت شــده«  »هنــر 

 شــده ، توصیــف نســبتا ً مبهمــی اســت از آن چــه روی داده  اســت. 

ایــن به اصطــالح غــارت نــه تنهــا شــامل برداشــت مســتقیم آثــار 

هنــری و دست ســاخته ها از گنجینه هــا توســط حکومــت نــازی 

آلمــان  ـ  ناسیونال سوسیالیســت  حــزب  خارجــی  شــاخه ی  یــا 

اصــول  و  روش هــا  میــان  بایســتی  پیشــاپیش  این جــا 

شــامل  بلکــه  ـ،  شــد  قایــل  تمایــز  قانونــی  (به اصطــالح) 

ممکــن  کــه  می شــود  دیگــری  دارایی هــای  تمــام  جابه جایــی 

اســت به اجبار صورت گرفته باشــد. نگاه کنید به: 

Berthold Unfried, VergangenesUnrecht, 276.i

1۹۶۰ بــه ایــن ســو، آثــار هنــری کلکســیون های  ۵. از دهــه ی 

جــزء  گورینــگ،  و  هیتلــر  نظیــر  نــازی،  باالرتبــه ی  مأمــوران 

بــه  آن  فــدرال  ایــاالت  و  آلمــان  فــدرال  جمهــوری  امــوال 

از  پیــش  را  آثــار  ایــن  آمریکایــی  متفقیــن  آمدنــد.  حســاب 

تحویــل دادن بــه آلمــان مــورد بررســی گســترده ای قــرار داده 

ــا  وجــود ایــن، ایــن کلکســیون ها میراثــی پیچیــده و  بودنــد. ب

حســاس به حســاب آمــده، و امــروزه نیــز موضــوع پروژه هــای 

باواریــا هســتند. آزاد  ایالــت  و  فــدرال  تحقیقاتــی جمهــوری 

ــه بعــد، ماجــرای اســترداد »طــالی  ــال از دهــه ی 1۹۹۰ ب ــرای مث ۶. ب

نــازی« و حســاب های بانکــِی بــه ظاهــر بــدون صاحــب مــورد بحــث 

عمــوم قــرار گرفــت و مذاکــرات سیاســی ای بــر ســر آن انجــام شــد. 

۷. بنابــر تحقیقــات، دالیــل دیگــر بــاال گرفتــن ناگهانــی ایــن بحــث 

در طــول دهــه ی 1۹۸۰ تغییرنســل و تغییــر ارزش هاســت. به عــالوه، 

مســئله ی »قربانیــان فراموش شــده«، نظیــر همجنس خواهــان، 

افــراد ضداجتماعــی، و کولیــان ســینتی و رومــا، کــه پــس از پایــان 

جنــگ جهانــی دوم توجــه چندانــی بــه خــود جلــب نکــرده بــود، حــاال 

مورد اعتنا قرار می گرفت. نگاه کنید به: 
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Hans Günter Hockerts, Wiedergutmachung in Deutsch

land 1945-2000, in Viertel jahrsheft

fürZeitgeschichte 49 (2001), 167-214, 199-202.i

۸. بــرای مثــال، پژوهــِش خاســتگاه ارتبــاط مهمــی بــا مطالعــات 

تاریخــی در بــاب نابــودی اقتصــادی زندگــی یهودیــان آلمــان دارد 

تاریــخ  به عــالوه،  نمی گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  چنــدان  امــا 

معاصــر نیــز در ایــن زمینــه توجــه چندانــی بــه حــوزه ی هنــر نشــان 

از طــرف دیگــر، پژوهــش خاســتگاه می توانــد روی  نمی دهــد. 

اهمیــت هنــر بــرای رژیــم ناســیونال سوسیالیســت تمرکــز کنــد. 

نگاه کنید به:

 Birgit Schwarz, Geniewahn. Hitler und die Kunst

(Wien et al.: Böhlau, 2009).i

تأســیس  آکادمیــک  پلتفــرم  چندیــن  جدیــد،  قــرن  آغــاز  بــا   .۹

ــازار هنــر  شــده اند کــه ماهیــت میان رشــته ای تحقیــق در مــورد ب

را منعکس می سازند. پلتفرم هایی نظیر:

بــازار هنــر (le marché del’art)در پاریــس، گــرد آوری و نمایــش 

(Collecting and display) در لنــدن، مرکــز تاریــخ جمــع آوری 

(Center for the History of Collecting) در نیویــورک، مرکــز 

مطالعات بازار هنر 

(Forum Kuns und Markt) در برلین، و نشــریه ی مطالعات بازار 

هنــر (the Journal for Art Market Studies)؛ اولیــن نشــریه ای 

که به وضوح به تحقیق در مورد بازار هنر تخصص یافت.

1۰. اندکــی پــس از برگــزاری کنفرانــس واشــنگتن پرینســیپالز از 

ســوی دولــت فــدرال آلمــان، توســعه و انتشــار اطالعــات موزه هــا، 

آرشیوها، و کتاب خانه ها ضرورت یافت. نگاه کنید به:

Erklärung zur Auffindung und zur Rückgabe NS-ver-

folgungsbedingt

entzogenen Kulturgutes insbesondere aus jüdis-

chem Besitz (1999), available online: http://www.

/kmk.org

f i leadmin/Dateien/veroeffentl ichungen_bes-

chluesse/1999/1999_12_09-Auffindung-Rueck-

.(gabe-Kulturgutes. pdf (30.3.2017

11. اســناد بــرادران دوویــن در مؤسســه ی تحقیقاتــی ِگتــی در 

لس آنجلــس موجودنــد.

http://www.getty.edu/research/tools/guides_bib-)

liographies/duveen/).i
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موزه هــــای اروپـــــــا و آمریـــــــــکا، در ســــــــال های اخیـر، تعـداد 

فزاینـده ای از ادعاهـا مبنـی بـر بازگردانـدن )اسـترداد( آثـار هنـری 

ایـن  در  کرده انـد.  و حل و فصـل  دریافـت  را  مجموعه های شـان 

بیـن، آثـاری هنـری ای کـه در دوران نازی هـا بـه غـارت رفتـه و یـا 

عتیقه هایـی کـه در حفاری هـای غیرقانونی پیدا شـده اند بیش تر 

مرکـز توجـه قـرار گرفته انـد. این گونه سـؤال ها درباره ی مالکیت 

قانونـی یـا ادعـای مالکیـت چیـز تـازه ای نیسـت و  فـارغ از انـدازه 

و وسـعت مـوزه  می توانـد در هـر نقطـه ای از مـوزه و بـرای هـر 

اثـری در مـوزه مطـرح شـود. مؤسسـه ای کـه هدفـش تحقیـق 

پیرامـون حـل مسـئله ی مالکیـت آثـاری اسـت کـه مـدت زمـان 

طوالنـی در مجموعـه اش نگـه داری شـده، ممکـن اسـت بـا ایـن 

درگیری هـای  زمـان  در  اشـیا ء،  آن  کـه  شـود  روبـه رو  واقعیـت 

مسـلحانه یـا هـر زمـان دیگـری، در معـرض سـرقت، غـارت و یـا 

انتقـال اجبـاری بوده انـد. ایـن مؤسسـه هم چنیـن بایـد قوانیـن 

مربـوط بـه مسـائل فرهنگـی را در مـورد کشـورهای مبدأ اشـیاء 

لحـاظ کنـد و چگونگـی ورود و خـروج اشـیاء را به وضوح روشـن 

دقت کافی، تحقیقات اصالتی، و روند 
مالکــیت در موزه ی هنرهای زیبای بوستون

ویکتوریا رید، متصدی اصالت یابی و مسئول تحقیقات و 

مســــتندســازی مـــــوزه ی هنـــرهای زیبـــای بوستون

ترجمه ی علیرضا آقا محسنی

منبع:

 DePaul Journal of Art,Technology & Intellectual

Property Law, Volume 23

Issue 2 Spring 2013

مؤسسه ای که هدفش 
تحقیق پیرامون حل 

مسئله ی مالکیت آثاری 
است که مدت زمان 

طوالنی در مجموعه اش 
نگه داری شده، ممکن 
است با این واقعیت 

روبه رو شود که آن 
اشیا ء، در زمان 

درگیری های مسلحانه 
یا هر زمان دیگری، در 

معرض سرقت، غارت و 
یا انتقال اجباری 

بوده اند.
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از موضوع هـا هسـتند کـه  بنابرایـن، طیـف گسـترده ای  سـازد. 

می توانـد بـر توانایـی یـک مـوزه در رابطـه با مالکیـت حقوقی آثار 

هنـری خـود تأثیـر بگـذارد کـه تنهـا محـدود بـه غارت هـای نازی ها 

و حفاری هـای غیرقانونـی نیسـت.

موزه ی هنرهای زیبا در بوسـتون ـ یکی از موزه های پیشـتاز در 

جهـان اسـت و بـا داشـتن بیـش از چهارصـد و پنجـاه هـزار شـئ 

از دوره هـا و فرهنگ هـای مختلـف  ـ بـه شـدت درگیـر رسـیدگی 

بـه مطالبـات مربـوط بـه ادعـای مالکیـت فرهنگـی بـوده اسـت. 

بـه  موفـق  بوسـتون  زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی   ،۱۹۹۰ سـال  از 

در  موجـود  آثـار  بـا  رابطـه  در  مطالبـات  ایـن  از  بسـیاری  حـل 

مجموعـه اش شـده اسـت. چنـدی از ایـن پرونده هـای مطالبات 

بـه سـود مـوزه و تعـدادی نیـز بـه سـود مطالبه گـران بـه اتمـام 

بـه  آن هـا  بازگردانـدن  و  مـوزه  از  اشـیاء  حـذف  بـا  یـا  رسـیده؛ 

صاحبـان حقیقـی و یـا بـا دسـتیابی به یک توافـق مالی مالکیت 

اثر به موزه داده  شـده اسـت. برای نشـان دادن ماهیت شـبیه 

بـه هـم ایـن مطالبـات حـل شـده می تـوان چنـد مثـال آورد کـه 

موزه ی هنرهای زیبا اشیایی را از مجموعه ی خود کنار گذاشته 

یـا به طـور رسـمی آن هـا را از مجموعه ی خود خارج کرده اسـت؛ 

یک تندیس برنزی باسـتانی که در سـال ۱۹۰۱ از موزه ی شـارترو 

در شـهر دوای فرانسـه بـه سـرقت رفتـه بـود؛ یـک پـای مرمـری 

متعلـق بـه مجسـمه ی »هراکلـس خسـته«در رابطـه بـا ادعـای 

قاچـاق آن از خـاک ترکیـه؛ یـک گلـدوزی قـرون وسـطایی کـه 

در جنـگ جهانـی دوم از مـوزه ی دیوچـزان واقـع در شـهر ترنتـو 

ایتالیا برداشـته شـده بود؛ سـیزده اثر باسـتانی ناشـناخته برای 

بازگردانـدن بـه جمهـوری ایتالیـا؛ و نقاشـی »َمدونـا و کـودک« 

متعلـق بـه قـرن پانزدهـم که در سـال ۱۹4۰ از خانه ایی در ورشـو 

بـه غـارت رفتـه بـود. در سـال ۱۹۷۱ خبـر برگردانـدن نقاشـی پنلی 

کوچکـی منتسـب بـه رافائـل به طـور گسـترده ای انتشـار یافت، 

گمـرک  اداره ی  اطـالع  بـدون  مـوزه ،  ایـن  متصدیـان  از  یکـی 

ایـاالت متحـده، ایـن نقاشـی را وارد خـاک آمریـکا کـرده بـود. 

ایـن اثـر جـواز خـروج از خـاک ایتالیـا را نداشـت، پـس مأمـوران 

اداره ی گمـرک ایـاالت متحـده اثـر را از مـوزه خـارج و آن را بـه 

کشـور ایتالیـا بازگرداندنـد.

زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی  اخیـر  مالـی  توافقـات  مثال هـای  از 

بوسـتون می تـوان بـه تصویـر »مـرد و زن در خانـه« اثـر ایگلون 

ون ِدر نِر اشاره کرد که متعلق به والتر ِوست ِفلد، فروشنده ی 

گالـری اش  اجبـاری  تعطیلـی  از  بعـد  کـه  بـود  آلمانی ـ یهـودی، 

کـرده  گـم  یـا  فروختـه  یـا  داده  هدیـه  را  آن   ۱۹3۶ سـال  در 

بـود. هم چنیـن ایـن مـوزه موفـق شـد بـرای چهـار َملیلـه دوزی 

موزه ی هنرهای زیبای بوستون

 موزه ی هنرهای زیبا در 
بوستون ـ یکی از 
موزه های پیشتاز در 
جهان است و با داشتن 
بیش از چهارصد و پنجاه 
هزار شئ از دوره ها و 
فرهنگ های مختلف  ـ به 
شدت درگیر رسیدگی 
به مطالبات مربوط به 
ادعای مالکیت فرهنگی 
بوده است.

۵۸۵۹



ایتالیایـی قـرن هفدهـم و یـک نقاشـی از کـورادو جیاکینتـو، کـه 

در حراج هـای اجبـاری آلمـان نـازی و فرانسـه ی تحـت اشـغال 

در  یابـد.  مالـی دسـت  توافـق  بـه  بـود،  نازی هـا فروختـه شـده 

سـال ۱۹۹2، موزه ی هنر های زیبا و دانشـکده ی الفایت ادعایی 

را در رابطـه بـا یـک گردن بنـد  بزرگ باسـتانِی مصری حل و فصل 

کردنـد، مـوزه ایـن گردن بنـد را در سـال ۱۹۸۱ خریـده بـود و فقط 

یـک سـال قبـل از آن ایـن گردن بنـد از کتاب خانـه ی دانشـکده ی 

الفایـت بـه سـرقت رفتـه بـود. 

روبـه رو  شـواهدی  بـا  مـوزه  ایـن  مـوارد،  ایـن  از  هرکـدام  در 

شـد کـه نشـان نمـی داد مالکیـت مطلقـی ]مالکیـت مطلـق یـا 

مالکیـت بالمعـارض اصطالحـی اسـت حقوقـی کـه بـه نوعـی 

از مالکیـت اشـاره دارد کـه حـق صریـح مالکیـت را بـه مالـک 

قابـل  دیگـری  هیچ کـس  توسـط  حـق  ایـن  و  می کنـد  اعطـا 

مناقشـه و یـا بـه چالـش کشـیدن نیسـت.[ بـرای ایـن اشـیاء 

ارائـه شـده. بنابرایـن ، حل و فصـل وضعیـت آن هـا بـه جـا بـود، 

خـواه بـا بازگردانـدن فیزیکـی جسـم یـا تسـویه حسـاب مالـی. 

سـناریوها  بدتریـن  از  تصمیمـات،  ایـن  اولویت بنـدی  از  جـدا 

بـرای یـک مـوزه می تـوان بـه کنـار گذاشـتن اشـیاء از مجموعه 

یـا دوبـاره خریـدن یـک شـئ اشـاره کـرد چراکـه حـق مالکیـت 

مطلـق در زمـان کسـب مالکیـت هرگز به دسـت نیامده اسـت. 

در  سـال ها  کـه  می دهـد  دسـت  از  را  شـئ  یـک  مجموعـه  یـا 

مجبـور  مـوزه  یـا  بـوده،  مطالعـه  و  حفـظ  نمایـش،  معـرض 

اسـت وجـه مالکیـت را فسـخ کنـد، وجهـی کـه می توانـد بـرای 

بهره منـدی ایـن مجموعـه قـرار بگیـرد. گفتنـی اسـت، هیچ یک 

از منابـع مـورد اسـتفاده بـرای تحقیـق، هزینه هـای حقوقـی و 

نیسـت. بازگشـت  قابـل  جا به جایـی  و  بسـته بندی 

چنیـن  از  جلوگیـری  بـرای  بوسـتون  زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی 

تکـرار  از  بایـد  آینـده،  در  پرهزینـه ای  و  زمان بـر  سـناریوهای 

تـالش  در  کـه  همان طـور  کنـد.  پرهیـز  گذشـته  اشـتباه های 

مضاعف برای باال بردن دقت مان هسـتیم، اشـکاالت مالکیتی 

گذشـته بهتریـن ابـزار را بـرای تعلیم مـان فراهـم کرده انـد. ایـن 

امـکان هسـت کـه از خودمـان بپرسـیم که چه اشـکالی در روند 

مالکیـت ایـن اشـیاء رخ داد، پـس حـال کـه مشـغول سـاختن 

مجموعـه ی خـود هسـتیم می دانیـم چـه کارهایـی را متفـاوت از 

گذشـته انجـام دهیـم.

خوشـبختانه، تکـرار بعضـی از اشـتباه ها بعیـد اسـت. تـا همیـن 

ایگلون ون در نر،»مرد و زن در خانه«
۱۶۶۶، رنگ و روغن روی بوم، ۷3.۹ 
در ۶۷.۶ سانتیمتر، موزه ی 
هنرهای زیبای بوستون.

از بدترین سناریوها 
برای یک موزه می توان 
به کنار گذاشتن اشیاء 

از مجموعه یا دوباره 
خریدن یک شئ اشاره 
کرد چراکه حق مالکیت 

مطلق در زمان کسب 
مالکیت هرگز به دست 

نیامده است.

۶۰۶1



چنـدی پیـش، پرسـیدن چند نکتـه امری متداول در کسـب و کار 

و  مسـئوالن  بیسـتم،  قـرن  در  متمـادی  سـال های  بـود.  هنـر 

گرداننـدگان موزه هـا جاهـای خالـی در رابطـه بـا اصالـت آثـار و 

سـایر خـط قرمزهـا ، ماننـد نـام قربانیـان و عامـالن غارت هـای 

از  نشـانه هایی  یـا  و  ابهـام  پـر  مالکیـت  تاریخچـه ی  نازی هـا، 

طـرح  در  موزه هـا  می گرفتنـد .  نادیـده  را  غیرقانونـی،  خـروج 

سـؤال  های دقیـق بـرای آگاهـی از اصالـت خرید هـا و هدایـای 

از  آن هـا  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  معمـواًل  خوردنـد،  شکسـت  خـود 

عوامـل مخاطره آمیـزی آگاه نبودنـد کـه می توانـد در دسـتیابی 

بـه یـک اثـر هنـری همـراه آن باشـد. بـرای نمونـه، به طـور قطـع 

می تـوان گفـت کـه، در سـال ۱۹4۶ کـه مـوزه ی هنرهـای زیبـای 

بوسـتون  گلـدوزی ای را خریـد کـه از مـوزه ی ترنتو دزدیده شـده 

بـود ، بـه ذهـن هیـچ یـک از کارمنـدان نمی رسـید کـه سـال ۱۹4۶ 

زمـان پر خطـری بـرای خریـد آثـار هنـری اروپاسـت. 

امـروز، نا آگاهـی پذیرفتـه نیسـت، به خصـوص بـا قوانیـن وضـع 

شـده ی »اتحادیـه ی موزه هـای آمریـکا« و»انجمـن گرداننـدگان 

موزه هـای هنـری«. مـا در جایـگاه متصدیـان می دانیـم کـه بایـد 

اصالـت مالکیـت  آثـار متعلـق بـه بـازه ی زمانـی غـارت  نازی هـا را 

بررسی کنیم؛ هم چنین  می دانیم که بسیاری از اشیاء باستانی 

بـه شـکلی معجزه آسـا در مجموعـه ای خصوصـی در سـوییس 

ظاهر نمی شوند. در حال حاضر، به راحتی می توانیم آثار هنری 

را در مرکز داده های آثار هنری دزدیده شـده، که توسـط »ثبت 

آثـار هنـری گم شـده« راه افتاده، با فشـردن یـک دکمه )کلیک( 

بـرای موزه هـا فراهـم  اینترنـت بسـتر مناسـبی  بررسـی کنیـم. 

 کـرده تـا بتواننـد مجموعه های شـان و اطالعـات اصالتـی آن هـا 

را به نمایش بگذارند به جای آن که حسـودانه از این داشـته ها 

بـه مراتـب  امـروزه  محافظـت کننـد. به طـور خالصـه، موزه هـا 

شـده اند.  گذشـته  سـال های  از  دقت تـر  بـا  و  سـخت کوش تر 

اطالعـات  خریـدی،  هـر  بـا  بوسـتون،  زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی 

مربـوط بـه درخواسـت ها و ارزیابی هـا را بـه اشـتراک می گـذارد، 

اما آیا این  برای اجتناب از خریدن اثر هنری دزدی کافی است؟ 

بـه عقیـده ی مـن جـواب ایـن سـؤال بـه چگونگـی مستند سـازی 

اصالـت اثـر هنـری بسـتگی دارد کـه بـه رونـد تحقیـق وابسـته 

اسـت. تمامـی اشـیایی کـه مـوزه ی هنرهـای زیبـا از مجموعـه ی 

ـ  رسـیده  آن  سـر  بـر  مالـی  توافـق  بـه  یـا  گذاشـته  کنـار  خـود 

تقریبـاً در مـورد تمـام اشـیایی کـه مـا حـق تملک شـان را بـدون 

مالکیـت مطلـق به دسـت آورده ایـم ـ تنهـا کالم فروشـنده و یـا 

اهدا کننـده را به عنـوان اطالعـات اصالتـی در زمـان حـق تملـک 

بـه همـراه داشـته اند. بـه عبـارت دیگـر، کم و بیـش هیـچ اثـری از 

اوراق، اثبـات صـادرات یـا واردات غیرقانونـی، تاریخ انتشـار و یا 

نمایشـگاه ایـن آثـار وجـود نـدارد.

داسـتان هایی کـه ایـن آثـار هنـری را همراهـی می کردند شـامل 

طیف گسـترده ایی از داسـتان های باورنکردنی  تا داسـتان های 

فروشـنده ی  کـه  زمانـی  مثـال،  بـرای  بودنـد.  پیش پا افتـاده 

بـرای انتشـار اطالعـات اصالتـی  تندیـس »هراکلـس خسـته« 

اثـر  ایـن  گفـت  مـوزه  بـه  جـواب  در  گرفـت  قـرار  فشـار  تحـت 

متعلق به مادر او بوده و به همین علت سـندی ندارد. او ادامه 

داد که درسـت بعد از جنگ جهانی دوم یک فروشـنده ی آلمانی 

آثـار هنـری بدهـی سـنگینی بـه مـادر او داشـته و از آن جایـی کـه 

ایـن فروشـنده موفـق بـه بازگردانـدن وجـه نشـده، تعـدادی از 

آثـار هنـری خـود را بـه اجبـار و برخـالف تمایـل مـادرش بـه او 

حـال هراکلـس هـم می شـد.  ماجـرا شـامل  ایـن  اسـت.  داده 

اسـتعالم  گرفتـن  بـرای  زیبـا  هنرهـای  مـوزه ی  کـه  زمانـی  در 

اوراق  تمامـی  و  درگذشـته  مـادرش  کـه  او گفـت  کـرد،  اقـدام 

سال های متمادی در 
قرن بیستم، مسئوالن 
و گردانندگان موزه ها 
جاهای خالی در رابطه با 
اصالت آثار و سایر خط 
قرمزها  را، مانند نام 
قربانیان و عامالن 
غارت های نازی ها، 
تاریخچه ی مالکیت پر 
ابهام و یا نشانه هایی از 
خروج غیرقانونی، 
نادیده می گرفتند .

با بررسی اشتباه های 
گذشته ی موزه ی 

هنر های زیبا به این 
نتیجه می رسیم که تنها 

کالم فروشنده یا 
اهدا کننده دلیلی کافی 
برای اثبات اصالت یک 

شئ نیست و معمواًل 
موزه ها نیازمند 

تحقیقات بیش تری 
هستند.

۶۲۶۳



ایـران ضبـط کرده انـد. در سـوی  و مدارکـش را مسـئوالن در 

دیگـر، در رابطـه بـا گلـدوزی ترنتـوی به راحتی گفته شـد که این 

اثـر متعلـق بـه یک مجموعه دار خصوصـی ایتالیایی بوده که آن 

را بـه همـراه تعـدادی اشـیاء باسـتانی به ارث بـرده و همان طور 

اطالعـات  کـه  بـود  نشـده  »موفـق  گفـت:  آن  فروشـنده ی  کـه 

به خصوصـی را در رابطـه بـا ایـن قطعـه به دسـت آورد.« اثبـات 

داسـتان هایی از ایـن دسـت، چـه معتبـر و چـه نامعتبـر، بـدون 

انجـام مسـتندات امکان پذیـر نیسـت. 

بـا بررسـی اشـتباه های گذشـته ی مـوزه ی هنر هـای زیبـا بـه ایـن 

نتیجـه می رسـیم کـه تنهـا کالم فروشـنده یـا اهدا کننـده دلیلـی 

کافـی بـرای اثبـات اصالـت یـک شـئ نیسـت و معمـواًل موزه هـا 

نیازمنـد تحقیقـات بیش تـری هسـتند. بـرای بسـیاری از اشـیاء 

کوچـک نمی تـوان انتظـار اوراق مسـتند زیـادی داشـت و ایـن امر 

کـه آثـار هنـری در درون خانواده هـا و بـدون جا به جایـی مالکیتـی 

دست به دسـت می شـوند غالبـاً صـادق اسـت. با این حـال، ظهـور 

یـک اثـر هنـری قابـل توجـه بـدون هیـچ مدرکـی در بـازار اتفاقـی 

نـادر اسـت. عـالوه بـر ایـن، هـر اثـر هنـری کـه در ایـاالت متحـده 

بـه  تاریـخ  از  مقطعـی  در  دیگـر  کشـوری  از  نیامـده،  وجـود  بـه 

ایـاالت متحـده صـادر شـده کـه در ایـن صـورت و به طـور حتـم 

حـق  بـا  رابطـه  در  باشـد.  این بـاره موجـود  در  پیشـینه ایی  بایـد 

مالکیـت احتمالـی و بـه منظـور پیگیـری آن چـه قابـل شناسـایی 

کـه  کـرده  طراحـی  سیسـتمی  زیبـا  هنرهـای  مـوزه ی  اسـت، 

و  واردات  و  صـادرات  اصالـت،  بـه  مربـوط  سـؤال های  شـامل 

پرسـش نامه های تفصیلـی می شـود. صـرف نظـر از قدمت اثر و 

مـواد آن، ایـن پرسـش نامه ها تقریبـاً بـرای هـر خریـد و یـا قرض 

مـورد نیـاز اسـت. نـه تنهـا از متصدیـان در رابطـه بـا تاریخچـه ی 

اشـیاء سـؤال می شـود، بلکـه در رابطـه بـا این کـه چطـور بـه ایـن 

اظهارنامه هـای  می شـود.  سـؤاالتی  هـم  رسـیده اند  شـناخت 

گمرکـی چـه چیـزی می گوینـد؟ آیـا ایـن شـئ مجـوز خـروج دارد؟ 

تـا به حـال بـه نمایـش درآمـده؟ آیـا نشـان یـا برچسـبی روی اثـر، 

متصـدی  از  پرسـش نامه ها  دارد؟  آن  پشـت  یـا  و  قـاب  روی 

می خواهنـد کـه تمامـی قوانیـن مربوطـه )ماننـد قوانیـن حاکـم 

بـر صـادرات و واردات سـرمایه های فرهنگـی، عمـل محافظت و 

بازگردانـدن قبرهـای بومیـان آمریکا و برخی دیگر از این دسـت( 

را کـه می تواننـد بـر حـق تملـک موزه هـا در رابطـه بـا اشـیاء تأثیـر 

بگذارند، خالصه کنند. در آخر، و با توجه به جواب های به دسـت 

آمـده و سیاسـت مـوزه مبنـی بـر پرهیـز از خریـدن هـر اثـری کـه 

دزدی اسـت یـا به صـورت غیرقانونـی وارد و یـا خـارج شـده، از 

متصـدی تقاضـا می شـود کـه حـق تملـک را تنظیـم کنـد. 

ایـن  رونـد از مسـتندات، تحقیقـات و تجزیـه و تحلیـل باید قبل 

از درنظـر گرفتـن حـق تملـک توسـط گرداننـدگان و تصویـب 

از  قبـل  حتـی  ایـده آل  به طـور  و  برسـد  اتمـام  بـه  امنـا  هییـت 

آن کـه شـئ بـه سـاختماِن مـوزه منتقـل شـود. تکمیـل کـردن 

ایـن پرسـش نامه ها مسـیری اسـت کـه مـا بـرای تکـرار نکـردن 

از دسـت  رونـد  ایـن  پیـش گرفته ایـم؛  در  اشـتباهات گذشـته 

نرفتـن زمـان را تضمیـن کـرده و باعـث در نظـر گرفتـن عوامـل 

انگیـزه می دهـد  مـا  بـه  به خصـوص  و  مخاطره آمیـز می شـود، 

را ورای داده هـای فروشـنده و اهدا کننـده  تـا تحقیقـات خـود 

انجـام دهیـم. حاصـل ایـن تحقیقـات اغلـب نتایـج جالبـی دارد، 

بوسـتون  زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی   ،2۰۱۱ سـال  در  مثـال،  بـرای 

یـک آویـز نفیـس متعلـق بـه قـرن هفدهـم را زیـر نظـر داشـت 

کـه در نـگاه اول خریـدی بی دردسـر بـود. اس. جـی. فیلیپـس، 

فروشـنده ی معتبرِ لندنی، پیشـنهاد فروش آن را در نمایشـگاه 

سـاالنه ی هنرهای زیبا اروپا در ماسـتریخت داده بود. این آویز 

در ســال ۲۰۱۱، موزه ی 
هنرهای زیبای 

بوســتون یک آویز 
نفیــس متعلق به قرن 

هفدهــم را زیر نظر 
داشــت که در نگاه اول 
خریدی بی دردســر بود. 

اس. جــی. فیلیپس، 
فروشنده ی معتبِر 

لندنی، پیشــنهاد فروش 
آن را در نمایشــگاه 

ســاالنه ی هنرهای زیبا 
اروپا در ما

ســتریخت داده بود.

۶۴۶۵

اینترنت بســتر مناسبی 
بــرای موزه ها فراهم 
 کــرده تا بتوانند 
و  مجموعه های شان 
اطالعــات اصالتی آن ها 
را بــه نمایش بگذارند به 
جای آن که حســودانه از 
این داشته ها 
کنند. محافظت 



مدالـی آلمانـی بـود )سـکه ی کـه در دو روی آن نمادهای مذهبی 

مینایـی ظریـف محصـور  قـاب  یـک  در  کـه  بـود(  ضـرب شـده 

شـده بـود. جواهـرات پیچیده تریـن پیگیری هـا را دارنـد زیـرا یـا 

سـند و مدرکـی ندارنـد یـا در مـواردی نـادر تنهـا اوراقـی مبهـم 

دال بـر اصالـت دارنـد، امـا ایـن آویـز منحصـر بـه فـرد متعلـق بـه 

ِملویـن گاتَمـن، مجموعـه دار جواهـرات آمریکایـی، بـود کـه در 

را فروختـه  پارک ـ بِرنِـت مجموعـه خـود  در سـاتبیز  سـال ۱۹۶۹ 

اسـتفاده  گاتَمـن  مجموعـه ی  فهرسـت  از  شـروع  بـرای  بـود. 

کردیـم و دریافتیـم ایـن آویـز به صـورت عمومـی از مجموعـه ی 

فروشـندگان جـوزف بروِمـر )نیویـورک، ۱۹4۹( و ِجیکوب ِهرش 

)لوسـرن، ۱۹5۱( بـه فـروش رفتـه بـود کـه آن را در سـال ۱۹4۷ 

از گالـری هـای بِری ـ هیـل در نیویـورک تصاحـب کـرده بـود. یـک 

گواهـی ثبـت آثـار هنری گم شـده نشـان می دهد کـه هیچ گونه 

ادعایـی بـرای آویـز در آن شـرکت ثبـت نشـده اسـت. بـا وجـود 

ایـن، هم چنـان محـل تردیـدی در ارتبـاط بـا تشـخیص اصالـت 

اثر وجود داشـت. در فهرسـت هر سـه حراجی مشـخص شـده 

کـه ایـن آویـز از مـوزه ی گوتـا واقـع در ساکسـونی آلمـان آمـده، 

حـال آن کـه هیـچ تاریـخ و اطالعـات دقیقـی از آن ارائـه نشـده 

بـود. به طـور کلـی، آثـار در موزه هـای اروپایـی، ماننـد موزه هـای 

آمریـکا، از مجموعـه کنـار گذاشـته نمی شـوند امـا در ایـن میـان 

مـوزه ی گوتـا اشـلوس اسـت )که اشـلوس فریِداشـتاین آ ن جا 

را اداره می کـرد( بـه متحمـل شـدن خسـارات زیـادی در طـول 

جنـگ جهانـی شـناخته شـده اسـت.

نـام  بـه  آلمانـی  داده ی  پایـگاه  در  را  زیبـا کار  مـوزه ی هنرهـای 

»هنـر گمشـده« بررسـی کـرد، کـه بـه وسـیله ی دفتـر هماهنگی 

َمگِدبـورگ۱۱ اداره می شـود، امـا بـه نتیجـه ای نرسـید؛ در چنیـن 

مـواردی بـه ضمانتـی اسـتاندارد از سـوی فروشـنده نیـاز داریـم. 

بـدون تمـاس بـا مـوزه ی گوتـا و مشـخص کـردن این کـه ایـن 

آن هـا  مجموعـه ی  از  صورتـی  چـه  بـه  و  زمانـی  چـه  در  شـئ 

خـارج شـده، مطمئـن نبودیـم کـه بتوانیـم مالکیـت مطلـق آن 

را بـه دسـت آوریـم. فروشـنده را از نگرانـی خـود مطلـع کردیـم 

و رونـد تملـک را متوقـف کـرده و بـا گوتـا مکاتبـه کردیـم. در 

جـواب صفحاتـی از یـک نشـریه ی سـال ۱۹۷۸ دریافـت کردیـم 

مدالـی  به عنـوان  شـده  کشـیده  تصویـر  بـه  آویـز  آن  در  کـه 

بـا  بـود.  از قفسـه ی مدال هـای گوتـا معرفـی شـده  گـم شـده 

مواجهـه بـا ایـن آگهـی رونـد خریـد بـه کلـی متوقـف شـد. ایـن 

داشـت. رضایت بخشـی  بلکـه  خـوش  پایـان  نـه  اگـر  داسـتان 

در سـال 2۰۱۱، فیلیپـس بـا بخشـندگی آویـز را بـه گوتـا بازگردانـد 

)بـا واسـطه گری »ثبـت آثـار هنـری گـم شـده«( و بـه ایـن ترتیـب 

اجتنـاب  دزدی  دارایی هـای  خریـد  از  زیبـا  هنر هـای  مـوزه ی 

اسـت.  نهـادی  مسـئولیت  اهمیـت  نمایان گـر  مـورد  ایـن  کـرد. 

بـه  تحقیقـات شـخصی  و  آن   پیگیـری  قرمـز،  خـط  تشـخیص 

عهـده ی مـوزه ی هنرهـای زیباسـت. پیگیـری دقیـق را نمی تـوان 

مبلـغ شـاید  ایـن  این کـه  فـرض  دیگـران گذاشـت.  عهـده ی  بـر 

ناجـی فروشـنده باشـد نیـز گمانـی نـادر اسـت و شـکلی از یـک 

وظیفـه ی واحـد محسـوب نمی شـود، ماننـد جسـت وجو در یـک 

مرکـز داده ی آثـار هنـری گـم شـده یـا تقاضـای ضمانـت. حتـی 

بـا وجـود اطمینـان بسـیاری کـه وجـود داشـت، هم چنـان کـه در 

رابطـه بـا آویـز ایـن اطمینـان بـود، با این حـال مـوزه بـه خریـد یـک 

شـئ غـارت شـده بسـیار نزدیـک شـده بـود کـه در بدتریـن حالت، 

بعـد از چنـد سـال مجبور به بازگردانـدن آن با هزینه ی خود موزه 

و هم چنیـن از دسـت رفتـن قیمـت شـئ و خـود شـئ همـراه بود. 

تحقیقـات کلیـد اجتنـاب از چنیـن موقعیـت به خصوصـی بـود. 

گلـدان قرمـز رنـگ آپولونیایـی، کـه قدمـت آن بـه قـرن چهـارم 

موزه ی هنرهای زیبا 
به صورت متداول 
قوانین کشورهای مبدأ 
را در رابطه با 
سرمایه های فرهنگی در 
نظر می گیرد، و 
هم چنین قانون ۱۰۸۹ 
ایتالیا را که در سال 
۱۹۳۹ به ثبت رسیده و 
دولت را مالک اشیاء 
باستانی 
کشف نشده می داند.

۶۶۶۷

تشــخیص خط قرمز، 
پیگیــری آن  و تحقیقات 

شــخصی به عهده ی 
موزه ی هنرهای 

پیگیری  زیباست. 
دقیــق را نمی توان بر 

عهده ی دیگران 
گذاشــت. فرض این که 

این مبلغ شــاید ناجی 
فروشــنده باشد نیز 
گمانی نادر اســت و 

شــکلی از یک وظیفه ی 
واحد محسوب 

نمی شود، مانند 
جســت وجو در یک مرکز 

داده ی آثــار هنری گم 
شده یا 

تقاضای ضمانت.



مـورد  کـه  اسـت  نمونـه ای  برمی گـردد،  مسـیح  میـالد  از  قبـل 

در  تحقیقـات  تأثیرگـذاری  اهمیـت  اتفاقـاً  و  نقـص  را  آویـز 

ثبـت مالکیـت اشـیاء را نشـان می دهـد. مـوزه ی هنرهـای زیبـا 

به صـورت قرضـی ایـن شـئ را در اختیـار داشـت، ایـن  گلـدان 

متعلـق بـه یـک مجموعـه دار خصوصـی بـه نـام اِدیـت شـولَمن2 

از  را  ایـن شـئ  2۰۱۰، پسـر خانـم شـولَمن، کـه  اسـت. در سـال 

مـادر خـود بـه ارث بـرده بـود، وضعیـت آن را بـا بخشـندگی از 

قـرض بـه هدیـه ای بـه مـوزه ی هنرهـای زیبـا تغییـر داد. در بیـن 

سـال های ۱۹۷۹ تـا 2۰۱۰ ضوابـط مـوزه بـرای قبـول اشـیاء هنـری 

باسـتانی بـه شـکل چشـم گیری تغییـر کـرد. دسـتورالعمل های 

ایـن   2۰۰۸ سـال  در  هنـری«  موزه هـای  گرداننـدگان  »انجمـن 

مـوارد  و  عتیقـه  اشـیاء  تمامـی  کـه  می کنـد  تصریـح  را  امـر 

باستان شناسـی3 بایـد تـا سـال ۱۹۷۰ به طـور قانونـی از کشـور 

مبـدأ خـود خـارج شـده باشـند. به عـالوه، مـوزه ی هنرهـای زیبـا 

بـا  رابطـه  در  را  مبـدأ  کشـورهای  قوانیـن  متـداول  به صـورت 

قانـون  هم چنیـن  و  می گیـرد،  نظـر  در  فرهنگـی  سـرمایه های 

بـه ثبـت رسـیده و دولـت را  ایتالیـا را کـه در سـال ۱۹3۹   ۱۰۸۹

از  با این حـال،  می دانـد.  نشـده  کشـف  باسـتانی  اشـیاء  مالـک 

سـال 2۰۰۶، مـوزه ی هنرهـای زیبـای بوسـتون بـا توافـق متقابـل 

بـا جمهـوری ایتالیـا، بـه دنبال تصویـب وزارت فرهنگ، به دنبال 

باسـتانی اسـت  ایتالیایـی  اشـیاء  روشـن شـدِن حـق مالکیـت 

کـه تـا سـال ۱۹۰۹ خـارج از ایتالیـا بـوده و مسـتندات دقیقـی از 

آن هـا تهیـه نشـده. ایـن امـر فرصـت بـه تملـک گرفتـن اشـیاء 

فراهـم  مـا  بـرای  مبـدأ  کشـور  کامـل  رضایـت  بـا  را  باسـتانی 

می کنـد. گلـدان نیـز بـه ایـن دسـته ملحـق شـد، بـا وجـود آن کـه 

بـه نظـر می رسـید.  ابتـدا حـق تملـک آن امـری غیـر ممکـن  در 

بـا رجـوع بـه گلـدان و هم چنیـن آویـز، تحقیقـات در رابطـه بـا 

اصالـت بـه مـا نشـان داد کـه فرضیـات اولیـه ی مـا اشـتباه بوده 

از حراج هـای  یکـی  در  و  در سـال ۱۹۶3  اسـت. خانـم شـولَمن 

شرکت ِهرست، گلدان را خریداری کرده بود. اطالعات به دست 

آمـده از فهرسـت ایـن حراجـی نشـان می دهـد کـه این گلـدان از 

بخشـی از کلیسـای دورهام در انگلسـتان آمده. از همین نقطه 

مـا موفـق شـدیم کـه ردپـای مالـک گلـدان را در سـال ۱۸۹۶ پیـدا 

کنیم. در سال ۱۸۹۶، جورج َودینگتون درگذشت و پس از مرگ 

او مجموعـه گلدان هایـش )کـه شـامل ایـن گلـدان قرمـز رنـگ 

بـود( بـه کتاب خانـه ی کلیسـای دورهـام اهـدا و در سـال ۱۹۶3 

بـه فروشـنده ای بـه نـام جـان هانـت فروختـه شـد. هانـت همان 

سـال شـرایط فروش را به ویلیام رَندالف ِهرسـت فراهم کرد.

سـال های  در  گلـدان  دریافتیـم  کردیـم  پیـدا  کـه  اسـنادی  بـا 

مقبره ی ویگیلیوس مقدس، 
پارچه ی قالب دوزی شده متعلق 

به اواخر قرن چهاردهم که در 
سال 2۰۱۰، موزه ی هنرهای زیبای 

بوستون آن را به موزه ی 
دیوچزان در شهر ترنتوی

ایتالیا بازگرداند.

۶۸۶۹



بعـد  و  می شـده  نگهـداری  ایتالیـا  از  خـارج   ۱۹ قـرن  ابتدایـی 

از آن کـه مـوزه ی هنرهـای زیبـا مطلـع شـد کـه کلیسـا گلـدان 

را بـا رضایـت فروختـه اسـت، مـوزه هدیـه ی آقـای شـولَمن را 

بـه مجموعـه ی خـود اضافـه کـرد.   2۰۱۱ را در سـال  قبـول و آن 

اگـر مـوزه بـه تحقیقـات خـود ادامـه نمـی داد بـه احتمـال زیـاد 

آویـز را می خریـد ) بـا توجـه به برداشـت های اشـتباه در رابطه با 

تاریخچـه ی فـروش عمومـی آن و هم چنیـن نبود ادعایی محکم 

کـه براسـاس آن شـئ آزاد بـرای معاملـه می شـد( و هم چنیـن 

بـا  رابطـه  در  کافـی  اطالعـات  نبـود  علـت  بـه  کـه  بـود  ممکـن 

اصالـت گلـدان، مـوزه از پذیرفتـن ایـن هدیـه اجتنـاب کنـد. هـر 

دو می توانسـت نتایجـی ناخوشـایند بـه همـراه داشـته باشـد. 

همیشـه امـکان مستندسـازی خـوب و طوالنـی در ارتبـاط بـا 

مالکیت اشـیاء، مانند این دو شـئ، موجود نیسـت. با این حال، 

اگـر مـوارد دقیقـی پرسـیده نمی شـد هرگـز نمی توانسـتیم بـه 

اطالعـات بیش تـری در مـورد هـر یـک از ایـن آثـار دسـت پیـدا 

کنیـم. عـالوه بـر ایـن، در حالی کـه برای انجـام تحقیقـات زحمات 

بـر کارکنـان تحمیـل  زیـادی کشـیده شـد زمـان و کار اضافـی 

نشـد زیـرا ایـن امـر شـامل تحقیقـات کتاب خانـه ای و پیگیـری 

سـؤال های مربوط در این زمینه بود. طرح سـؤال های ابتدایی 

بـه هـر شـکل زمانـی نبـرد کـه ایـن نشـان دهنده ی بحـران بـود. 

و  پرسـش نامه   قالـب  در  سـؤال هایی  طـرح  از  مـوزه  هـدف 

تقاضـا از متصدیـان در زمینـه ی تحقیقـات قبـل از مالکیـت یک 

شـئ بـه معنـی از بیـن بـردن تمامـی خطرهـای احتمالـی نیسـت 

چراکـه ایـن امـر ناممکـن اسـت؛ هم چنیـن بـه منظـور آرام یـا 

بـردن دقـت  بـاال  نیـز نیسـت؛ هـدف  متوقـف کـردن مجموعـه 

اطالعـات  بـا  امنـا  هئیـت  و  گرداننـدگان  تـا متصدیـان،  اسـت 

کافـی ای کـه در اختیـار دارنـد توانایـی تصمیم گیـری درسـت را 

اسـت  ممکـن  باشـند.  داشـته  مـوزه  دارایی هـای  بـا  رابطـه  در 

مـوزه ی هنرهـای زیبـا خطر هـای احتمالـی خاصـی را بپذیـرد یـا 

ایـن کار را آگاهانـه و شـفاف انجـام خواهـد داد.  نپذیـرد، امـا 

بـه  بوسـتون  زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی  روش  ایـن  بـه  اتـکا  بـا 

سـاخت مجموعـه ی خـود بـه صـورت مسـئوالنه ادامـه خواهـد 

کـه  کنیـم  حاصـل  را  اطمینـان  ایـن  کـه  می کنیـم  تـالش  داد. 

بـه  می آوریـم  به دسـت  امـروز  کـه  خارق العـاده ای  هنـری  آثـار 

نفـع نســـــل آینـده ی دانـــــش پژوهـــــان و مـردم باقـی می مانند.

۷۰۷1

هــدف موزه از طرح 
ســؤال هایی در قالب 
پرســش نامه  و تقاضا از 
متصدیــان در زمینه ی 
تحقیقــات قبل از 
مالکیت یک شــئ به 
معنــی از بین بردن 
تمامی خطرهای 
احتمالی نیســت چراکه 
این امر ناممکن اســت.



لیلـی گلسـتان مدیـر و مؤسـس گالـری گلسـتان اسـت. گالـری 

او سـی و یک سـال اسـت کـه در مرکـز نمایـش و داد و سـتد آثـار 

هنرهای تجسـمی ایران قرار دارد و خود او هم دهه هاسـت که 

از نزدیـک در جریـان سـؤال های پرشـماری دربـاره ی اصالـت آثـار 

هنـری بوده اسـت.

هایــــــده ابراهیمـــــی کارشـناس مرمـت آثـار هنـری اسـت و 

از  نادیـده ی حیـات بسـیاری  از بخش هـای  سال هاسـت کـه 

آثـار از نزدیـک و در کارگاه خـود خبـر دارد.

ضمیمه
کیارش علیمی

۷۳



در ابتـــدا مایلـــم بـــه دو موضـــوع پرداختـــه شـــود؛ از چـــه زمانـــی 

ـــا  ـــتن گالری ه ـــت )Certificate( نوش ـــی اصال ـــوع گواه موض

بـــرای آثـــار و کارهـــای هنـــری جـــدی شـــد؟ نخســـتین فـــرد 

یـــا گالـــری ای کـــه ایـــن موضـــوع را جـــدی گرفـــت کـــدام بـــود؟

ــا  ــدار جـ ــمی یـــک مقـ ــای تجسـ ــه هنرهـ ــد کـ ــی جـــدی شـ از وقتـ

افتـــاد. مـــردم مـــا خیلـــی عـــادت ندارنـــد کـــه کار بـــه دیـــوار خانـــه ی 

خـــود آویـــزان کننـــد. یعنـــی از گذشـــته آن قـــدر کـــه بـــا ســـینما و 

تئاتـــــــر و شـــعر و ادبیـــات و داســـتان عجیـــن بودنـــد، بـــا نقاشـــی 

و مجســــــــمه ارتبـــاط آن چنانـــی نداشـــتند. گالری هایـــی کـــه 

پـــس از انقـــــــالب و پشـــت ســـــــرهم بـــاز شـــدند، کــــــــه امـــروز بـــه 

ــردم  ــه مـ ــدند کـ ــث شـ ــدودی باعـ ــا حـ ــیده ایم، تـ ــری رسـ 22۰ گالـ

ــمی جلـــب شـــود. فکـــر می کنـــم از  ــر تجسـ ــه هنـ توجه شـــان بـ

ایـــن 22۰ نفـــر فقـــط 2۰ نفرشـــان گالری دارنـــد، بقیـــه ی آن هـــا 

ـــد  ـــاز کرده ان ـــری ب ـــد و گال ـــد کـــه آمده ان ـــداری بوده ان آدم هـــای پول

گفت وگو با لیلـــــی گلـــستان 
کیارش علیمی

۷۵

مــردم ما خیلی عادت 
ندارنــد که کار به دیوار 

خانه ی خود آویزان 
کنند. یعنی از گذشــته 
آن قدر که با ســینما و 

تئاتر و شــعر و ادبیات 
و داســتان عجین بودند، 

با نقاشــی و مجسمه 
ارتباط آن چنانی 

نداشتند.



و فکـــر کرده انـــد کار قشـــنگی اســـت و یـــا بـــه هـــر دلیلـــی فکـــر 

کرده انـــد،  شـــروع  آســـان.  و  اســـت  پرســـود  کاری  کرده انـــد 

کرده انـــد. رهـــا  هـــم  خیلی های شـــان  و  داده انـــد  ادامـــه 

خیلـــی از آن هـــا هـــم ادامـــه داده انـــد ولـــی کارهای شـــان خیلـــی 

بـــار مثبـــت ندارنـــد. بنا برایـــن، ایـــن 2۰ نفـــر گالـــری کـــه الاقـــل مـــن 

قبول شـــان دارم، خیلـــی ســـعی کردنـــد کـــه ایـــن اتفـــاق را بیـــن 

عامـــه ی مـــردم جـــا بیندازنـــد، هـــر کـــس بـــه شـــیوه ی خـــودش. 

ــه در  ــک بیانیـ ــردم، یـ ــاز کـ ــودم را بـ ــری خـ ــی گالـ ــن وقتـ ــالً مـ مثـ

روزنامـــه ی »کیهـــان« آن موقـــع نوشـــتم کـــه مـــن قســـطی هـــم 

کار می کنـــم، چـــک مـــدت دار هـــم می گیـــرم، ســـعی می کنـــم 

قیمـــت منطقـــی بگـــذارم بـــرای این کـــه هدفـــم ایـــن اســـت کـــه 

کار بـــرود در خانـــه ی مـــردم و واقعـــاً روی ایـــن تـــز کار کـــردم. 

ــی  ــده ام. خیلـ ــق شـ ــم موفـ ــر می کنـ ــم فکـ ــگاه می کنـ ــه نـ اآلن کـ

ســـخت بـــود، خیلـــی ســـخت بـــود کـــه هنرمنـــد تجســـمی را بـــه 

مـــردم عامـــه معرفـــی کنیـــد و او را ببریـــد درون خانـــه ی مـــردم، 

بـــه هیـــچ وجـــه کار آســـانی نبـــود، ولـــی ُخـــب 3۱ ســـال اســـت مـــن 

دارم ایـــن کار را می کنـــم، و اآلن کـــه بـــه عقـــب نـــگاه می کنـــم 

می بینـــم خـــوب بـــوده، خیلـــی از آدم هایـــی کـــه اآلن می آینـــد 

کـــه هیچ وقـــت  بودنـــد  آدم هایـــی  از مـــن خریـــد می کننـــد،  و 

در خانه های شـــان نقاشـــی و مجســـمه نداشـــتند، ولـــی اآلن 

مجموعـــه دار  شـــده اند،  کلکســـیونر  آن هـــا  از  خیلـــی  دارنـــد. 

شـــده اند. این هـــا کارهایـــی اســـت کـــه مـــن و گالری دارهـــای 

دیگـــر کرده ایـــم. خیلـــی هـــم آرام آرام ایـــن کارهـــا انجـــام شـــده، 

و در نهایـــت »شـــد«. اآلن نمایشـــگاهی ســـالیانه داریـــم کـــه 3 

هفتـــه بـــه طـــول می انجامـــد بـــا نـــام »صـــد اثـــر، صـــد هنرمنـــد« 

کـــه به خوبـــی جـــا افتـــاده اســـت. فقـــط مـــردم عـــادی می آینـــد و 

خریـــد می کننـــد چـــون مناســـب بودجـــه ی آن هـــا کار وجـــود دارد. 

یعنـــی از صدهـــزار تومـــان تـــا صـــد میلیـــون تومـــان این جـــا کار 

وجـــود دارد. بنا برایـــن، هـــر کســـی می توانـــد بیایـــد و خریـــد کنـــد. 

فـــروش امســـال بســـیار عالـــی بـــود، از ۹۸ عـــدد کار کـــه مـــا امســـال 

در ســـه هفتـــه فروختیـــم، کـــه عـــدد باالیـــی اســـت، فکـــر می کنـــم 

۱۰ عـــدد از آن هـــا قســـطی فروختـــه شـــد کـــه خیلـــی عالـــی اســـت و 

ـــد را می دهـــم، و آن  ـــدارد. مـــن پـــول هنرمن هیـــچ اشـــکالی هـــم ن

ـــاز  ـــی ب ـــا ۱۰ قســـط، ول ـــرای خـــودم. گاهـــی ت ـــد ب قســـط ها می مانن

هـــم می گویـــم اشـــکالی نـــدارد، کار مـــی رود روی دیـــوار خانـــه ی 

آن آدم. ایـــن برایـــم خیلـــی مهـــم اســـت، خیلـــی شـــیرین اســـت و 

رضایت بخـــش. بنا برایـــن وقتـــی ایـــن اتفاق هـــا پشـــت ســـرهم 

ـــق گرفـــت، حراجی هـــا وارد  ـــاد، هنرهـــای تجســـمی کمـــی رون افت

شـــدند و آن هـــا هـــم خیلـــی کمـــک کردنـــد. اصـــالً بـــه پـــس و 

پشـــت و حرف هایـــی کـــه مـــردم می زننـــد کاری نـــدارم، اصـــالً 

اعتقـــادی هـــم بـــه ایـــن حرف هـــا نـــدارم، فکـــر می کنـــم کـــه کار 

بســـیار مهمـــی اتفـــاق افتـــاد، مخصوصـــاً کـــه در تهـــران ایـــن 

ــا بـــه دبـــی می رفتـــم  ــاد. مـــن وقتـــی بـــرای حراجی هـ ــاق افتـ اتفـ

ــا  ــرا مـ ــد، چـ ــران بیاینـ ــه تهـ ــا بـ ــه آن هـ ــم کـ ــم کاری کنیـ می گفتـ

ـــوده  ـــرق ایران دوســـتی ب ـــن ناشـــی از ِع ـــی؟ حـــاال ای ـــه دب ـــم ب بروی

یـــا هـــر چیـــز دیگـــری، ولـــی شـــد. و اآلن حـــراج تهـــران کار خـــودش 

را می کنـــد و بـــه نظـــر مـــن بـــه رونـــق خیلـــی افـــزوده اســـت. یعنـــی 

نقاشـــی را معرفـــی کـــرده، در واقـــع گفتـــه اســـت کـــه شـــما 

می توانیـــد بخریـــد، می توانیـــد گـــران بخریـــد، به هر حـــال ایـــن 

کار بـــه شـــکلی ســـروصدا بـــه پـــا کـــرده اســـت و بـــه رونـــق هنـــر در 

ایـــران خیلـــی کمـــک کـــرده اســـت. ولـــی آن وقتـــی کـــه حراجی هـــا 

برپـــا شـــده بـــود، حراجـــی اول دبـــی، خیلی هـــا می آمدنـــد و روی 

یـــک تکـــه کاغـــذ از مـــن می پرســـیدند کـــه شـــما از »این هـــا« 

داریـــد؟ از »این هـــا« هـــم منظورشـــان ســـپهری، زنـــده رودی 

من وقتی برای 
حراجی ها به دبی 

می رفتم، می گفتم کاری 
کنیم که آن ها به تهران 
بیایند، چرا ما برویم به 
دبی؟ حاال این ناشی از 

ِعرق ایران دوستی بوده 
یا هر چیز دیگری، 

ولی شد.

۷۶۷۷



ــد  ــا لبخنـ ــم، و بـ ــچ گاردی نمی گرفتـ ــن هیـ ــود. مـ ــص بـ و محّصـ

پیـــدا خواهـــم کـــرد و  بـــرای شـــما  این هـــا  از  می گفتـــم کـــه 

پیـــدا می کـــردم. آن آدم هـــا فقـــط می خریدنـــد کـــه بفروشـــند. 

خریـــد  کـــه  بـــود  القـــاء شـــده  ایشـــان  بـــه  بودنـــد،  فهمیـــده 

ــد  ــد، می توانیـ ــر بخریـ ــت. اگـ ــداز اسـ ــمی پس انـ ــای تجسـ هنرهـ

پس فـــردا آن را بـــه دو برابـــر قیمـــت بفروشـــید. و ایـــن یـــواش 

ـــر و عامـــه ی  ـــدان هن ـــن عالقه من ـــک زمزمـــه ای بی ـــل ی ـــواش مث ی

مـــردم پخـــش شـــد و همـــه فهمیدنـــد کـــه می تواننـــد بخرنـــد و 

ـــد،  ســـال بعـــد بفروشـــند. خیلی هـــا وقتـــی از مـــن خریـــد می کردن

می پرســـیدند آیـــا قـــول می دهـــی ســـال آینـــده ایـــن را بـــه دو 

برابـــر قیمـــت بفروشـــی؟ ُخـــب، مـــن تضمینـــی کـــه نداشـــتم، ولـــی 

بـــه آن هـــا می گفتـــم کـــه قیمتـــش حتمـــاً بیش تـــر خواهـــد شـــد 

و می شـــد. یعنـــی واقعـــاً هـــم همین طـــور بـــود. بنا برایـــن، هنـــر 

ـــه آرامـــی  ـــه همیـــن شـــکل وارد زندگـــی عامـــه ی مـــردم شـــد و ب ب

رســـوخ و نفـــوذ کـــرد. وقتـــی کـــه چنیـــن می شـــود و آن قـــدر مهـــم 

ـــد  ـــد و عالقه من ـــه آن اهمیـــت می دهن می شـــود و آن قـــدر همـــه ب

پیـــدا می شـــود، آن گاه بحـــث »اصالـــت« هـــم مطـــرح می شـــود. 

بـــه نـــاگاه آدم هـــای متخلـــف هـــم پیـــدا می شـــوند کـــه کپـــی کننـــد. 

عالـــی هـــم کپـــی می کننـــد، درجـــه یـــک! و بایـــد از کجـــا بفهمیـــم 

کـــه کاری کـــه پیش مـــان می آورنـــد، راســـت اســـت یـــا دروغ؟ 

ــد  ــه می توانـ ــود دارد کـ ــران وجـ ــیار گـ ــتگاه بسـ ــک دسـ ــط یـ فقـ

تعییـــن کنـــد کـــه قدمـــت ایـــن کار چقـــدر اســـت. یعنـــی بایـــد 

رنگ بـــرداری کنیـــم و بگذاریـــم زیـــر دســـتگاه و بگوییـــم کـــه ایـــن 

ـــر اســـت و کار 5۰ ســـال پیـــش ســـهراب  ـــال متأّخ ـــرای مث رنـــگ ب

ســـپهری نیســـت. بنابرایـــن، کار بســـیار دشـــواری اســـت. تعییـــن 

ــم.  ــن کار را نمی کنـ ــن ایـ ــختی اســـت. مـ ــیار سـ اصالـــت کار بسـ

هیچ وقـــت، و بـــه همـــه هـــم گفتـــه ام کـــه هیچ وقـــت کارشناســـی 

نمی کنـــم، اصالـــت تعییـــن نمی کنـــم بـــرای این کـــه نمی دانـــم. 

ســـال پیـــش، کســـی را در کـــرج پیـــدا کـــردم کـــه کارگاهـــی 

ــد  ــم بودنـ ــانی هـ ــید و کسـ ــایی می کشـ ــه فقـــط الشـ داشـــت کـ

کـــه متأســـفانه تأییـــد می کردنـــد و تأییدیـــه می دادنـــد. ُخـــب، 

ایـــن خیلـــی بـــد و ناگـــوار اســـت. ولـــی مـــن نمی توانـــم بفهمـــم کـــه 

آیـــا ایـــن تابلـــوی الشـــایی اصـــل اســـت یـــا دروغ. از کجـــا بفهمـــم؟ 

ـــن  ـــن، مـــن این جـــا ای ـــق و درســـت اند. بنابرای ـــی دقی کپی هـــا خیل

ــه  ــم کـ ــه می دهـ ــی تأییدیـ ــرای کارهایـ ــط بـ ــم. فقـ کار را نمی کنـ

از گالـــری گلســـتان خریـــداری شـــده اند. مـــن وقتـــی کاری مثـــالً 

ــم از  ــه بدانـ ــم کـ ــه می کنـ ــایی ارائـ ــا الشـ ــپهری یـ ــهراب سـ از سـ

کجـــا آمـــده، بـــه چـــه شـــکل خریـــداری شـــده، مـــال چـــه کســـی 

ـــه خریـــداری شـــده، ایـــن  ـــک آن کیســـت، کـــی و چگون اســـت، مال

رونـــد هـــم اغلـــب بـــرای هنرمندانـــی اســـت کـــه فـــوت شـــده اند 

وگرنـــه خـــود هنرمنـــد کـــه باشـــد نمی گـــذارد از روی کارهایـــش 

کپـــی کننـــد. وقتـــی کاری را این جـــا می آورنـــد همـــه ی این هـــا را 

می پرســـم. مثـــالً هفتـــه ی پیـــش یـــک نفـــر آمـــد و دو تـــا طراحـــی 

کوچـــک از ســـهراب ســـپهری آورد، ُخـــب ســـهراب ســـپهری بـــود، 

چـــون در خانـــواده کارهـــای زیـــادی از ســـهراب ســـپهری داشـــتیم 

و بـــا خـــود ســـهراب ســـپهری آشـــنا بودیـــم و دائـــم بـــه آتلیـــه ی 

او رفـــت و آمـــد داشـــتیم و کارهـــای او را می دیدیـــم، چشـــم 

ــپهری خیلـــی آشناســـت؛  ــای سـ ــا خطـــوط و رنگ هـ ــم بـ و نگاهـ

نـــگاه کـــردم و دیـــدم واقعـــاً کار ســـهراب اســـت، ولـــی گفتـــم مـــن 

نمی فروشـــم؛ تأییدیـــه هـــم نمی دهـــم. بـــرای این کـــه هیچـــی 

نداشـــت، فقـــط آورده بـــود و می گفـــت این هـــا از پدربزرگـــم 

ــم.  ــم بفروشـ ــاج دارم و می خواهـ ــیده و اآلن احتیـ ــن رسـ ــه مـ بـ

گفتـــم ایـــن ســـپهری اســـت، حتمـــاً. ولـــی نـــه فـــروش و نـــه 

تأییدیـــه. چـــون ممکـــن اســـت یـــک صـــدم درصـــد اشـــتباه کنـــم و 

خیلی هــا وقتــی از من 
یــد می کردند،  خر
می پرســیدند آیا قول 
می دهی ســال آینده 
ایــن را به دو برابر 
قیمت بفروشــی؟ ُخب، 
مــن تضمینی که 
نداشــتم، ولی به آن ها 
می گفتــم کــه قیمتش 
حتمــاً بیش تر خواهد 
شــد و می شد.

۷۸۷۹



ـــه خاطـــر یـــک کار از ســـپهری از دســـت  ـــارم را ب نمی خواهـــم اعتب

بدهـــم. بنابرایـــن خیلـــی مراقـــب ایـــن اعتبـــاری هســـتم کـــه بـــه 

ســـختی بـــه  دســـت آمـــده. ایـــن کار را نمی کنـــم. ممکـــن اســـت 

پـــول زیـــادی هـــم از دســـت بدهـــم، ولـــی ترجیـــح می دهـــم کـــه 

نـــه اعتبـــار کـــه پـــول از دســـت بدهـــم. خیلی هـــا هـــم برعکـــس 

مـــن عمـــل کرده انـــد و بـــه نظـــرم خیلـــی ضـــرر دیده انـــد. بـــه 

نظـــرم به راحتـــی می تـــوان پیـــدا کـــرد کـــه چـــه کســـانی ایـــن 

قبیـــل کارهـــا را انجـــام می دهنـــد و چـــه کســـی تقلــــب می کنـــد. 

کار ســــــختی هـــم نیســـت. وقتــــــی شـــما می توانیـــد دزدی را پیـــدا 

کنیـــد کـــه هیـــچ نشـــانه ای هـــم از او نداریـــد؛ وقتـــی در صفحـــه ی 

حـــوادث روزنامـــه  می خوانیـــم کـــه پلیـــس مـــا آن قـــدر عالـــی کار 

ـــدا  ـــد، دیگـــر پی ـــدا کن ـــی مجـــرم را پی ـــه راحت ـــد ب ـــد و می توان می کن

ـــداری شـــده، از کجـــا  ـــدارد. از کـــی خری کـــردن این هـــا کـــه کاری ن

خریـــده، کجـــا بـــوده، پیگیـــری می کننـــد و پیـــدا می شـــود. ولـــی 

وزارت  فکـــر می کنـــم  نمی شـــود.  انجـــام  چـــرا  کـــه  نمی دانـــم 

ــاد بایـــد نهـــادی درســـت کنـــد بـــرای پیـــدا کـــردن آدم هـــای  ارشـ

خیلـــی  می شـــود،  زیـــاد  دارد  واقعـــاً  این کـــه  بـــرای  متقلـــب. 

ــب،  ــت. ُخـ ــردن اسـ ــوع کپی کـ ــم موضـ ــر هـ ــوی دیگـ ــاد. از سـ زیـ

مثـــالً خانـــم تهمینـــه میالنـــی اگـــر بـــه گالـــری مـــن آمـــده بـــود و 

ــه او  ــود بـ ــن بـ ــد، ممکـ ــه کنـ ــود را ارائـ ــای خـ ــت کارهـ می خواسـ

بگویـــم کـــه بـــرود کارهـــای دیگـــری بکنـــد و مـــن ایـــن کارهـــا را 

ـــرای خـــودش  ـــم کـــه ب ـــه او می گفت ـــدارم، نمی گـــذارم، ب دوســـت ن

هـــم خـــوب نیســـت کـــه ایـــن کارهـــا را آویـــزان کنـــد. بـــه احتمـــال 

بســـیار زیـــاد همیـــن را بـــه او می گفتـــم. کارهـــا خـــوب نبودنـــد. 

ولـــی بعـــد فهمیدیـــم کـــه کپـــی بوده انـــد. کپـــی خالـــص، به طـــوری 

کـــه هیـــچ چیـــزی را از خـــودش اضافـــه نکـــرده بـــود. ُخـــب، ایـــن 

واقعـــاً بـــه گالـــری دار مربـــوط نمی شـــود. گالـــری دار چـــه گناهـــی 

کـــرده؟ مـــن از کجـــا بایـــد بفهمـــم؟ مـــن بایـــد از صبـــح تـــا شـــب 

بنشـــینم پـــای اینترنـــت کـــه ایـــن مـــال کیســـت، آن یکـــی چیســـت 

و مـــال کیســـت. یـــک آقایـــی در آمریـــکا نشســـته و ایـــن کار را 

می کنـــد و بـــه مـــا هـــم می گویـــد، خـــدا هـــم عمـــرش بدهـــد. 

ــا  ــن از کجـ ــن، مـ ــم. بنابرایـ ــا را نداریـ ــن کارهـ ــت ایـ ــا وقـ ــی مـ ولـ

بفهمـــم کـــه ایـــن خانـــم ایـــن کارهـــا را کپـــی کـــرده؟ محـــال اســـت 

کـــه بفهمـــم. مگـــر این کـــه اتفاقـــی بیفتـــد و جایـــی عکســـی 

ــبیه آن کار اســـت.  ــن شـ ــل، ایـ ــه ای دل غافـ ــم کـ ــم و بگویـ ببینـ

طـــور دیگـــری امـــکان نـــدارد کـــه بفهمـــم و گالـــری دار در این جـــا 

هیـــچ گناهـــی نداشـــته. گـــول خـــورده اســـت. فریب خـــورده 

ـــدم  ـــودم و می فهمی ـــری دار ب اســـت. فقـــط مـــن اگـــر جـــای آن گال

فریبـــم داده انـــد فـــوری شـــکایت می کـــردم. گالـــری دار مزبـــور 

ایـــن کار را نکـــرد و فرصـــت را بـــه آن خانـــم داد تـــا آن خانـــم 

ــا اشـــکالی هســـت. گالـــری دار  ــد. پـــس این جـ از او شـــکایت کنـ

کاری را کـــه بایـــد انجـــام مـــی داد، پیـــش از شـــکایت آن خانـــم، 

انجـــام نـــداد. بایـــد می گفـــت کـــه فریـــب خـــوردم و بایـــد بـــه 

هنرمنـــد  از  اگـــر  دارد.  وجـــود  کپـــی  شـــود.  جبـــران  طریقـــی 

ایرانـــی کپـــی کننـــد، چـــون مـــن بـــا هنـــر تجســـمی ایـــران خیلـــی 

فکر می کنم وزارت 
ارشاد باید نهادی درست 

کند برای پیدا کردن 
آدم های متقلب. برای 
این که واقعاً دارد زیاد 

می شود، خیلی زیاد.

تعییــن اصالت کار 
بسیار ســختی است. 
مــن ایــن کار را نمی کنم، 
هیچ وقــت، و به همه 
هــم گفته ام که 
هیچ وقت کارشناســی 
نمی کنــم، اصالت 
تعییــن نمی کنــم برای 
این کــه نمی دانم.

۸۰۸1

سهراب سپهری، بدون عنوان، 
رنگ و  روغن روی بوم، ۱۰۰۰ در 3۰۰ 

سانتی متر، ۱35۰، متعلق به 
مجموعه ی شخصی خانواده 

گلستان



ـــن چقـــدر شـــبیه کار فـــالن  آشـــنا هســـتم، خواهـــم گفـــت کـــه ای

هنرمنـــد اســـت. ولـــی کپـــی اینترنتـــی از یـــک نقـــاش درجـــه 

چنـــدم نـــروژی یـــا فنالنـــدی را مـــن از کجـــا بدانـــم و بفهمـــم. 

ـــد. همان طـــور  ـــری ممکـــن اســـت بیفت ـــرای هـــر گال ایـــن اتفـــاق ب

کـــه چنـــد ســـال پیـــش بـــرای گالـــری الهـــه هـــم افتـــاد و همـــه ی 

کارهـــا کپـــی بـــود. بنابرایـــن، چطـــور می توانیـــم جلـــوی آن را 

بگیریـــم؟ بـــه هیـــچ طریقـــی ممکـــن نیســـت. جلـــوی ایـــن کار را 

ــر مـــن جلـــوی آن تقلـــب را، آن  ــه نظـ ــی بـ ــوان گرفـــت. ولـ نمی تـ

ــت.  ــوان گرفـ ــیدن را می تـ ــپهری کشـ ــیدن، آن سـ ــایی کشـ الشـ

این کـــه بـــرای بـــازار ثانویـــه بـــرای آثـــار الشـــایی یـــا ســـپهری 

کامـــاً  اســـت  احتیـــــــاج  خیلـــی  اصالــــــــت  گواهــــــــی  بـــه 

درســـت اســـت. ولــــی اآلن بـــرای مثـــال بـــرای آرتیســـت هایی 

کـــه زنـــده هســـتند و خیلـــی از آن هـــا هـــم اصـــواًل ســـن و 

ســـالی ندارنـــد، در ایـــن مـــورد فضایـــی به وجـــود آمـــده کـــه 

ــد از طریـــق  ــی دارنـ ــاً فـــروش اینترنتـ ــا اصـ ــی از این هـ بعضـ

اینســـتاگرام و امثالهـــم، و قـــراردادی هـــم بـــا گالـــری ندارنـــد 

و یکـــی از ایـــن قبیـــل هنرمنـــدان امیـــن معّظمـــی اســـت کـــه 

آدم به نســـبت شناخته شـــده ای اســـت و خـــودش گواهـــی 

اصالـــت می نویســـد بـــرای کارهـــای خـــودش، ولـــی نظـــام 

یعنـــی  نمی کنـــد.  تأییـــد  را  چیـــزی  چنیـــن  گالری هـــا  بیـــن 

حســـاب کســـی کـــه خـــودش بـــرای خـــودش گواهـــی اصالـــت 

ــت  ــی اصالـ ــرای او گواهـ ــری بـ ــه گالـ ــی کـ ــا کسـ ــد بـ می نویسـ

دارد.  فـــرق  می نویســـد 

اگـــر آن کار را در گالـــری ارائـــه نکـــرده باشـــد، خـــودش می توانـــد 

گواهـــی اصالـــت بنویســـد. اشـــکالی نـــدارد. خیلی هـــا ایـــن کار را 

ــا مـــا دوســـت بـــود و یـــادم می آیـــد  می کننـــد. بهمـــن محّصـــص بـ

آن زمان هـــا اگـــر کســـی از او کاری می خریـــد، خـــود محّصصـــے 

ــد.  ــداری شـ ــخ فـــالن ایـــن کار از مـــن خریـ ــه در تاریـ می نوشـــت کـ

اشـــکالی نـــدارد. اگـــر ایـــن آقـــا یـــا خانـــم یـــا هـــر کـــس دیگـــری بـــا گالـــری 

کار نمی کنـــد و شـــخصاً در خانـــه یـــا آتلیـــه اش کار می فروشـــد، 

خـــودش می توانـــد گواهـــی اصالـــت یـــا تأییدیـــه بدهـــد. بـــه نظـــر مـــن 

اشـــکالی هـــم نـــدارد، خیلـــی هـــم معتبرتـــر اســـت. خـــودش امضـــاء 

ـــه شـــرطی کـــه عکســـی از کار در  ـــد کـــه مـــن ایـــن را کشـــیده ام، ب کن

ــه  ــری کار فروختـ ــر از طریـــق گالـ ــی اگـ ــد. ولـ ــته باشـ ــار آن نوشـ کنـ

شـــده اســـت، گالـــری بایـــد حتمـــاً گواهـــی اصالـــت بدهـــد. بـــه 

ـــدارد. ـــد. اشـــکالی ن ـــد ایـــن کار را انجـــام دهن نظـــرم هـــر دو می توانن

ـــی اســـت کـــه  ـــه گالری هایـــ ـــر معطـــوف ب ـــؤال مـــن بیش ت ســـــ

خیلــــــــــی روی آرتیست های نوظهــــــــور کار می کنند و بیرون از 

ـــد؛ این هـــا معمـــواًل ترجیح شـــان ایـــن اســـت کـــه  ایـــران فعال ان

همـــه ی کنش هـــای آرتیســـت ها از طریـــق گالـــــــری انجام شـــود. 

درســـت ایـــن اســـت کـــه همـــه چیـــز از طریـــق گالـــری انجـــام 

شـــود، ولـــی اگـــر مـــن بـــه عنـــوان نقـــاش در آتلیـــه ی خـــودم کاری 

فروختـــم کـــه دیگـــر از طریـــق گالـــری انجـــام نشـــده اســـت و 

می توانـــم خـــودم گواهـــی اصالـــت صـــادر کنـــم. ولـــی اگـــر ایـــن 

ـــری نمایشـــگاه گذاشـــته و کارش را آن جـــا  ـــک گال ـــد در ی هنرمن

فروختـــه و خـــودش شـــخصاً گواهـــی اصالـــت داده، بـــه نظـــرم 

ایـــن کار درســـتی نیســـت. 

ــی کاری را در  ــرارداد دارد ولـ ــری قـ ــا گالـ ــی بـ ــر کسـ ــال اگـ حــــــ

آتلیـــه اش می فروشـــد کـــه در گالـــری بـــه نمایـــش درنیامـــده 

اســـت چطـــور؟

ببینیـــد، مـــا این جـــا بـــا کســـی قـــرارداد نمی بندیـــم. یعنـــی مـــن فکـــر 

اگر از هنرمند ایرانی 
کپی کنند، چون من با 
هنر تجسمی ایران 
خیلی آشنا هستم، 
خواهم گفت که این 
چقدر شبیه کار فالن 
هنرمند است. ولی کپی 
اینترنتی از یک نقاش 
درجه چندم نروژی یا 
فنالندی را من از کجا 
بدانم و بفهمم. این 
اتفاق برای هر گالری 
ممکن است بیفتد.

۸۲۸۳

ما این جا با کسی قرارداد 
نمی بندیم. یعنی من فکر 

می کنم روش کار من با 
همه ی گالری های 

تهران فرق دارد.



می کنـــم روش کار مـــن بـــا همـــه ی گالری هـــای تهـــران فـــرق دارد. 

می گویـــم شـــما بیـــا این جـــا نمایشـــگاه بگـــذار، ســـعی می کنـــم 

کارهایـــت را بفروشـــم و ســـعی می کنـــم تـــو را بـــه مجموعـــه داران 

و عالقه منـــدان بـــه هنـــر معرفـــی کنـــم، امـــا وقتـــی از ایـــن در بیـــرون 

رفتـــی دیگـــر چیـــزی بـــه مـــن مربـــوط نیســـت. آن یـــک هفتـــه ای 

کـــه پیـــش مـــن هســـتی بـــه مـــن مربوطـــی. آن یـــک هفتـــه ای کـــه 

پهلـــوی مـــن هســـتی درســـت نیســـت کـــه بـــه مشـــتری گالـــری 

بگویـــی کـــه فـــردا بیـــا خانـــه ی مـــن و از مـــن کار بخـــر. ایـــن کار بـــدی 

اســـت، بی اخالقـــی اســـت. ولـــی بـــاز بـــا وجـــود ایـــن هیـــچ واکنشـــی 

ـــت نمی دهـــم چـــون اصـــواًل نمی خواهـــم  نشـــان نمی دهـــم. اهمی

وارد چنیـــن موضوعاتـــی بشـــوم. ولـــی ایـــن کار را نمی کننـــد، 

یعنـــی الاقـــل در آن یـــک هفتـــه ایـــن کار را نمی کننـــد. پیـــش 

آمـــده بـــود کـــه خریـــدار بی اخـــالق آمـــد و نقـــاش مـــن را، کـــه در 

آن زمـــان در گالـــری گلســـتان نمایشـــگاه داشـــت، در خـــود گالـــری 

ـــو  ـــه ی ت ـــه خان ـــردا ب ـــه او گفـــت: »کـــه ف ـــه گوشـــه ای کشـــاند و ب ب

خواهـــم آمـــد تـــا فرضـــاً 3۰درصـــد گالـــری را نپـــردازم؛ آدرس تـــان 

ـــا  ـــار و رابطـــه ی مـــن ب ـــی ُخـــب، آن قـــدر رفت ـــه مـــن بدهیـــد«. ول را ب

ــد و  ــودش آمـ ــت،که او خـ ــوب اسـ ــری خـ ــد گالـ ــاش و هنرمنـ نقـ

بـــه مـــن گفـــت ایـــن آقـــا همچیـــن چیـــزی بـــه مـــن گفتـــه اســـت. 

مـــن هـــم فقـــط نگاهـــی کـــردم و از او پرســـیدم کـــه ُخـــب، چـــه 

کار می خواهـــی بکنـــی؟ گفـــت کـــه ترتیبـــش را می دهـــد. چطـــور 

ترتیبـــش را داد، آن آقـــا رفتـــه آن جـــا و گفتـــه کـــه مـــن آمـــدم 

پیـــش تـــو، حـــاال 3۰درصـــد از قیمـــت کـــم کـــن و کار را بـــه مـــن 

بـــده )خنـــده(. هنرمنـــد هـــم گفتـــه کـــه ایـــن خانـــم گلســـتان بســـیار 

ارزان فـــروش اســـت و ایـــن کار مـــن قیمتـــش آن قـــدر کـــم نیســـت 

و ســـه برابـــر قیمـــت گالـــری بـــه او قیمـــت داده. یعنـــی در واقـــع 

طـــرف را ســـر کار گذاشـــته. ایـــن نقـــاش محمدابراهیـــم جعفـــری 

نازنیـــن بـــود کـــه از دســـت رفـــت. ولـــی بـــرای مـــن تعریـــف کـــرد کـــه 

آن خریـــدار در ایـــن جریـــان دیوانـــه شـــد )خنـــده(. ایـــن همـــه راه 

رفتـــه بـــود بـــه خانـــه ی هنرمنـــد و آخـــرش هـــم نشـــده بـــود. چنیـــن 

اتفاقاتـــی هـــم می افتـــد. 

مـــن بـــه نقـــاش خـــودم می گویـــم کـــه وقتـــی این جـــا نمایشـــگاه 

تمـــام شـــد و شـــما از ایـــن در بیـــرون رفتـــی دیگـــر بـــه هیـــچ وجـــه 

بـــه مـــن ارتباطـــی نـــدارد تـــا نمایشـــگاه بعـــد. بـــرای این کـــه در غیـــر 

ایـــن صـــورت بایـــد تمـــام وقـــت نگـــران باشـــم کـــه شـــاید کاری 

بفروشـــد و بـــه مـــن هـــم نگویـــد. بین مـــان کـــدورت پیـــش بیایـــد 

ـــد  ـــر هنرمن ـــل اتفاقـــات. چـــرا؟ کار و اث ـــن قبی ـــم و از ای و قهـــر کنی

مـــال خـــودش اســـت. دارایـــی خـــودش اســـت. اصــــــالً مـــن 

شــــــیوه ای در گالــــــری گلســــــتان دارم کـــه وقتـــی بـــا یـــک گروهـــی 

کار کـــردم کـــه هـــر ســـال نمایشـــگاه هایی می گذاشـــتیم، دیـــدم 

ایـــن شـــیوه از نظـــر آن هـــا مذمـــوم اســـت و آن را دوســـت ندارنـــد. 

ـــن اســـت کـــه در روز آخـــر نمایشـــگاه،  ـــری ای شـــیوه ی مـــن در گال

ــای  ــم. آقـ ــی می نویسـ ــماره ی نقاشـ ــوی شـ ــداران را جلـ ــام خریـ نـ

فالنـــی، بـــا شـــماره ی تلفـــن فـــالن، کار شـــما را خریـــداری کـــرده 

اســـت. مـــن داشـــتم در کارِ گروهـــی ای کـــه بـــا بقیـــه ی گالری دارهـــا 

ــا شـــماره  ــای فالنـــی بـ ــه آقـ بـــود هـــم همیـــن کار را می کـــردم کـ

تلفـــن فـــالن ایـــن کار را خریـــده اســـت، کـــه همـــه ریختنـــد ســـر 

مـــن کـــه ایـــن چـــه کاری اســـت کـــه شـــما می کنـــی؟ طـــرف مـــی رود 

مـــا را دور می زنـــد و خـــودش کار را می فروشـــد بـــه مشـــتری. 

مـــن هـــم گفتـــم کـــه ُخـــب ، بفروشـــد! مـــال خـــودش اســـت. ایـــن 

نقاشـــی را مـــن کشـــیده ام، خالـــق آن هســـتم و مـــال مـــن اســـت. 

ـــه یـــک مشـــتری بفروشـــم کـــه  ـــم می خواهـــد ایـــن کار را ب مـــن دل

ــده و  ــما آمـ ــری شـ ــه گالـ ــتری بـ ــرده ای؛ آن مشـ ــی کـ ــما معرفـ شـ

بـــا مـــن آشـــنا شـــده. حـــاال بـــه هـــر عنوانـــی. اآلن کـــه نمایشـــگاه 

۸۴۸۵

نسبت به نقاشم 
احساس مالکیت 
نمی کنم. ما با هم 

دوست و رفیق هستیم 
و داریم در کنار هم 

کارهای قشنگی 
می کنیم، همیشه هم با 

هم مانده ایم.



بـــه پایـــان رســـیده، واقعـــاً بـــه خـــود هنرمنـــد مربـــوط اســـت. یـــا 

شـــاید طـــرف بخواهـــد کتـــاب درســـت کنـــد، بایـــد بدانـــد کـــه کارش 

نـــزد کیســـت و بـــه چـــه کســـی فروختـــه شـــده اســـت. ایـــرج زنـــد 

ـــرای او  ـــی ب ـــم داشـــت کتاب ـــوت شـــد، همســـرش تصمی ـــی ف وقت

ـــا حالتـــی بســـیار ناراحـــت پیـــش مـــن آمـــد کـــه مـــا  ـــد. ب درســـت کن

ــا نـــزد کیســـت. چطـــور کتـــاب درســـت کنیـــم؟  نمی دانیـــم کارهـ

گفتـــم مـــن کـــه می دانـــم کارهـــا کجاســـت. همـــه ی نام هـــا را بـــه 

او دادم. طـــی ســـال های مختلـــف ســـه چهـــار نمایشـــگاه پیـــش 

مـــن داشـــت. همـــه ی نام هـــا را نگـــه داشـــته بـــودم. ایـــن آقـــا بـــا 

ایـــن شـــماره ی تلفـــن در فـــالن روز ایـــن کار را خریـــده. تلفـــن کـــرد، 

همـــه ی کارهـــا را آوردیـــم و عکـــس گرفتیـــم و کتـــاب را درســـت 

ـــواردی هـــم هســـت.  ـــن م ـــم. چنی کردی

ــم  ــا هـ ــا بـ ــم. مـ ــت نمی کنـ ــاس مالکیـ ــم احسـ ــه نقاشـ ــبت بـ نسـ

کارهـــای  هـــم  کنـــار  در  داریـــم  و  رفیـــق هســـتیم  و  دوســـت 

ـــم. هیچ وقـــت  ـــا هـــم مانده ای ـــم، همیشـــه هـــم ب قشـــنگی می کنی

هـــم نقاشـــی نبـــوده اســـت کـــه بـــه این جـــا بیایـــد و کار بـــا مـــن 

را ادامـــه ندهـــد. هـــر چـــه فکـــر می کنـــم مـــوردی بـــه یـــاد نـــدارم. 

همـــه هنـــوز هســـتند. شـــاید ایـــن به خاطـــر رابطـــه ی درســـت 

برقـــرار کـــردن و رفاقـــت و دوســـتی اســـت. شـــاید به خاطـــر نـــگاه 

غیرتجـــاری مـــن اســـت. به خاطـــر این کـــه خیلـــی از مـــوارد بـــوده 

کـــه نقاشـــان جـــوان را بـــه خانـــه ام بـــرده ام، بســـیاری از کتاب هـــای 

ــا داد ه ام.  ــه آن هـ ــودم بـ ــه از پاریـــس آورده بـ ــودم را کـ ــری خـ هنـ

چـــون مـــن کـــه همـــه را خوانـــده ام بـــرای چـــه نگه شـــان دارم؟ ایـــن 

نقاش هـــا ایـــن منابـــع را ندارنـــد، بهتـــر اســـت کـــه پیـــش آن هـــا 

باشـــد و ببیننـــد و بخواننـــد. بنابرایـــن مـــا نوعـــی ارتبـــاط فرهنگـــی-

ــران  ــدم، دیگـ ــن دیـ ــه مـ ــی کـ ــا جایـ ــه تـ ــم کـ ــم داریـ ــا هـ ــری بـ هنـ

خیلـــی چنیـــن ارتباطاتـــی بـــا هـــم ندارنـــد. ُخـــب، آن هـــا ندارنـــد، ولـــی 

ارتباطـــات دیگـــری بـــا هـــم دارنـــد. اصـــالً بحـــث خوبـــی و بـــدی و 

بهتـــر و بدتـــر نیســـت. حـــرف مـــن ایـــن اســـت کـــه روش هـــا بـــا هـــم 

فـــرق دارنـــد. هنـــوز هـــم وقتـــی نمایشـــگاه تمـــام می شـــود، یـــک 

ـــد.  ـــد کـــه این هـــا از تـــو کار خریده ان برگـــه می دهـــم دســـت هنرمن

بـــرای این کـــه الزم می دانـــم کـــه هنرمنـــد بدانـــد کارش نـــزد 

ـــد، ارتباطـــات  ـــا هـــم فـــرق می کنن کیســـت. به هر حـــال، روش هـــا ب

بـــا هـــم فـــرق می کننـــد و ایـــن 2۰ گالـــری هـــم، کـــه مـــن بیش تـــر 

از بقیـــه قبول شـــان دارم، باهـــم فـــرق دارنـــد. هیـــچ چیـــز مـــا، ایـــن 

چنـــد گالـــری، شـــبیه هم دیگـــر نیســـت. هیچ چیـــز! ولـــی داریـــم کار 

می کنیـــم، هم دیگـــر را هـــم دوســـت داریـــم و داریـــم بـــا هـــم کار 

می کنیـــم، هیـــچ اشـــکالی هـــم نـــدارد بـــه نظـــر مـــن. هـــر کـــس 

روش خـــودش را دارد. مـــن 3۱ ســـال اســـت کـــه مشـــغول ایـــن 

ـــد  ـــا ۱5 ســـال اســـت کـــه کار می کنن کارم، دیگـــران هـــم 2۰ ســـال ی

ـــار چـــه  ـــوم خواهـــد شـــد کـــه اعتب ـــی بعـــداً و به مـــرور زمـــان معل ول

کســـی کجاســـت، ارتبـــاط هـــر کســـی بـــا خریـــداران چگونـــه اســـت 

و چیســـت. خریـــداران مـــا هـــم بـــا هـــم فـــرق دارنـــد. نمایشـــگاهی 

ــردم و  ــت کـ ــد دقـ ــر، بعـ ــای دیگـ ــا گالری هـ ــتیم بـ ــی گذاشـ گروهـ

ــرق  ــم فـ ــا هـ ــداران بـ ــع تیـــپ خریـ ــا و در واقـ ــداران مـ ــدم خریـ دیـ

می کنـــد. یکـــی از گالـــری داران کـــه خیلـــی عالـــی اســـت و خیلـــی هـــم 

ــم دوســـتش دارم، خریدارانـــش  ــی هـ ــد و خیلـ خـــوب کار می کنـ

همـــه یـــا رســـتوران دار بودنـــد یـــا ســـاندویچی، یعنـــی در کل همـــه 

ــود  ــذاب بـ ــن جـ ــرای مـ ــی بـ ــده(. خیلـ ــد )خنـ ــی بودنـ در کار خوراکـ

کـــه هـــر کســـی کـــه بـــه آن نمایشـــگاه می آمـــد و خریـــد می کـــرد، 

ـــن صاحـــب فـــالن رســـتوران اســـت  ـــری دار می گفـــت ای ـــم گال خان

و آن یکـــی آن رســـتوران را دارد و خالصـــه همـــه رســـتوران دار 

بودنـــد. ُخـــب، پـــس فـــرق می کنـــد. خریـــداران فـــرق می کننـــد، 

روابـــط فـــرق می کننـــد، طـــرز برخـــورد هـــر یـــک از مـــا بـــا هـــم فـــرق 
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می کنـــد، همـــه چیزمـــان بـــا هـــم فـــرق دارد و اشـــکالی هـــم نـــدارد. 

هـــر کســـی همانـــی اســـت کـــه هســـت و بنابرایـــن ... اصـــالً قضیـــه 

ـــد؟  ـــود کـــه ســـؤال کردی چـــه ب

بحث اصالت!

بـــرای تأییدیـــه  پـــس هـــر کســـی می توانـــد روش خـــودش را 

هســـتند  باشـــد.  داشـــته  اصالـــت  کـــردن  تعییـــن  یـــا  دادن 

کـــه خودشـــان رفته انـــد و کارهایـــی کرده انـــد،  گالری دارهایـــی 

یعنـــی خـــودش رفتـــه اســـت و خریـــده اســـت و گـــول خـــورده 

اســـت. حـــاال پیگیـــری کـــن، پلیـــس بیـــاور و دادگاه بـــرو. ایـــن اســـت 

ــت. ــواری اسـ ــیار دشـ ــت کار بسـ ــن اصالـ ــم تعییـ ــر می کنـ ــه فکـ کـ

و ســـؤال آخـــر این کـــه شـــما گفتیـــد 30درصـــد ســـهم گالـــری 

اســـت از فـــروش.

قبـــالً ایـــن بـــود، ولـــی اآلن 4۰درصـــد اســـت کـــه مـــا 35درصـــد 

 . فت می کنیـــم یا ر د

ــان  ــه بـــه این کـــه یـــک ســـری از هنرمنـــدان بعـــداً کارشـ ــا توجـ بـ

ـــازار  ـــا وارد ب ـــد ی ـــف می رون ـــای مختل ـــه جاه ـــود و ب ـــر می ش گران ت

ثانویـــه می شـــوند، پیگیـــری ایـــن اصالـــت بـــرای شـــما مســـئولیت 

بزرگـــی خواهـــد بـــود. فکـــر می کنیـــد چنـــد درصـــد از ایـــن 35 یـــا 

ـــن امـــر اختصـــاص دارد؟ ـــه ای 40درصـــد ب

ببینیـــد، مـــا همیشـــه 3۰درصـــد بودیـــم، بعـــد گالری هـــای دیگـــر، کـــه 

ــراض  ــا اعتـ ــه مـ ــا، بـ ــم از گالری هـ ــی بودیـ ــا یـــک گروهـ ــع مـ در واقـ

کردنـــد کـــه مـــا 4۰ هســـتیم و چـــرا شـــما 3۰ هســـتید؟ و ایـــن درســـت 

نیســـت. مـــا پرســـیدیم کـــه ُخـــب حـــاال تکلیـــف چیســـت؟ آن هـــا 

گفتنـــد بـــرای این کـــه انســـجامی پیـــدا کنـــد و هماهنـــگ باشـــیم، 

شـــما هـــم بیاییـــد و 4۰ بگیریـــد. مـــا گفتیـــم بســـیار خـــوب، ولـــی مـــن 

ـــد.  ـــه چقـــدر می گیرن ـــم بقی ـــرم، حـــاال نمی دان یکـــی 35درصـــد می گی

بـــه نظـــر مـــن اشـــکالی نـــدارد. ولـــی مثـــالً پیـــش آمـــده کـــه نقاشـــی 

ـــق  ـــک نمایشـــگاه موف ـــا ی ـــد ت مـــی رود و در حراجـــی شـــرکت می کن

در خـــارج از کشـــور داشـــته باشـــد. ُخـــب این کـــه امتیـــازی به دســـت 

آورده، چـــون در حراجـــی نقاشـــی کـــه پیـــش مـــن حداکثـــر کارش ۱۰ 

ـــه اســـت در  ـــر جـــوان، و رفت ـــا دخت ـــک پســـر ی ـــالً ی ـــود، مث ـــون ب میلی

حراجـــی و کارش را 5۰ میلیـــون فروختـــه اســـت دیگـــر نمی توانـــد از 

ـــری همـــان 5۰ میلیـــون بفروشـــد. آن جـــا حـــراج  ـــه بعـــد در گال ایـــن ب

بـــوده اســـت. حـــراج مقولـــه ی دیگـــری اســـت و یـــک لحظـــه می آیـــد 

و تمـــام می شـــود. اصـــالً نبایـــد معیـــاری بـــرای قیمت گـــذاری باشـــد. 

مـــن بـــرای تشـــویق و برای امتیـــاز دادن به این که کارش 5۰ میلیون 

فـــروش رفتـــه، آن ۱۰ میلیـــون را می کنـــم ۱2 میلیـــون، حداکثـــر ۱5 

میلیـــون و نـــه بیش تـــر. ذره ذره بـــاال مـــی رود. چـــون شـــما در حراجـــی 

شـــرکت کـــرده ای و ایـــن قیمـــت فروختـــه ای، دلیـــل نمی شـــود. اصـــالً 

بـــرای مـــن معیـــار نیســـت، و بـــرای هیـــچ کـــس هـــم نبایـــد باشـــد.

منظـــور ایـــن اســـت کـــه روش پیگیـــری خریـــداران آن کارهـــا 

متفـــاوت خواهـــد بـــود بـــا کســـی کـــه حـــراج نرفتـــه و یـــا نمایـــش 

ــه از  ــدی کـ ــد درصـ ــر چنـ ــا هـ ــب آن 35 یـ ــته، ُخـ ــوزه ای نداشـ مـ

فـــروش می گیریـــد، بخشـــی از آن نـــگاه داشـــتن ایـــن فضاســـت 

و یـــک بخشـــی هـــم آمـــدن و حضـــور داشـــتن در این جاســـت 

و یـــک بخشـــی هـــم نـــگاه داشـــتن ارتبـــاط بـــا مشـــتری اســـت 

ــت  ــما مدت هاسـ ــه شـ ــی کـ ــن معنـ ــه ایـ ــم بـ ــی هـ ــک بخشـ و یـ

کـــه الشـــایی می فروشـــید، ولـــی آن زمانـــی کـــه شـــما شـــروع 

بـــه فروختـــن ایـــن کارهـــا کردیـــد، وضـــع بـــازار ایـــن کارهـــا ایـــن 

نبـــوده اســـت کـــه امـــروز شـــاهد هســـتیم. اآلن اســـت کـــه 

ممکـــن اســـت هـــر لحظـــه کســـی از در وارد شـــود و کار 200 

حراج مقوله ی دیگری 
است و یک لحظه می آید 

و تمام می شود. اصالً 
نباید معیاری برای 
قیمت گذاری باشد.
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ـــخ  ـــه پاس ـــتم ک ـــه هس ـــد. متوج ـــری کن ـــی را پیگی ـــا 300 میلیون ی

سرراســـت بـــه ایـــن ســـؤال شـــاید دشـــوار باشـــد.

یعنی منظورتان این است که درصد را چه کار می کنم؟

یعنـــی از ایـــن حق الزحمـــه ای کـــه گالـــری دریافـــت می کنـــد 

چـــه بخشـــی بـــه ایـــن موضـــوع مربـــوط اســـت؛ دوســـت دارم 

اهمیـــت آن را از نظـــر مســـئولیت گالـــری و گالـــری دار بدانـــم. 

این هــــــا را در کارم لحـــــــــاظ نمی کنـــم. مـــن می گویـــم هـــر چـــه کـــه 

در گالـــری گلســـتان بفـــروش برســـد، مـــا 35درصـــد می گیریـــم. 

اگـــر کاری از طریـــق مـــن وارد حراجـــی بشـــود، دیگـــر 35درصـــد 

نمی گیـــرم. چـــون حراجـــی ۱5درصـــد می گیـــرد و مـــن ۱۰ درصـــد 

می گیـــرم. ولـــی هـــر کاری درصـــد خـــودش را دارد. یعنـــی اگـــر 

کســـی از طریـــق مـــن بـــه حراجـــی بـــرود بیـــن ۱۰ تـــا ۱5درصـــد 

می گیـــرم؛ البتـــه بـــا توجـــه بـــه این کـــه قیمـــت آن چقـــدر باشـــد. 

هـــر چـــه قیمـــت باالتـــر بـــرود، مـــن کم تـــر می گیـــرم. خـــود حراجـــی 

هـــم همیـــن کار را می کنـــد. ولـــی اگـــر کســـی این جـــا نمایشـــگاه 

بگـــذارد مـــن 35درصـــد می گیـــرم. 4۰درصـــد هنـــوز نگرفتـــه ام. 

بنابرایـــن، خیلـــی تأثیـــری نـــدارد کـــه آن آدم چقـــدر معـــروف شـــده 

ـــک آدمـــی معـــروف  ـــد کـــه اگـــر ی ـــی شـــما فکـــر می کنی اســـت. یعن

شـــود مـــن بایـــد درصـــد بیش تـــری بگیـــرم یـــا درصـــد کم تـــر؟

نـــه، یعنـــی مـــن فکـــر می کنـــم کـــه اگـــر 10درصـــد هنرمنـــداِن گالـــری  

بـــه کســـانی تبدیـــل شـــوندکه پیگیـــری آن هـــا مســـئولیت خیلـــی 

ــم  ــه ذهنـ ــاید بـ ــم شـ ــری دار باشـ ــر گالـ ــن اگـ ــد، مـ ــی باشـ بزرگـ

ــه از 35درصـــد، 15درصـــد پولـــی کـــه می گیـــرم بـــرای  ــد کـ برسـ

مســـئولیتی اســـت کـــه می پذیـــرم کـــه 10 ســـال دیگـــر ممکـــن 

اســـت پیگیـــری کار هرکـــدام از این هـــا، بـــه کاری قضایـــی یـــا 

ـــل شـــود.  ـــی تبدی جنای

ــه  ــاده کـ ــا کار نـــدارم. یعنـــی اتفـــاق افتـ ــه ایـــن چیزهـ ــه، مـــن بـ نـ

جوانـــی ۱۸ ســـاله را، کـــه اآلن حـــدود 4۰ ســـال ســـن دارد، بـــا خـــودم 

آورده ام و همراهـــش بـــوده ام و او را بـــه مجموعـــه داران معرفـــی 

ــی از او  ــی طلبـ ــاده، ولـ ــم افتـ ــا هـ ــن اتفاق هـ ــه ی ایـ ــرده ام، همـ کـ

ـــرای مـــن افتخـــاری اســـت کـــه اآلن  ـــدارم. چـــون خـــودم کـــردم، ب ن

ایـــن آدم مهـــم شـــده اســـت. همـــه ی مجموعـــه داران از او کار دارند. 

پیگیـــر کارش هســـتند و ســـؤال می کننـــد کـــه کـــی نمایشـــگاه 

می گـــذارد. این هـــا بـــرای مـــن ارضـــای خاطـــر اســـت. نـــه این کـــه 

چـــون بـــرای تـــو زحمـــت ویـــژه ای کشـــیده ام پـــس از تـــو درصـــد 

ــم.  ــن کاری نمی کنـ ــالً همچیـ ــرم. اصـ ــری بگیـ بیش تـ

مرسی از شما. 

خواهش می کنم.  

هیچ چیز ما، این چند 
گالری، شبیه هم دیگر 
نیست. هیچ چیز! ولی 

داریم کار می کنیم، 
هم دیگر را هم دوست 

داریم و داریم با هم کار 
می کنیم، هیچ اشکالی 

هم ندارد به نظر من. 
هر کس 

روش خودش را دارد.

۹۰۹1

سهراب سپهری، بدون عنوان، 
رنگ و  روغن روی بوم، ۱3۰ در ۸۰ 
سانتی متر، ۱34۰.



ـــت  ـــوان بخشـــی از اصال ـــر  نمی ت ـــر گـــذر زمـــان را در اث ـــا تأثی آی

اثـــر بـــه شـــمار آورد؟

ابعـــاد ایـــن ســـؤال شـــما وســـیع اســـت. هنرمندانـــی هســـتند 

کـــه تکنیـــک، روش و مانـــدگاری اثرشـــان تأثیرگـــذار بـــوده  و 

ـــت کارشـــان محســـوب  ـــان هـــم جـــزو اصال ـــن موضـــوع هم چن ای

کـــه  و شـــیوه هایی هســـتند  می شـــود. روش هـــا، مکتب هـــا 

دیگـــر تکـــرار نمی شـــوند، پـــس می توانیـــم بگوییـــم کـــه بلـــه، گـــذر 

زمـــان باعـــث می شـــود کـــه بـــه قـــوِت اصالـــت تابلـــو اضافـــه شـــود. 

هم چنـــان کـــه در حـــال حاضـــر نیـــز گاهـــی اثـــری بـــه گونـــه ای 

ــول و  ــِد آن  تکنیـــک، اصـ ــده و هنرمنـ ــه خلـــق شـ ــوی و خالقانـ قـ

ـــن عوامـــل[   ـــه ی ای ـــرده و ]هم ـــا انتخـــاب ک روشـــی درســـت و مان

شـــود.  ارزشـــمند  و  اصیـــل  آینـــده  در  کار  می شـــوند  باعـــث 

گفت وگو با هایده ابراهیمی
افرا صفا

۹۳



بگذاریـــد ایـــن ســـؤال را طـــور دیگـــری مطـــرح کنـــم. اثـــر 

ممکـــــــن اســـت در گـــــــــذر زمـــان آســـــــیب هایی ببینـــد یـــا 

خدشـــه هایی  بـــر آن وارد شـــود، آیـــا خـــود ایـــن تغییـــرات 

کـــه  هنگامـــی  و  نیســـتند؟  اثـــر  اصالـــت  نشـــان دهند ه ی 

ــت  ــار اصالـ ــن آثـ ــم ایـ ــا داریـ ــم آیـ ــت می زنیـ ــه مرمـ ــت بـ دسـ

بیـــن می بریـــم؟ از  را  ســـنجی 

خیـــر... آســـیب دیدگی یـــک اثـــر بـــه عوامـــل زیـــادی بســـتگی دارد، 

مـــن جملـــه نحـــوه ی نگهـــداری غیـــر اصولـــی، آســـیب های ناشـــی 

از حمل و نقـــل، رطوبـــت و عواملـــی از ایـــن دســـت. البتـــه هـــر 

اثـــری بـــه مـــرور زمـــان دچـــار غبـــار گـــذر زمـــان می شـــود، تغییراتـــی 

از قبیـــل رنگ باختگـــی، کهنگـــی و... ولـــی لزومـــاً آســـیب دیدگی 

اثـــر جـــزو اصالـــت آن بـــه حســـاب نخواهـــد آمـــد. 

مرمـــت حرفـــه ای نبایـــد آســـیبی بـــه اصالـــت اثـــر وارد کنـــد. اصـــول 

ـــد بـــدون  و تکنیـــک و روش صحیـــِح مرمـــْت اثـــر را حفـــظ می کن

آن کـــه خدشـــه ای بـــه اصالتـــش وارد کنـــد. در مکاتـــب مـــوزه ای 

دنیـــا ایـــن شـــیوه همیشـــه رعایـــت شـــده ، حتـــی اگـــر هنرمنـــِد 

مرمـــت کار توانمنـــدی  و مهـــارت بازســـازی اثـــر را بـــه شـــیوه ی 

بیـــن قســـمت های  تعادلـــی  بایـــد  باشـــد،  داشـــته  آن  اصـــل 

مرمـــت شـــده و کل اثـــر برقـــرار کنـــد تـــا بازســـازی آن قابـــل 

ـــه  ـــه شـــمار نیایـــد و اصالـــت آن ب تشـــخیص باشـــد و جـــزو اثـــر ب

قـــوت خـــود باقـــی بمانـــد. 

وضعیـــت یـــک اثـــر بایـــد چگونـــه باشـــد کـــه تصمیـــم بـــر مرمـــت 

آن گرفتـــه شـــود؟ 

زمـــان مرمـــت یـــک اثـــر زمانـــی اســـت کـــه کار، بـــه شـــکل هایی 

کـــه ذکـــر شـــد، آســـیب جـــدی دیـــده و نگهـــداری آن بـــا ایـــن 

وضعیـــت عمـــر اثـــر را کوتـــاه  کنـــد. بنابرایـــن، برطـــرف کـــردن ایـــن 

ــاز  ــر عوامـــل خطرسـ ــر در برابـ ــردن از اثـ آســـیب ومحافظـــت کـ

تالشـــی اســـت بـــرای مانـــدگاری  آن. آســـیبی کـــه مانـــدگاری 

اثـــر را تهدیـــد کنـــد، از قبیـــل ریختگی هـــا، زنگارهـــا، باکتری هـــا، 

غیـــر  نگهـــداری  و  اثـــر  بســـتر  رنگ هـــا، سســـتی  گسســـتگی 

اثـــر خواهـــد شـــد کـــه در  اصولـــی، باعـــث تســـریع تخریـــب 

ایـــن بخـــش مســـئولیت مرمـــت جلوگیـــری از تخریـــب اثـــر 

بـــا کمـــک گرفتـــن از مـــواد اصولـــی و اســـتاندارد و زدودن آن 

و  باکتری هـــا  از  آن  پاک ســـازی  و  مخـــرب  آالینده هـــای  از 

ــید )در  ــن آوردن اسـ ــن پاییـ ــان و هم چنیـ ــای آسیب رسـ قارچ هـ

ــذی( اســـت. ــار کاغـ آثـ

 ایـــن نکتـــه را بایـــد بگویـــم کـــه  متأســـفانه در ایـــران برخـــی 

از مجموعـــه داران اصـــرار بـــر داشـــتن اثـــری بی عیـــب و نقـــص، 

ـــن امـــر شـــاخه ی  ـــد کـــه همی دســـت نخورده و کامـــالً ســـالم دارن

در  مرمـــت کار  و  کـــرده  ایجـــاد  امـــروزی  مرمـــت  در  جدیـــدی 

خدمــــــت خواســـته های ایـــن مجموعـــه داران دســـت بـــه بازســـازی 

و  اشـــتباه  امـــری  کـــه  می زنـــد  آثـــار  غیراصولـــی  نوســـازی  و 

غیراصولـــی و غیرحرفـــه ای اســـت، زیـــرا هـــر اثـــری بـــه مـــرور 

زمـــان نشـــانه هایی از گـــذر زمـــان را در خـــود جـــای داده کـــه 

نمی آیـــد.  به شـــمار  آســـیب 

اهمیت مستند نگاری از آثار در بحث مرمت چیست؟

یکـــی  اســـت؛  دلیـــل بســـیار مهـــم  بـــه چنـــد  مســـتندنگاری  

را تحویـــــــل  آن  کـــه  در لحظـــه ای  را  این کـــــــه وضعیـــت کار 

گرفته ایــــــم ، در آرشـــیومان داشـــته باشـــیم. هم چنیـــن ســـند 

یـــا شـــاهدی بـــرای آینـــدگان بگذاریـــم تـــا دربـــاره ی مراحـــل 

مرمـــت ، آســـیبی کـــه موجـــب مرمـــت شـــده و مـــواد و تکنیـــک 

ــده اطالعــــــــات دقیقـــی داشـــته باشـــــند. ــه کار گرفتــــــــه شـ بـ

۹۴۹۵

مرمــت حرفه ای نباید 
آســیبی به اصالت اثر 
وارد کنــد. اصول و 
تکنیــک و روش صحیِح 
مرمــْت اثر را حفظ 
می کنــد، بدون آن که 
خدشه ای به 
اصالتــش وارد کند.



چگونـــه اثـــری کـــه عکـــس و ســـندی از شـــکل اصلـــی اش 

ــته را  ــرش گذشـ ــر سـ ــه بـ ــم چـ ــت و نمی دانیـ ــت نیسـ در دسـ

می تـــوان بـــه درســـتی مرمـــت کـــرد؟

ـــر و تکنیکـــش، چگونگـــی اجـــرا، دوره ی  ـــق یـــک اث ـــه خال توجـــه ب

از هنرمنـــد  باقی مانـــده  آثـــار  دیگـــر  بـــه  رجـــوع  و  اثـــر  خلـــق 

در  هنرمنـــد  تکنیـــک  و  روش  بـــه  اســـتناد  بـــرای  شـــواهدی 

اختیارمـــان  می گـــذارد. مرمـــت کار بـــه کمـــک ایـــن شـــواهد بایـــد 

به گونـــه ای اصولـــی و مطابـــق بـــا نـــوع اثـــر انجـــام شـــود. 

پـــس لطفـــاً دربـــاره ی آرشـــیو کـــردن هـــم کمـــی توضیـــح دهیـــد. 

مجموعـــه داران چگونـــه از کارشـــان مســـتندنگاری کننـــد؟

آرشـــیو کـــردن آثـــار بـــا توجـــه بـــه تکنیک هـــای امـــروز کاری 

اســـت علمـــی و تخصصـــی. بـــا توجـــه بـــه نـــوع اثـــر، ابعـــاد و ثبـــت 

مســـتندات مربـــوط بـــه اثـــر ) اطالعـــات هنرمنـــد، مالـــک اثـــر و 

متخصصـــان  توســـط  امکاناتـــی  آن(  بـــه  مربـــوط  جزئیـــات 

از  دارنـــد  امکانـــات طیـــف وســـیعی  ایـــن  فراهـــم می شـــود، 

قبیـــل تصویربـــرداری و ثبـــت اثـــر،  فایـــل کـــردن آن در محیطـــی 

متناســـب بـــه لحـــاظ کیفـــی جهـــت نگهـــداری علمـــی و قـــرار دادن 

آن در بســـته بندی های اســـتاندارد کـــه تأثیـــر بســـیار زیـــادی در 

حفـــظ و نگهـــداری صحیـــح و مانـــدگاری اثـــر خواهـــد داشـــت.  

چـــه تفاوتـــی میـــان مرمـــت آثـــار هنرمنـــدان زنـــده و هنرمنـــدان 

درگذشـــته هســـت؟

بـــا دیـــدن اثـــر هنرمنـــد درگذشـــته و لمس آن از نزدیک و آشـــنایی 

بـــا فضـــا و ذهنیـــت هنرمنـــد، عـــالوه بـــر لـــذت و انـــرژی ای کـــه 

ــنگینی هـــم منتقـــل  ــیار سـ ــئولیت بسـ ــود،  مسـ منتقـــل می شـ

ــه برگردنـــش  ــی کـ ــه حقـ ــد بـ ــه مرمـــت کار بایـ ــرا کـ ــود چـ می شـ

اســـت وفـــادار بمانـــد؛ بنابرایـــن مرمـــت کار تاجایـــی کـــه امـــکان 

دارد بـــا اســـتمداد از دوســـتان و هنرمنـــدان هـــم دوره ی هنرمنـــد 

و شـــناخت بیش تـــر فضـــای روحـــی و ذهنـــی هنرمنـــد و مطالعـــه 

و دســـتیابی بـــه چگونگـــی اجـــرای اثـــر و شـــناخت بیش تـــر 

و بـــه کارگیـــری تکنیک هـــای موجـــود در فضـــای عکاســـی و 

آزمایشـــگاهی تعهـــدی را کـــه بـــرای حفـــظ اصالـــت اثـــر وجـــود 

دارد، رعایـــت کـــرده و بـــا بـــه کارگیـــری مناســـب ترین شـــیوه 

کار را مرمـــت  می کنـــد. ایـــن حساســـیت و تعهـــِد مرمـــت کار 

در ارائـــه ی بهتریـــن شـــیوه، از ســـنگین  ترین مســـئولیت های 

مرمـــت آثـــار هنرمنـــدان درگذشـــته اســـت. 

امـــا بـــرای مرمـــت آثـــار هنرمنـــدان زنـــده، خـــود هنرمنـــدان بهتریـــن 

بـــرای شـــناخت متریـــال و شـــیوه ی اجـــرای اثرشـــان  منبـــع 

هســـتند و ایـــن مجـــال در اختیـــار مرمت گـــر قـــرار می گیـــرد تـــا 

بـــا بهره گیـــری و راهنمایـــی هنرمنـــد و بـــا اجـــازه ی او بـــه بهتریـــن 

نحـــو مرمـــت را انجـــام دهـــد. البتـــه ایـــن نگرانـــی هـــم همیشـــه 

وجـــود دارد کـــه هنرمنـــد شـــیوه و روش و دســـتیابی مرمـــت کار 

ـــر. ـــا خی ـــرا خواهـــد شـــد ی ـــه رمـــز و شـــیوه و اجرایـــش را پذی ب

مـــن ایـــن شـــانس را داشـــته ام کـــه همیشـــه بـــا رعایـــت اصـــول و 

روش و راهنمایی هـــای هنرمنـــدان عصـــر حاضـــر و بـــا دســـتیابی 

بـــه حساســـیت های آنـــان رضایـــت هنرمنـــدان را جلـــب کنـــم و 

ایـــن موضـــوع یکـــی از جذابیت هـــای ایـــن حرفـــه برایـــم بـــوده. 

می توانـــم یـــادی کنـــم از زنده یـــاد فریـــده الشـــایی؛ مـــن ایـــن 

ـــه  ـــادی ک ـــا اعتم ـــان حیات شـــان، ب ـــه در زم شـــانس را داشـــتم ک

ـــم در حضـــور خودشـــان  ـــر نگرانی های ـــه ب ـــه مـــن داشـــتند و غلب ب

الشـــایی  خانـــم  کنـــم.  مرمـــت  را  دیـــده  آســـیب  تابلوهـــای 

خوشـــحال بودنـــد کـــه کارهـــای خـــود را جـــای امنـــی می ســـپارند 

و در روزهـــای آخـــر حیات شـــان، در حضـــور دختـــر گرامی شـــان، 
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ـــرای اجـــرای وارنیـــش و آثـــاری را، کـــه  ـــی آرام کارهایـــی را ب ـــا دل ب

در پروســـه ی حمل و نقـــِل نمایشـــگاه های متعددشـــان آســـیب 

ـــه مـــن ســـپردند.  ـــرای مرمـــت ب ـــد، ب ـــده بودن دی

همان طـــور کـــه خودتـــان هـــم مطـــرح کردیـــد شـــما بـــه ضـــرب 

ــژه نقاشـــی  ــه ویـ ــی بـ ــه در نقاشـ ــید، کـ ــد می رسـ ــم هنرمنـ قلـ

مدرنیســــــــــتی مســـئله ی بســـیار مهمـــی در تعییـــن اصالـــت 

ــا اصالـــت  ــل بـ ــا مرمـــت در تقابـ ــورت آیـ ــن صـــــ اســـت. در ایـ

قـــرار نمی گیـــرد؟  

در مرمـــِت اصولـــی و رعایـــت تعهـــد نســـبت بـــه حفـــظ نـــوع اجـــرا 

ـــن  ـــل هـــم روشـــن ای ـــر. در مباحـــث قب ـــک و مـــواد و... خی و تکنی

را عـــرض کـــردم کـــه بـــا توجـــه بـــه توانایـــی هنرمنـــِد مرمـــت کار 

اصالـــت اثـــر و حفـــظ آن در اولویـــت اســـت و بـــا توجـــه بـــه آگاهـــی 

و بـــه کار گیـــری روش صحیـــح و اســـتفاده ی مناســـب از مـــواد 

و شـــیوه ی مرمـــت بـــا حداقـــل بازســـازی و حداکثـــرِ محافظـــْت 

مرمـــت اثـــر انجـــام می گیـــرد.

یعنی یک مسئله ی اخاقی است...

مســـئله ای هـــم اخالقـــی اســـت  و هـــم حرفـــه ای. در همه جـــای 

ـــار رعایـــت شـــده اســـت.  ـــا ایـــن اصـــل در مرمـــت مـــوزه ای آث دنی

ــر  ــد یـــک اثـ ــا می توانـ ــر کارشناســـی چیســـت و آیـ مرمـــت غیـ

ــدازد؟ ــری را از اصالـــت بینـ هنـ

بیـــن  از  را  کار  از هویـــت  بخشـــی  کارشناســـی  غیـــر  مرمـــت 

و  اصولـــی  غیـــر  مرمت هـــای  مـــوارد  از  بســـیاری  در  می بـــرد. 

ســـرعت در طـــول درمـــاِن اثـــر باعـــث تخریـــب آن شـــده اســـت.

بـــرای مثـــال، در اواخـــر دوره ی قاجـــار عـــده ای از مرمت گـــران بـــه 

جـــای اســـتفاده از روغـــن کمـــان، کـــه شـــاید بـــه دلیـــل شـــرایط 

ــوده،  ــگان نبـ ــترس همـ ــادی آن دوره در دسـ ــی و اقتصـ اجتماعـ

بـــرای روی نقاشـــی از ســـوخته ی تریـــاک بـــرای تیـــره کـــردن و جـــال 

ــی  ــردن و گاهـ ــو کـ ــردن مرمـــت و محـ ــیدن و هم رنـــگ کـ بخشـ

هـــم پنهـــان نمـــودن ناتوانـــی مرمت گـــر اســـتفاده  می کردنـــد 

کـــه آســـیب جبران ناپذیـــری را در پـــی داشـــته اســـت. ایـــن مـــاده، 

کـــه نوعـــی مخـــدر اســـت، به مـــرور زمـــان پیگمنت هـــای رنـــگ را 

از بیـــن  می بـــرد و بـــا ترکیـــب شـــدن رنـــگ روی تابلـــو بـــا روغـــن 

هـــم رنـــگ پایـــه و هـــم  زیرســـازی نقاشـــی از بیـــن رفتـــه و باعـــث 

ــی از نقاشـــی  خوردگـــی در نقاشـــی و از بیـــن رفتـــن بخش هایـ

ــن  ــم از بیـ ــر هـ ــود اثـ ــته شـ ــن کار برداشـ ــی روغـ ــود. وقتـ می شـ

خواهـــد رفـــت و در نتیجـــه بعضـــی از آثـــار آن دوره، کـــه شـــاهدی 

ـــگ و  ـــد،  کم رن ـــن شـــیوه آســـیب دیده ان ـــا ای هـــم نداشـــته اند و ب

ــد.  ــه زوال می رونـ رو بـ

آیا می شود این گونه آثار را نجات داد؟

به ســـختی. بنـــا بـــه دالیلـــی کـــه گفتـــه شـــده بـــه دلیـــل عـــدم 

آگاهـــی و عـــدم  تعهـــدی کـــه در مرمـــت ایـــن آثـــار دیـــده می شـــود 

ــتناد  ــار اسـ ــن آثـ ــدان[ ایـ ــیوه ی کار ]هنرمنـ ــه دوره و شـ ــد بـ بایـ

کنیـــم تـــا بتوانیـــم آن هـــا را  بازســـازی کـــرد.

و آیـــا بـــه اصالـــت ایـــن آثـــار هـــم خدشـــه وارد می شـــود؟ یـــا 

ــرد؟ ــار را تعییـــن اصالـــت کـ ــن آثـ ــوان ایـ می تـ

ولـــی  وارد نخواهـــد شـــد  اثـــر خدشـــه ای  اصالـــت  بـــه  خیـــر، 

بقایـــای به دســـت آمـــده از اثـــر پـــس از مرمـــْت  آن کیفیـــت 

ـــا اســـتناد بـــه شـــیوه های مذکـــور  گذشـــته را نخواهـــد داشـــت. ب

تعییــــــن اصالـــــت خواهـــد شـــد ولـــــــی به ســـختی و تقریبـــــــی.
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با توجه به شــرایط 
کنونــی اجتماعی ما، 

مجموعه دارهای جوان 
و مجموعه دارهای 

قدیمی تر در به دســت 
آوردن آثــار هم دوره و 
برابر شــده اند، من در 

ایــن بحث خیلی دخالت 
نمی کنــم اما ُمصر 

هســتم که این 
باید  مجموعه داران 
اهمیــت مطالعه و 

آگاهــی را بدانند.



دربـــاره ی مرمـــت آثـــار هنـــری تاریخـــی صحبـــت کردیـــد. در 

بـــا مرمـــت هـــای غیرکارشناســـی  آثـــار معاصـــر  حیطـــه ی 

بـــا چـــه مشـــکاتی رو بـــه رو هســـتیم؟ چـــون بحـــث تعییـــن 

اصالـــت در آثـــار مدرنیســـتی بســـیار مهـــم اســـت؟

در بحـــث مرمت هـــای غیرکارشناســـی متأســـفانه عـــدم دانـــش 

ــان  ــان در میـ ــه هم زمـ ــده کـ ــث شـ ــی در کار باعـ ــی کافـ و آگاهـ

ـــه داران هـــم مشـــکل ایجـــاد شـــود.  مجموع

البتـــه شـــاید مثـــال مـــن خیلـــی مرتبـــط نباشـــد ولـــی ماننـــد 

فتوکپـــی کاران  کـــه پـــا در کفـــش گرافیســـت ها کرد ه انـــد و 

بـــا طراحـــی و اجـــرای کارت ویزیـــت بـــرای خـــود گرافیســـت 

کمابیـــش  اتفـــاق  ایـــن  نیـــز  مرمـــت  بخـــش  در  شـــده اند، 

افتـــاده اســـت. بعضـــی از قاب ســـازها مرمـــت کار شـــده اند، 

گاهـــی  و  وارنیـــش  اجـــرا  حرفـــه ای،  غیـــر  بوم کشـــی های 

ـــر اســـتاندارد  ـــی پاســـپارتوهای غی پاک ســـازی نقاشـــی ها و حت

بـــا چســـب های نامناســـب در زمینـــه ی آثـــار کاغـــذی و... آســـیب 

جبران ناپذیـــری بـــه آثـــار زده انـــد کـــه بـــا کمـــی حساســـیت و 

آگاهـــی مجموعـــه داران و ســـپردن کار بـــه مرمت گـــر حرفـــه ای 

متناســـب  و  اســـتاندارد  مـــواد  و  چســـب ها  از  اســـتفاده  و 

آســـیب ها صـــورت  ایـــن  از  زیـــادی  بخـــش  حرفـــه  ایـــن  بـــا 

نمی پذیـــرد و اثـــر حفـــظ خواهـــد شـــد. 

بـــا  آثـــار مدرنیســـتی  بخـــش تعییـــن اصالـــت  در  هم چنیـــن 

کمـــک گرفتـــن از هنرمنـــدان هـــم دوره ی آن اثـــر، شـــناخت 

ســـبک و روش هنرمنـــد و  بهره گیـــری از شـــناخت عکاســـی 

بـــا ایکـــس ری و عکاســـی میکروســـکوپی و بررســـی عناصـــر 

تشـــکیل دهنده ی ســـنتزی بـــا تجهیـــزات کروماتوگرافـــی لیـــزری 

ـــری روش هـــا و اصـــول آزمایشـــگاهی و  ـــه کار گی و هم چنیـــن ب

عکاســـی های کارشناســـانه می تـــوان اثـــر را تعییـــن اصالـــت  

کـــرد امـــا بـــاز هـــم صـــد در صـــد نخواهـــد بـــود بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 

بعضـــی از جاعـــالن آثـــار بـــا آگاهـــی کامـــل از ایـــن روش هـــا و 

ــد! ــردد می گذارنـ ــول ایـــن بحـــث را مـ رعایـــت اصـ

ـــه  ـــی، ک ـــه داران خصوص ـــزون مجموع ـــد روزاف ـــه رش ـــه ب ـــا توج ب

بســـیاری از نســـل جـــوان  هســـتند، توصیـــه ی شـــما بـــه آن هـــا 

بـــرای مانـــدگاری و حفـــظ ارزش و اصالـــت آثارشـــان چیســـت؟

بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کنونـــی اجتماعـــی مـــا، مجموعه دارهـــای 

آوردن  دســـت  بـــه  در  قدیمی تـــر  مجموعه دارهـــای  و  جـــوان 

آثـــار هـــم دوره و برابـــر شـــده اند، ولـــی مـــن در آن بحـــث خیلـــی 

دخالـــت نمی کنـــم امـــا ُمصـــر هســـتم کـــه ایـــن مجموعـــه داران 

ــِم ایـــن  بایـــد اهمیـــت مطالعـــه و آگاهـــی را بداننـــد. کســـِب علـ

کار مهم تـــر از چیـــزی اســـت کـــه بـــه دســـت تان آمـــده، بـــه ایـــن 

دلیـــل کـــه خیلـــی وقت هـــا مـــا بـــه دلیـــل عـــدم آگاهـــی از کاری 

کـــه بـــه دســـت آورده ایـــم آن را بـــه زوالـــی ادامـــه دار می کشـــانیم. 

منظـــور مـــن ایـــن اســـت کـــه وقتـــی شـــما ندانیـــد کـــه چـــه اثـــری 

را بـــا چـــه شـــرایطی و از چـــه جایـــی تهیـــه می کنیـــد بـــه همـــان 

انـــدازه هـــم نمی دانیـــد کـــه آن اثـــر را چگونـــه و در کجـــا بایـــد 

نگهـــداری کنیـــد تـــا بتوانیـــد حفظـــش کنیـــد. در شـــرایط کنونـــی 

ـــی  فقـــط بخـــش بیزنـــس و اقتصـــادی ماجـــرا  پر رنـــگ اســـت ول

ــری  ــه اثـ ــه چـ ــت، این کـ ــم اسـ ــیار مهـ ــم بسـ ــدش هـ ــل و بعـ قبـ

را بـــا چـــه ویژگـــی ای داریـــم و چـــه شـــرایطی بـــرای نگهـــداری و 

حفـــظ ارزش و مانـــا بودنـــش بایـــد داشـــته باشـــیم.   

ـــد  ـــص دارن ـــه تخصـــ ـــن زمینــــ ـــد از کســـانی کـــه در ای می تواننـــ

هـــم کمـــک بگیرنـــد...

ـــد. حتـــی  ـــه، مـــا همیشـــه دوســـت داریـــم کـــه ایـــن اتفـــاق بیفت بل

بـــرای تولیـــد اثـــر هـــم ـ ایـــن روی ســـخنم بـــا نســـل جـــوان اســـت. 
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از هنرمنـــدان خواهـــش می کنیـــم کـــه متریـــال و نـــوع اجـــرا را 

بشناســـند و بـــه بـــودن در زمـــان طوالنـــی بـــرای کارشـــان فکـــر 

کننـــد و بـــه چگونـــه اجـــرا کـــردن و چگونـــه داشـــتنش بیندیشـــند. 

هنرمنـــدان جـــوان وقتـــی ایـــن علـــم را درســـت و کامـــل یـــاد 

ـــد بخشـــی از مشـــکل حـــل مـــی شـــود.  بگیرن

ولـــی ایـــن ]هـــم مهـــم اســـت[ کـــه شـــما بدانیـــد کـــه هـــر اثـــری یـــک 

پیشـــینه ای دارد و بایـــد در مـــورد آن مطالعـــه داشـــته باشـــید، در 

مـــورد تکنیکـــش و نـــوع نگهداریـــش، فضـــای نگهـــداری و حتـــی 

نـــوع کلینیـــک کار. مـــا کارهایـــی داشـــتیم کـــه در شـــرایط بســـیار 

خوبـــی نگهـــداری شـــده اند امـــا مســـتخدم خانـــه بـــا عـــدم آگاهـــی 

ــت کار  ــیده و بافـ ــتمال کشـ ــته دسـ ــت داشـ ــه بافـ روی کاری کـ

آســـیب دیـــده اســـت و اتفاق هـــای مشـــابه. این کـــه بدانیـــد در 

ــداری  ــد و نگهـ ــت می آوریـ ــه دسـ ــد کار را بـ ــرایطی داریـ ــه شـ چـ

ـــرای نگهداریـــش درنظـــر می گیریـــد  می کنیـــد و چـــه ســـاپورتی ب

ـــه  ـــری ب بســـیارمهم اســـت؛ مجموعـــه ی ایـــن اتفاق هـــا حـــال بهت

فضـــای هنـــری مـــا می دهـــد.

پـــس بـــرای مانـــدگاری اثـــر  هـــم شـــیوه ی نگهـــداری و ســـاپورت 

اثـــر مهـــم اســـت و هـــم قســـمتی کـــه  تقریبـــاً از گـــردن مـــا 

ســـاقط اســـت و دوســـتانی کـــه مجموعـــه دار هســـتند، گالـــری 

ـــد، حمل و نقـــل  ـــه آن توجـــه کنن ـــد ب ـــدان بای ـــد و خـــود هنرمن دارن

آثـــار. این کـــه در چـــه فضایـــی کارتـــان را قـــرار داده ایـــد، نـــوع 

نـــوع  و  ارســـال شـــود  کـــه می خواهیـــد  جایـــی  بســـته بندی، 

برخـــورد بـــا اثـــر در مقصـــد بســـیار مهـــم اســـت. بســـیاری از 

تابلوهـــا بـــه ایـــن دلیـــل بـــرای مرمـــت بـــه دســـت مـــا می رســـند 

کـــه بـــا حمل و نقـــل غیر حرفـــه ای آســـیب دیده انـــد. هنرمنـــد، 

گالـــری دار و مجموعـــه دار در ایـــن بخـــش هـــم بایـــد برخـــوردی 

وقت هـــا   از  بســـیاری  تقریبـــاً  کـــه  باشـــند  داشـــته  حرفـــه ای 

ایـــن نـــگاه و برخـــورد دیـــده نمی شـــود. این کـــه شـــما در چـــه 

ــه بســـته بندی ای کار را از مکانـــی بـــه  ـــا چـ ــرایط جـــوی ای، ب شـ

ـــد بســـیار مهـــم اســـت. کســـی کـــه  مـــکان دیگـــر انتقـــال می دهی

مســـئول اســـت بایـــد مطلـــع باشـــد کـــه چگونـــه بایـــد ایـــن اثـــر 

را جا به جـــا کنـــد، در هـــر ماشـــینی چگونـــه بایـــد جاســـازی کنـــد، 

ـــد، چـــه فشـــاری رویـــش باشـــد و چقـــدر کار  ـــه برخـــورد کن چگون

را بایـــد ثابـــت نگـــه دارد، چـــه پوششـــی کـــه روی کار قـــرار دهـــد 

و... مجمـــوع ایـــن  رفتارهـــا جـــزو اصـــول نگهـــداری آثـــار اســـت 

کـــه متأســـفانه نادیـــده گرفتـــه شـــده اســـت! 
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برای ماندگاری اثر  هم 
شیوه ی نگهداری و 
ساپورت اثر مهم است 
و هم قسمتی که  تقریباً 
از گردن ما ساقط است 
و دوستانی که 
مجموعه دار هستند، 
گالری دارند و خود 
هنرمندان باید به آن 
توجه کنند،
 حمل و نقل آثار.
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حمیــد خداپناهــی، طــرالن رفیعــی، دنیــا ســعیدی، شــاهد صفــاری، بهرنــگ صمــدزادگان،

 یاشــار صمیمی مفخــم، شــهریار عظیمــی، آریــن قویــدل، نــگار کریم خانــی، آریــا کســایی،

 لیلــی گلســتان، پرهــام مــرادی، مانــوش منوچهری،اشــکان ناصــری، آذیــن نفرحقیقــی، 

و استودیو طبل.

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتشر شده صرفا نظر نویسندگان و لزوما منطبق با دیدگاه زمینه نیست.

ماهنامه الکترونیکی زمینه

صاحب امتیاز

مدیر پروژه

تیم اجرایی

دبیر تحریریه

سردبیر

همکاران این شماره

مترجمان

ویراستار

مدیر هنری

طراح گرافیک

مدیر فنی

رسانه های اجتماعی

مالتی مدیا

با سپاس از

(به ترتیب حروف الفبا)




