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ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻬﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه 97
 21ﺗﯿﺮ 1397
ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش دورۀ ﻧﻬﻢ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﻗﻢ  31ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  378ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و رﺷﺪی  30درﺻﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮﻫﻪای ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی آﺷﻔﺘﻪای داﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤۀ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺮاج را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

اوﻟﯿﻦ دور از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  97و ﻧﻬﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻇﻦﻫﺎ و ﮔﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ در ﻫﺸﺘﻢ
ﺗﯿﺮﻣﺎه و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  800ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮاج ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ و ﻧﺠﻮاﻫﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺑﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻧﻤﯽﺗﻮان رﺷﺪی ﮐﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری  9دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در اﻏﻠﺐ ﻣﺠﻼت و آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮوش
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺮاﺟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ارﻗﺎم آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت و رﻗﻢ ﻓﺮوش ﻫﻨﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در
ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از  9دورۀ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺣﺮاج در ﻃﻮل اﯾﻦ  9دوره ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ و ﺻﻌﻮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزار
آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﻓﺮوش دورۀ ﻧﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ رﻗﻢ  31378ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن) 31ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  378ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺮﻫﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی آﺷﻔﺘﻪای داﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤۀ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

دورۀ ﻧﻬﻢ ﺑﺮﺧﻼف دورۀ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر زﯾﺎدی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان را در ﺧﻮد داﺷﺖ در دورۀ ﻧﻬﻤﺶ ﺑﺎ ﭼﯿﻨﺸﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت و آﺛﺎر ﻣﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ،ﭼﺎپ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻋﮑﺲ ﺑﻮد.

ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺛﺎر رﻧﮓ روﻏﻦ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره در ﺻﺪر اﺳﺖ در اﯾﻦ دوره ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺑﺮﻧﮓ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﻮن "ﯾﺮواﻧﺪ ﻧﻬﺎﭘﺘﯿﺎن" از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران
آﺑﺮﻧﮓ و "ﺳﻤﺒﺎت در ﮐﯿﻮرﻏﯿﺎن" از ﻧﺎمداران ﻋﺮﺻۀ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ در ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ آﺑﺮﻧﮓ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﮑﺲ و ﭼﺎپ را ﻧﺎم ﺑﺮد؛ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﺎﻋﻨﻮان "ﮔﺎو ﮔﺮﯾﺎن" از
ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  220ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﭼﺎﭘﯽ اﯾﻦ دوره ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻄﯽ ﭼﺎﭘﯽ از زﻧﺪهﯾﺎد
ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی ﺑﻮد ﮐﻪ 300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﺮاج ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮاج از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪ ِ
دورهﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﺳﻪ ﺣﺮاج )ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم( 56 ،اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول آﺛﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن
ﯾﺮواﻧﺪ ﻧﻬﺎﭘﺘﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارﻣﻨﯽﺗﺒﺎر و از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران آﺑﺮﻧﮓ اﯾﺮان ،آﺑﺮﻧﮕﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده از ﻣﻌﯿﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ دوﺳﺘﻌﻠﯽ ﻧﻘﺎش دورۀ ﻗﺎﺟﺎر،
ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺑﺮﻧﮕﯽ از ﺳﻤﺒﺎت درﮐﯿﻮرﻗﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد زﻧﮕﻨﻪ و ﻋﺒﺎس ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺴﻞ دوم ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﺮاج دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﮐﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﭼﮑﺶ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻌﻀﺎ در ﺣﺮاجﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺎﻧۀ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ رﺿﺎ ﻣﺎﻓﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در اﮐﺘﺒﺮ
اﺛﺮ ﺣﺮاج در ﺳﺎلﻫﺎی
ِ
 2008در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو
اﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎمﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی  380و  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ دوی اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺣﺮاج
ﺳﺎلﻫﺎی  2010و  2016ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎری از ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺼﺎر و ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﯽ در ﻣﺎرس،2016
ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  ،2016ﻣﺤﺴﻦ وزﯾﺮی ﻣﻘﺪم در اﮐﺘﺒﺮ  2009در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺎﺷﯽ رﻧﮓ روﻏﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  480ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ و در دﺳﺎﻣﺒﺮ
 2016در ﺣﺮاج وﯾﻨﺰور اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  2017در ﺣﺮاج ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ ﻟﻨﺪن ﭼﮑﺶ
ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺛﺮ رﻧﮓ روﻏﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪی در اﮐﺘﺒﺮ  2016در ﺣﺮاج ﮐﻼرس
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻔﺖ اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺮاک ﻣﻠﮑﻮﻧﯿﺎن ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ،
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎری ،ﺣﺴﯿﻦ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ و ﻣﻬﺪی وﯾﺸﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در
ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ رﺷﺪﻫﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.

اﺛﺮ ﺳﯿﺮاک ﻣﻠﮑﻮﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺎل  1391در اوﻟﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮد اﮐﻨﻮن در ﺣﺮاج
ﻧﻬﻢ ﺑﺎ  13ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ  1275درﺻﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ .اﺛﺮ ﺑﻌﺪی ﮔﺎو ﮔﺮﯾﺎن ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺮخ رﺷﺪی  214درﺻﺪی ،در دور دوم  70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  220ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ دورۀ اول ﺧﻮد ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره  260ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده
ﺑﻮد در ﺣﺮاج ﻧﻬﻢ ﺑﺎ  420ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد ﮐﻪ  62درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ دورۀ ﺧﻮد رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﭼﻮن
اﺛﺮ ﻣﻬﺪی وﯾﺸﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪی ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻬﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﭼﮑﺶ
ﺧﻮردﻧﺪ.

اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ آﺛﺎر اﯾﻦ دوره از ﺣﺮاج ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ دورهﻫﺎی ﺣﺮاج ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  80اﺛﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺣﺮاج دو اﺛﺮ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺬف ﺷﺪ ،دو ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎدﻗﯽ و ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر ﺑﻮد .از
ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺮاج اﯾﻦ دوره ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﻌﺪاد اﺛﺮ را ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر
ﻧﻘﺎﺷﯽ  59اﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻗﯽ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ 10 ،اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ و  8ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ اﺛﺮی ﺳﻪ ﻟﺘﻪای ﺑﺎﻋﻨﻮان "ﮔﺎو ﮔﺮﯾﺎن" از ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺣﺮاج
ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺴﻮراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ ﺧﻮد او در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺎﯾﻪدار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ "ﮔﺎو ﺧﻨﺪان" از

ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻦﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺗﯿﺮه ﺑﺮ
ﺳﻔﯿﺪی ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوی در آن ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﺮ او در ﻟﺖ
وﺳﻂ و ﻓﻮﮐﻮس ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ،ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺎو ﺗﺄﮐﯿﺪی دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺎو ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﯿﺮه در ﻧﻘﺎط ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺎدر واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﺣﺴﯽ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی اﺳﻄﻮرهای در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺸﺮ ،ﻧﺸﺎن از ذﻫﻦ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ و ﺧﻼق ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮ ،ﮔﺎو ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رﻧﮕﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻣﻨﻔﻌﺖداری را وﻋﺪه ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺎوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ ،آنﺟﺎﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺑﺎزۀ ﺳﻨﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ دوره از ﺳﺎل  1227ﺗﺎ  1330ﺑﻮد و  35ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﺑﯿﻦ  58ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺮاج
از ﺑﯿﻦ  58ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ  80اﺛﺮ اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف دورۀ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ دوره  88ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻗﺪﻣﺖ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺎبﺗﺮ از دورۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮدش
ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  68درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﮐﻞ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻧﻘﺎﺷﯽ رﺷﺘۀ
ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ  19درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان و ﺣﺠﻢﮐﺎران  12درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﮐﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ
رﺷﺪ در رﺷﺘۀ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻮع  40درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿۀ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮاج رﺷﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از رﺷﺘۀ ﻣﺠﺴﻤﻪ ،رﺷﺘۀ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﺑﺎ  30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ دوﻣﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮرﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ  59اﺛﺮ  17.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﺷﺪی  18درﺻﺪی  21.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ.ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮردﻗﯿﻖﺗﺮ
از ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ  78اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد  71اﺛﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪی ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ و  30اﺛﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪی ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮاج
روﻧﻖ دوﭼﻨﺪان ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن رﺷﺪی  1/5ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ را در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی آﺛﺎری ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  5اﺛﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ
اوﻟﯿﻪ 5 ،اﺛﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪی و ﻣﺎﺑﻘﯽ آﺛﺎر ) 68اﺛﺮ( ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ  5اﺛﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪی روی  100درﺻﺪی25 ،
اﺛﺮ ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ و  36اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻃﻮﺳﯽ رﻧﮓ در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ رﺷﺪ آﺛﺎرﺷﺎن را ﻣﺸﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮدار ﻃﻮﺳﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺮاج در اﯾﻦ دور را ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ:

اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ " ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد ﯾﺎ ﻣﻮﻻی دروﯾﺸﺎن" زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در
ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺷﺪی  425درﺻﺪی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺑﺮگ و ﻏﻨﭽﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و اﺳﻠﯿﻤﯽﻫﺎ را از اﻃﺮاف ﺧﻄﻮط ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﻪ از
اﻟﻬﺎمدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط ،ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻃﻐﺮاﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ و
ﺧﻄﻮط را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد و در دروﻧﺸﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﺛﺮ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺤﻤﻮد زﻧﮕﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 233
درﺻﺪ دوﻣﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را داﺷﺖ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ  5اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭘﻨﺞ اﺛﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد از ﻣﯿﺎن  78اﺛﺮﻫﻨﺮی ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان 30 ،اﺛﺮ رﺷﺪی ﯾﮏوﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ از آﺛﺎر ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ
ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  38درﺻﺪ آﺛﺎر) 29اﺛﺮ( ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 5
اﺛﺮ)ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  7درﺻﺪ آﺛﺎر( ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮاج ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﺮوش ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ  63اﺛﺮ از  78اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد روی  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮوش ﭘﻨﺞ اﺛﺮ ﺑﺎﻻی ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﭼﮑﺶ ﺧﻮردن در ﻣﺠﻤﻮع  63اﺛﺮ ﺑﺎﻻی 100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،دﺳﺘﺎوردی ﺟﺪﯾﺪ از
ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ دوره ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﺮوش ﮐﻞ ﺣﺮاج را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ رﻗﻢ  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  650ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ .در ﺟﺪول ذﯾﻞ 10 ،اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده در ﺣﺮاج رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ و
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ  8ﺗﻦ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﻪ دورۀ ﺣﺮاج آﺛﺎرﺷﺎن ﺟﺰو ده اﺛﺮ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﯿﻦ ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻬﻤﯿﻦ
دورۀ ﺣﺮاج ﺑﻪ دو اﺛﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻓﺮﯾﺪه ﻻﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ده ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪول ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻓﺮﯾﺪه ﻻﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  750ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
اوﻟﯿﻪ ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ .اﺛﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﮔﻮیﻫﺎی آﯾﻨﻪﮐﺎری او ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻧﻔﺮادیاش در
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺑﻮد .اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺰو ﮐﻤﺎلﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻻﺷﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟۀ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺎزه ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻼف آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻻﺷﺎﯾﯽ،
درﺧﺘﺎن ،ﮔﻞﻫﺎ ،آﺳﻤﺎن آﺑﯽ و ﻧﻮرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و درﺧﺘﺎن و ﮔﻞﻫﺎ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺗﻮﻓﺎن و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

در ﺳﻤﺘﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮی او ﻫﺠﻮم ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﺗﯿﺮه از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺎﺑﻠﻮ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﺗﺎرﯾﮏ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦ وﺟﻮد
ﮔﻞﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻢﮐﻢ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨۀ روﺷﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻫﻨﻮز ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺎش راه ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﯿﺪﺑﺮده و ﮔﻞﻫﺎ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ و
ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮرﺟﺰﯾﯽﺗﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ در ﺑﯿﻦ ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ دوره  5اﺛﺮ ﺑﺎﻻی  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ
اﯾﻦ دوره از ﺣﺮاج ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد ،اﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﯽ دوردﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ.

رﻧﮓ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﺎری از ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و در ﻓﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎی ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﺨﺴﺖ در ﻗﻬﻮهایﻫﺎی روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه و ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢرﻧﮓ ﺧﺎک و
ﮐﻮﯾﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿۀ ﮐﻮﯾﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن زادﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﻘﺎش اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻧﮓ ﻓﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪۀ درﺧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﮔﺮان اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی ﺑﻮد ،اﺛﺮی ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﻧﮕﯿﻦ و
درﺧﺸﺎن ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓﻫﺎی زﻧﺪه در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
رﻧﮓﻫﺎ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﻮط ﭘﻬﻦ و
ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﯿﺰ در ﮐﻞ اﺛﺮ در ﭼﺮﺧﺶ و ﮔﺮدش اﺳﺖ.

در ﻧﻮار رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮف "ﻫـ" ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد و اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺎش ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮم ﺣﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ در آن ،ﺑﯽآنﮐﻪ ﺧﻮد
را درﮔﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه و در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺎف و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﻨﺎزی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .زﻧﺪهرودی ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮف" ه"
ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺣﺮف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن آن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﯽ ﻧﯿﻤﻪاﻧﺘﺰاﻋﯽ دﯾﮕﺮی از ﺳﻬﺮاب
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﮔﺮان اﯾﻦ دوره ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷ ِ
ﺳﭙﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را در ﺗﺎوﯾﻠﯽ ﮐﻨﺎﯾﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﺛﺮی
ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﯽ رﻣﺰی و آﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻄﯽ از رﺿﺎ ﻣﺎﻓﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻮب
ﺣﺮاج ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻤﺘﺎز از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﻣﺎﻓﯽ در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﻓﻀﺎی ﮐﻮﻻژ ﺑﺎ
ﻣﻔﺮدات ﺧﻂ در آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻗﻄﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ رﯾﺘﻢ ﺧﻄﻮط و ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﻦ
اﺛﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ راﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻧﻮﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺮاج را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺸﺎورۀ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ
 9210209630و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ  02122922538ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﺮاجﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﻀﻮ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش زﻧﺪۀ ﺣﺮاجﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان

