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ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﺎﮐﺎﻇﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾۀ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،او آﺛﺎرﻫﻨﺮی ارزﺷﻤﻨﺪی
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻪداری ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻧﺴﺦ
ﺧﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از داراﯾﯽ او را آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،وی در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺴﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﻔﯿﺲ از ﺧﻄﻮط ﻗﺪﻣﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ،
ﻧﺤﻮۀ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ داد ،در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ:

آﻗﺎی ﮐﺎﻇﻤﯽ از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﻨﺪه از ﺳﺎل  79در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدم و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺷﺪم و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎر ﻗﺪﻣﺎ را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ.

ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزۀ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻨﺮ ،ﺑﺮ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﯿﺰﻧﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ رﺷﺪ و روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺰﻧﺲﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را روی ﻃﻼ و ﯾﺎ زﻣﯿﻦ
ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ رﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻫﻨﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ
ﯾﮑﺒﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪی ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮاه
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻨﺮ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺰﻧﺲﻫﺎﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ،
ﯾﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزۀ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪیﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭼﯿﻦ و آﺳﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﺒﺎره رﺷﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎزار
دربﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺎرﮐﺖ ورود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ و ﻋﺮﺿۀ ﻫﻨﺮش ﺑﻪ ﺑﺎزار ورود ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ ،ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻۀ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ دارد ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﮕﺬرﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ روی داد و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران زﯾﺎدی
وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻣﻮج اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢ
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ از اﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد دارد ،راﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ آﺛﺎر دﺳﺖ اﺷﺨﺎص و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ از ارزش آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات در ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻓﻮر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻫﻨﺮ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ در اﯾﺮان از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺛﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ را ارزانﺗﺮ ﺑﺨﺮﯾﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ارزش اﺛﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود،
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و رﺷﺪ در
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی اﻗﺒﺎﻟﯽ در ﻓﺮوﺷﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﻀﺎ اﻓﺮادی ﺗﺎزه ورود اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺣﺪودا از ﭼﻪ دﻫﻪای اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯿﻢ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﯾﮑﺒﺎره رﺷﺪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﻓﺎرغ از ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺮ...
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻓﺮد ،ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ در ﺣﺪود دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و ﺻﻔﻮی ،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در آن دوره ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و
آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺒﻮده ،آﺛﺎرﺷﺎن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻓﺮد از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ زﺣﻤﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﮐﺘﺎب ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ رﻓﺮﻧﺴﯽ از دورۀ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﯿﺎﻧﯽ -داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﻨﺮﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار "اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻂ و ﺧﻄﺎﻃﺎن" -زﺣﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﺮﻧﺴﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﺟﺰو ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﻀﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠۀ آن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧۀ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل واﻗﻌﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رخ
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪادی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﻮد اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮد آن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻄﺎﻃﯽ و روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ در ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺳﻨﺘﯽ آن اﻋﺪاد و
ارﻗﺎم و آن رﺷﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ
ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻌﻞ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻣﺮار
ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﯾﺎ ﺧﻂ ﻧﻘﺎﺷﯽ؟

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در دﻫۀ آﯾﻨﺪه ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻗﺪﻣﺎ
و آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﺘﺎده اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ روی ﯾﮏ آرﺗﯿﺴﺖ ﺧﻮب اﻣﺮوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻋﺘﺒﺎر ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ
ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻋﺘﺒﺎر  30اﺛﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻧﻔﯿﺲ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﺧﺮﯾﺪ  30اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﻢ رﯾﺴﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ  30اﺛﺮ دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺮدﺗﺮ ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل و درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺛﺮی ﺧﺮﯾﺪه و در
ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺧﻮرده و ﺑﻌﺪا ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﻼ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪه و وارد ﭘﺮوﺳۀ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮﺷﻨﺪه اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﻋﻮدت داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز
اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ در ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪیﺗﺮ از  30اﺛﺮ اﺳﺖ و در  30اﺛﺮﻫﻨﺮی ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از  30اﺛﺮ ،دو اﻟﯽ ﺳﻪ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻪ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ  2اﺛﺮ از  30اﺛﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪه و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺮﮐﺖ و رﺷﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ و ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ و ﺳﺎﺗﺒﯽ و ...وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧۀ ﺣﺮاﺟﯽ اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﺪاد و
ﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮده و رﺷﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ
ارﻗﺎم اﻋﻼمﺷﺪه در اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣ ِ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زرﯾﻦﻓﺎم  50ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﯾﺎ  100ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﻓﺮوش رﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮوش واﻗﻌﺎ در ﺟﺎی
ﺧﻮدش اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ دﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ

ﻧﻤﻮدار درآورد .ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎ ﻣﺪلوار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﻫﻨﺮ ﻣﺮز ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد؛
از ﺟﻬﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﺨﺒﻪ و درﺟۀ ﯾﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﮔﺮ روزی ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ از ده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺧﻮب ﺻﻔﻮی ﯾﺎ ده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺧﻮب ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آﺛﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻮع آﺛﺎر ﻫﻢ ﮐﻢ
از آن ﻧﺪارد.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد...
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﯾﺪن و ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

