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ﺳﯿﺮ ﻓﺮوش ﺣﺮاج ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎران در دوﻣﯿﻦ دوره ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج
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اﯾﻦ ﺣﺮاج در دورۀ اول ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎران آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،در اوﻟﯿﻦ دورۀ ﺧﻮد  66اﺛﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ
داده ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از آﺛﺎر راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن آﺛﺎر ﻗﺪﻣﺎ از دورۀ ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺣﺮاج در دورۀ اول ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎران آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،در اوﻟﯿﻦ دورۀ ﺧﻮد  66اﺛﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ
داده ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از آﺛﺎر راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن آﺛﺎر ﻗﺪﻣﺎ از دورۀ ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد.

دوﻣﯿﻦ ﺣﺮاج ﺑﺎران ،در ﯾﮏ دی  1396ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﺮﺻۀ ﺧﻂ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .آﺛﺎر اﯾﻦ دوره از
ﺣﺮاج ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﺛﺎری از ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻫﺮوی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی،
ﻋﻤﺎداﻟﮑﺘﺎب ،اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺮﯾﺰی ،ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮕﺮ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ
ﭼﻮن اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺧﺮوش ،ﻋﺒﺎس اﺧﻮﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی ،رﺿﺎ ﻣﺎﻓﯽ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﯿﻼرام ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ اﻓﺠﻪای ،ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﯾﺰی،
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره از ﺣﺮاج ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  56اﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.

اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دورۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر اﺛﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق در ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺮاج دوم ﻧﯿﺰ اﺛﺮی از
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮرﯾﺎ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻣﺎﺳﯿﭗ در ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﯾﻦ دوره از ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮐﻮﻓﯽ ،ﻧﺴﺦ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ،ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﺑﺎﻗﯽ آﺛﺎر در
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ،ﻗﻠﻤﺪان ﺑﻮد.

ﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  48اﺛﺮ و  5اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ و  3ﻗﻠﻤﺪان ﺑﻮد .ﻓﺮوش
از ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴ ِ
ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از ﻓﺮوش ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴۀ ﺻﺤﯿﺤﯽ در ﺑﯿﻦ ارﺟﺤﯿﺖ
وارزشﮔﺬاری دﻗﯿﻖ ﺳﺒﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و ﻣﯿﺰان ارزﺷﻤﻨﺪی و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻼﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دوﻣﯿﻦ ﺣﺮاج
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ،ﻗﻠﻤﺪان و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دوﻣﯿﻦ ﺣﺮاج ﺑﺎران ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر
اﯾﻦ دوره ﺑﻮدﻧﺪ:

در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﻫﻨﺮی ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی 1755 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ) ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﭽﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺷﺪ.

و ﺳﻪ اﺛﺮ ﺑﺎﻻی  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد و ﺳﻪ اﺛﺮ ﮔﺮان اﯾﻦ دوره از ﺣﺮاج ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽﻋﺴﮕﺮ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺨۀ ﺧﻄﯽ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪه ﯾﺎزده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد ،دو اﺛﺮ ﺑﻌﺪی ﮔﺮان اﯾﻦ دوره از ﺣﺮاج
ﻂ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  160ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺎﺷﯿﺨ ِ
رﮐﻮردداران ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ  56اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد  10اﺛﺮ ﮐﺮان را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ اﺛﺮ رﮐﻮرددار دو ﺷﺎﺧۀ ﻫﻨﺮی ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:
رﮐﻮردداران آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ در دوﻣﯿﻦ ﺣﺮاج ﺑﺎران:

رﮐﻮردداران آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ:

در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ و
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺒﮏ ﺳﻠﯿﻘۀ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪاران
در اﯾﻦ ﺣﺮاج را ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و از ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗۀ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴۀ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﯾﻦ دو ﺳﺒﮏ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ،ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻼﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪاران و
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را داد.

اﯾﻦ آﻣﺎر از ﺟﻬﺖ آﻣﺎری دادهﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺣﺮاج ﺑﺎران ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در آﯾﻨﺪه را درﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺣﺮاج از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

