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ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش  126ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﮐﻮرد ﺣﺮاج ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ .در ﺣﺮاج ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻬﺮان  6اﺛﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﺛﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋۀ درﺧﺘﺎن ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﺑﺎ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﺛﺮ "ﺷﺎﻋﺮ و ﻗﻔﺲ" ﭘﺮوﯾﺰ
ﺗﻨﺎوﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  2.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و دو اﺛﺮ دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋۀ درﺧﺘﺎن ﺳﻬﺮاب و اﺛﺮ ﻋﻘﺎب ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻪ اﺛﺮ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در اداﻣۀ ﻣﺴﯿﺮش در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دورۀ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ اراﺋۀ  72اﺛﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﮐﻼﺳﯿﮏ از  57ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮاج ،دو روز ﭘﯿﺶ
از ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج در ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن آزادی در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در  16ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮاج ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮاجﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ روﺑﻪ رﺷﺪی را ﻃﯽ  6ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰاری در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﺛﺎر اﯾﻦ ﺣﺮاج ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دورۀ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪل
ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از آﺛﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺶ
آﺛﺎر در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ذﯾﻞ ﺿﻤﻦ اراﺋۀ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨۀ
آﺛﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

اﯾﻦ ﺣﺮاج درﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ،ﺣﺠﻢ و ﻋﮑﺲ آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻼﺳﯿﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽداد،
ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر اﯾﻦ دوره ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان  72اﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع در ژاﻧﺮ و ﮐﺜﺮت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ آﺛﺎر ﮐﻤﺘﺮ
از دورۀ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ در دوره ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺮاج ،آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  56اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر را در ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر ﺑﻌﺪ از
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  9اﺛﺮ و  6اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دورۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋۀ
"ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻓﯽ" و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻫﯿﭻ اﺛﺮ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮاج راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش در ﺣﻮزۀ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮواﻧﯽ آﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﺛﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و رﺷﺪی  28درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻤﯿﻨﻪ را داﺷﺖ .ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ18
ﻣﯿﻠﯿﻮن از  26ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ رﻗﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر

ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻫﺮ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ  320ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎدﻻت آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان  220ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد
درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈۀ ﻋﮑﺲ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻤﯿﻨﻪ از ﻣﯿﺮان اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ آﺛﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻗﺪر ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ "ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻓﯽ" اﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺷﻤﺎری از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ اﺳﺖ و از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در
ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل در دوره زﻣﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺑﺮداﺷﺖ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اوﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮔﺬرا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی وی را ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ژاﻧﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺧﺎص ﺑﺮ ﺑﺮف ،درﺧﺖ و ﯾﺎ ﺟﺎده ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻی اﻧﺘﺰاع و ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن روﯾﮑﺮد ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻈﺮه ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺻﺮاﺣﺖ در ﻻﯾﻪ ﻇﺎﻫﺮی ،از زﺑﺎن ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻨﺎﯾﻪایﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻓﯽ« را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺮف ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺣﻀﻮر ﺑﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ در ﻗﻠﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮف ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ درﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺎه ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ و ﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﻪاش.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﺑﺮف آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﺴﺘﯽ و وﺟﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ
ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮف ،ﺑﻠﮑـﻪ درﺧـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻧﻤـﺎد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﻪ از واﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﻮدش ،ﺑﻠﮑـﻪ از اﺳـﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺮ آن ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﺮدن ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ،
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﯿﻠﯽ زود درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﻫﻨﺮ او ﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻇﺎﻫﺮی و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮف ،ﺑﺎران ،درﺧﺖ ،راه و
در و دﯾﻮار ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ذﻫﻨﯽ در ورای آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ،وﻟﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﮐﻨﺎﯾﻪای او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺼﺮی
و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در دﻧﯿﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺮاج ﻫﻔﺘﻢ ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  150ﺗﺎ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  46درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  220ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ رﮐﻮرد ﻗﯿﻤﺖ
ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن  72اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد  22اﺛﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ در واﻗﻊ  30درﺻﺪ از آﺛﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺑﯿﺸﯿﻨۀ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﭼﮑﺶ ﺧﻮردﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﺮاج ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ  10درﺻﺪ از آﺛﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾۀ آﻧﻬﺎ و
 59درﺻﺪ ﺑﯿﻦ دو رﻗﻢ ﭘﺎﯾۀ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در دو ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  13اﺛﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ از  13ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و  59اﺛﺮ ﻣﺪرن از
 44ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ،ﻋﻠﻲاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،آﻗﺎ ﺑﺎﻻ ،ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪرﻳﺎن،
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ ،ﺣﺴﻴﻦ ارژﻧﮕﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮزاده ﺑﻬﺰاد ﺗﺒﺮﻳﺰي ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ زاوﻳﻪ ،ﻣﻴﺮزا آﻗﺎ اﻣﺎﻣﻲ ،ﺟﻮاد رﺳﺘﻢﺷﻴﺮازي ،ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ،ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻄﺎﻳﻲ و ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻬﺮﮔﺎن.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺮوﻳﺰ ﺗﻨﺎوﻟﻲ ،ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﻳﻲ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻳﮑﺘﺎﻳﻲ،
ﭘﺮوﻳــﺰ ﮐﻼﻧﺘــﺮي ،ﺣﺴــﻴﻦ زﻧــﺪهرودي ،ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﻳﮑﺘــﺎﻳﻲ ،ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﻣﻌﺘــﺒﺮ ،ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﻧﯿــﺎزی ،ﻧﺼــﺮاﻟﻠﻪاﻓﺠﻪای ،رﺿــﺎ ﻣــﺎﻓﯽ ،ﻣﻨﻴــﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺎن ،ﺗﻮﮐﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ روﺣﺒﺨﺶ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﻴﺪي ،ﻣﻨﺼﻮر ﻗﻨﺪرﯾﺰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ درﻳﺎﺑﻴﮕﻲ،
ﻣﺎرﮐﻮ ﮔﺮﯾﮕﻮرﯾﺎن ،داوود اﻣﺪادﻳﺎن ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﺰﺷﮏﻧﻴﺎ ،اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ،ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮادي ﭘﻮر ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪ ،آﻳﺪﻳﻦ آﻏﺪاﺷﻠﻮ ،ژازه
ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ اوﻳﺴﻲ ،ﻋﺒﺎس ﮐﻴﺎرﺳﺘﻤﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ وزﯾﺮی ﻣﻘﺪم ،ﻏﻼمﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺮاک ﻣﻠﮑﻮﻧﯿﺎن ،ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ،ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ ،ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر ،ﻣﻬﺪی ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ روﺣﺒﺨﺶ ،ﮐﻮروش ﺷﻴﺸﻪﮔﺮان ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺼﺎر ،ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ ،ﻣﻬﺪي وﻳﺸﮑﺎﻳﻲ،
ﻫﺎدی ﻫﺰاوهای ،ﮔﺎرﻧﯿﮏ درﻫﺎﮐﻮﭘﯿﺎن ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺣﺮاج ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﺞ از ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﻧﻮﭘﺎ و
ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ از آﺛﺎر ﻣﺪرن اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان:
ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری در ﺣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿۀ آﺛﺎر را ﺑﺮآورد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻣﺎر ﻓﺮوش اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ درﺧﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ  200درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ
داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  50ﺗﺎ  70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾۀ ﺧﻮد  150ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﯿﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺧﺘﺎﻧﯽ در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰآﻟﻮد درﺧﺖ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ذﻫﻦ
ﻧﯿﺎزی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ و در ﺟﺎﻧﺶ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺳﺘﺒﺮ ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪهاﻧﺪ ،روح را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺎﻃﯿﺮی ﭘﺮواز ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﺴﺘﺎدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ او ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﻨﻪﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪار ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﯾﺎدآور ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺄﻣﻦ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ؛ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﻧﺒﻮه ،ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر ﺧﻮش درﺧﺘﺎن ،ﺧﻨﮑﺎی روز ،وﻫﻢ ﺷﺐ و رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻀﺎ .در زﺑﺎن اﺳﺎﻃﯿﺮی ،درﺧﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺜﺎﻟﯽ از آﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی اﻧﺴﺎن و ژرفﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،زاﯾﻨﺪه اﻧﺒﻮﻫﯽ رﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و در ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن درﺧﺖ و اﻧﺴﺎن ،ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ازﻟﯽ ﻫﺴﺖ :ﻫﺮ دو ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺟﺎی دارﻧﺪ و ﺳﺮ در آﺳﻤﺎن ،رﯾﺸﻪ در ﺧﺎک دارﻧﺪ و از آن ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺗﮑﺮار ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎزﻧﻤﻮدی از درﻫﻢ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻗﺪرت اﺟﺮای ﻧﻘﺎش ،ﻧﻤﺎدی از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ .رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﻮم رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎل ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎردک ،ﺑﺎ ﺟﻬﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﺪ و آﻧﯽ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ آرام و ﺻﺒﻮر ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺟﺎوداﻧﻪ.ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﯿﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺖ .درﺧﺘﺎن
رﻧﮓﭘﺮﯾﺪه ،در ﭘﺲ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و زرد درﺧﺸﺎن ،در ﭘﺎﯾﯿﺰی اﺑﺪی ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺒﻮﻫﺸﺎن ،ﺟﻠﻮی دﯾﺪن آﺳﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و راه
ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻪﻫﺎی ﺳﺘﺒﺮﺷﺎن ﮔﻢ ﺷﺪ و ﻣﻼل و ﺑﻬﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ﺣﺴﺮت واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺪاﻣﺎﻧﺪن از
اﺻﻞ و روﯾﺎی وﺻﺎل ﺑﺎ ﮐﻮر ﺳﻮﯾﯽ از اﻣﯿﺪ ،روح ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮرهراهﻫﺎی ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮ،
دوﺑﺎره آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﯿﺎزی ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺮﻧﮓ روی ﻣﻘﻮای آﻗﺎﺑﺎﻻ -ﻧﻘﺎشﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﺻﺮی -ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
 138درﺻﺪ دوﻣﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.آﻗﺎﺑﺎﻻ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ "ﻧﻘﺎشﺑﺎﺷﯽ" ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﺑﺮﻧﮓﮐﺎر و روﻏﻨﯽﮐﺎر دوره ﻗﺎﺟﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻘﺎﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢدورهاش ،ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻓﺮﻧﮕﯽﮐﺎری و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ در ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ
از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻘﺎﺷﺎن درﺑﺎر و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی را در ﻣﺤﺪودۀ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۲۷۷ﺗﺎ ۱۳۰۰
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺟﺮا و از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.

در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوره ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺷﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲۸۳ه.ق ﯾﮑﯽ از
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎی ﺷﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن و از روﺑﻪرو ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ )ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،از ﺑﺮج
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﻻی ﭘﺸﺖﺑﺎم ﻋﻤﺎرت ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺪﯾﻪ و ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺒﮏ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری )ﮔﭻﺑﺮی و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻫﻔﺖرﻧﮓ(
ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﻧﻮاز اﺳﺖ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ  117درﺻﺪ رﺷﺪ ،آﺑﺮﻧﮓ ﭘﺰﺷﮏﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ
در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﭘﮋﺷﮏﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺷﺎﺧﺺ از ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﺰﺷﮏﻧﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏﻧﯿﺎ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۳۳۰ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ آﺑﺎدان
ﻣﯽرود و در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار ﻣﺮدم در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﺰﺷﮏﻧﯿﺎ را ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی در ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺰﺷﮏﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی
دروﻧﯽاش ،ﭘﺮﺗﺮهای را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآورده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﮑﯽ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺼﺮی ﻫﯿﺠﺎنﮔﺮا ﯾﺎ
اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺖ...

ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﮑﺶﺧﻮرده در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان
در ﺑﯿﻦ  72اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاد رﺳﺘﻢ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
راﯾﺞ ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯽ »ﺑﺰم« را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻮاد رﺳﺘﻢ ﺷﻴﺮازي از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺳﻨﺖﮔﺮای اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﺛﺎر ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺗﺬﻫﻴﺐ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮشﻫﺎي ﺑﺎ ارزﺷﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ده ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪول ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "اردوﮔﺎه ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ" ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺷﺪی  92درﺻﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ،اردوﮔﺎه ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﻧﻤﻮﻧۀ ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۹۹ق آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺘﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری وی در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﻈﺮهﺳﺎزی اﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ در ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻗﻠﻢ و درک ﺗﺼﻮﯾﺮی او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻈﺮهﺳﺎزی در آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ
ﭼﻮن »ﻣﻨﻈﺮه ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر و ﻋﻤﺎرت ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ« ) ۱۳۰۳ق(» ،اردوی دوﻟﺘﯽ« ) ۱۲۹۹ق( و ﯾﺎ »اردوﮔﺎه در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ« )۱۳۰۰
ق( ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۳۷ﻗﻄﻌﻪای از ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺪود ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ اروﭘﺎ
در ﺳﺎل  ۱۸۹۸اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺘﮕﺮ ﻣﻬﺎرت روزاﻓﺰون ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ اوﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎم دوم ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در ﻣﯿﺎن ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﺛﺮ ﻋﻘﺎب ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻋﻘﺎب ﮐﻮر« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ »ﻋﻘﺎب ﻧﯿﻞ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۰۸ﺳﺮوده اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﻘﺎب ﮐﻮر و ﭘﯿﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راه او را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
در اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ ،ﻋﻘﺎب ﮐﻮری را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲوار ،ﻣﻬﯿﺐ و ﺳﻬﻤﻨﺎک ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻠﺨﯽ و
دﺷﻮاری زﯾﺴﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﻀﻄﺮب و ﻣﺴﻤﻮم را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺮﯾﺰی از آن
ﻧﺒﻮده ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻋﻘﺎب ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﻢﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره و اوجﮔﯿﺮی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ زاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ی ﻋﻘﺎب ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﺺ ﻋﻤﺮی را در
زودی ﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﮐﻮر ِ
رﺻﺪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﭘﺮ ﺻﺪای ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﮔﺬراﻧﺪه ،ﻧﺸﺎن از آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻔﻠﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ اﺛﺮ ﻣﺤﺼﺺ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی آزاد و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭽﯽ ﭼﻮن
ﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﻋﻘﺎب را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻘﺎب ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯽدﻓﺎع ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،رﻧﮓﮔﺬاری و ﺳﺎﺧﺖ زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ در آﺛﺎر ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﺛﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺤﺼﺺ ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ
ﺟﺎذﺑﻪای ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻮم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻘﺎب و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻨﺪﯾﺲﮔﻮن،
ﻣﺴﺦ ﺷﺪه و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﻏﻠﺐ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺰﻣﯿﻨﻪای ﺗﮑﺮﻧﮓ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻓﻘﯽ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﻋﻘﺎب ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﮐﻮﻫﯽ در ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﺗﺼﻮر ﺷﻮد .در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
او ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻬﻦ ،درﺷﺖ و زﺑﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﺴﺘﻦ ﻧﺪارد و اﻓﺴﻮس ﮐﻪ در
ﺣﺎﻻ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای ،ﻋﻘﺎب ﺳﺨﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺟﺰ َ

اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ اوﻟﯿۀ در ردهﺑﻨﺪی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ و
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ دوره ﺣﺮاج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺛﺮ ﺑﯽﻧﺎم از ﻣﺠﻤﻮﻋۀ درﺧﺘﺎن ﺳﻬﺮاب ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ 3ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرد .ده اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮدار ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺮ
آﺛﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﺎورد ﺣﺮاج:
ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دورۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ  26ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  113ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد اوﻟﯿۀ ﺧﻮد
ﮐﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  620ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  %27اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش را در ﻋﺮﺻۀ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺛﺎر ﻫﻨﺮی رﻗﻢ زد .اﯾﻦ
ﺣﺮاج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮاجﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺮاج ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻬﺮان ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺣﺮاج ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  80اﺛﺮ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮوش را رﻗﻢ زده ﺑﻮد .اﻣﺎ رﻗﻢ ﮐﻠﯽ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه
در آن ﺑﺎ ﺣﺮاج ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﺛﺎر دوره ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  362ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  80اﺛﺮ ،ﺑﻬﺎی ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  322ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺷﺪی  12درﺻﺪی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ ﺣﺮاج ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد رﺷﺪی  78درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ و
رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اراﺋۀ  12اﺛﺮ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
از آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘۀ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ و آﺛﺎری ﮐﻪ در ﺣﺮاجﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان دو اﺛﺮ ﻋﻘﺎب ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و
ﻣﺠﺴﻤۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل  2009ﮐﻪ در ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ و دﺳﺎﻣﺒﺮ 2015ﺣﺮاج آدرﻧﻮرﻣﻦ
ﭘﺎرﯾﺲ ،اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی ﺳﺎل  2014در ﺣﺮاج ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو اﺛﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺎن در
ﻣﺮﺗﺒۀ آﺛﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  850ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی در اﯾﻦ اﺛﺮ در اداﻣﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺼﺮی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رازآﻣﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان و ﺧﻠﻖ اﺛﺮی
ﮐﺎﻣﻼ ً اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی ﺗﮑﺮار اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ – ﻫﻤﭽﻮن
ﻃﻠﺴﻢﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬی – ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،آﺛﺎر ﭘﺮﮐﺎری را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و آن ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ آﺛﺎرش اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺷﮑﻞﻧﻤﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺰاع ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ ﺷﺪ .اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪهرودی
در ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرﻳﻚ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ« ﺗﺜﺒﯿﺖ
و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ .او ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۳۴۰آﺛﺎری را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻠﺴﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد ،در اواﺳﻂ دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺪاول
ﻋﻠﻮم ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ رﯾﺸﻪای دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد ،آﺛﺎر ﭘﺮﮐﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﻋﺪاد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و
اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .وي در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺧﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ از اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،ﺣﺠﻢ ﻓﺸﺮدهای از اﻋﺪاد رﯾﺰ و ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ زﻧﺪهرودی ﻫﻢﭼﻮن دﯾﮕﺮ آﺛﺎر دﻫۀ ﭘﻨﺠﺎه ،از اﻋﺪاد و ﺣﺮوف
ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻓﺮم اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﺪاد و ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
)ﺟﺪولﻣﺎﻧﻨﺪ( ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ از رﻧﮓ و ﻧﻘﺸﻤﺎﯾﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻧﮕﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﺷﺎن ،ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ دوره از آﺛﺎر او ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۷۵۰۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﺛﺮ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮاج ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻬﺮان در ﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،اﺛﺮ ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺮاک ﻣﻠﮑﻮﻧﯿﺎن در ﺣﺮاج
ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ ﻟﻨﺪن ،ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺘﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ اﺛﺮی
واﺣﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﯿﺪه و اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ دو ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﻨﺪه را از اﻓﻘﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی ﺧﻄﻮط اﺳﺖ .ﺑﯿﯿﻨﺪه ﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ
دارد.
ی راهراه آﺑﯽ ،اﺛﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺛﺮ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﻨﺞ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﺮروی روﻣﯿﺰ ِ
ژوﺋﻦ  2016در ﺣﺮاج آدرﻧﻮرﻣﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ در ﺳﺎل  2015و در
آورﯾﻞ  ۲۰۱۴در ﺣﺮاج ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ ﻟﻨﺪن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﺛﺎر اﺣﺼﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻧﻪ
ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮم ﺣﺮوف در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه و در ﻣﯿﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺣﺮوف ،ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎل و رﻗﺼﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴﻢ

ﺷﺪه ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺧﻄﻮط ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺛﺮ ،اﺛﺮ  2.5ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آورﯾﻞ  2010در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ؛ اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺴﻤﻪ »ﺷﺎﻋﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﮑﻠﯽ دﯾﻮارﻫﺎ ،ﻗﻔﺲ و ﺿﺮﯾﺢ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺟﺎ ،در اﺛﺮی واﺣﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮی آﺛﺎر اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر وی ،از درونﻣﺎﯾﻪای رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﻌﺮ و ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮ در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه واﻗﻌﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻓﯿﮕﻮر ،ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای و ﺣﺠﻤﯽ
ﺑﺮای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ادﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻔﻠﯽ
را در ﺑﺪن ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﮐﻨﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد .اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺠﺴﻤﻪ »ﺷﺎﻋﺮ و ﻗﻔﺲ« اﺛﺮی ﯾﻮﻧﯿﮏ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺎص در ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺮه اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎﻋﺮ را
ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐ او ﻗﻔﺴﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﮐﻼم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از آن رﻫﺎ ﺷﻮد .ﺳﺮ ﺷﺎﻋﺮ
ﭼﻮن ﻧﻘﺸﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﯿﭽﺎن اﺳﻠﯿﻤﯽﻫﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ درک ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﺶ راه ﻋﺒﻮر از ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎرش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻬﻤﯿﻦ اﺛﺮ ،اردوﮔﺎه ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ "ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ" ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل 1996در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ﻟﻨﺪن اراﯾﻪ ﺷﺪ و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ
ﺑﻮد ،اردوﮔﺎه ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه "ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر" ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺖۀ -
ﻣﻼﻧﻮروزی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ -اثر ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪ اﺛﺮ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﻣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ.

دﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ،اﺛﺮ درﺧﺘﺎن ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی در اﮐﺘﺒﺮ  2014ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۳۴۰ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ،اﺛﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺼﺎر اﮐﺘﺒﺮ  2008در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﯿﺠﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  2016ﺣﺮاج ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ ،واﺣۀ ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﮐﺘﺒﺮ  2015در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ دﺑﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان

