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ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ از دﯾﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺼﻠﺤﯽ

ﻣﯿﺮزا ﻏﻼمرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ .ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﯿﺮزا ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﺎک )ﭘﺪر ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲﺑﺎﺷﯽ(
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ واﺳﻄ ٔﻪ دهﻫﺎ ﺗﻦ از ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺷﻬﯿﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺮﻋﻤﺎداﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دﯾﻠﻤﯽ،
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺣﺠﺎبﺷﯿﺮازی و ﻣﯿﺮزا اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی در ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و دروﯾﺶﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ.
ﺧﻂ ﻣﯿﺮزا ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۲۹۰ﻫﺠﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺳﻼف ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۲۹۰ﺗﺎ ) ۱۳۰۴وﻓﺎت اﯾﺸﺎن در رواﯾﺘﯽ
 ۱۳۰۴و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ۱۳۰۷ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ (.واﺟﺪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ اﯾﺸﺎن را از اﻋﺎﻇﻢ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﻂ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺮوف در ﺧﻂ اﯾﺸﺎن
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و
ِ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻠﻢاﻧﺪاز و ﺳﺮدﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺮزا ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺮ ﺣﺮف را ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ اﺻﯿﻞ آن در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﺎداﻧﻪ رﺳﺎﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﯿﺎه ﻣﺸﻖ ﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺎهﻣﺸﻖ را از ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﻔﻨﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺑﺮای ﮔﺮمﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪی
ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻠﯿﭙﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻏﻼمرﺿﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﯿﺮزا در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎهﻣﺸﻖ ﯾﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ.
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ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎ ﻟﻬﺠ ٔ
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻣﯿﺮزا ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺠﻞﻫﺎی ﮐﻪ
ﻣﯿﺮزا در ﺑﺎب اﺻﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﺷﮑﺴﺘ ٔﻪ دروﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ ،ﻋﯿﺎری ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ دارد .ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﻣﻀﺎی دروﯾﺶﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ در ﭘﺎی ﻗﻄﻌﺎت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻧﻬﺎ را در زﻣﺮهٔ آﺛﺎر دروﯾﺶ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﯿﺎﻧﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ( ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دروﯾﺶ را در زﻣﺮهٔ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر
دروﯾﺶﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبآوردهاﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﯿﺮزا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از
ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮدور و ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهِ اﻟﻒ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد.

ﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ
ﻣﻮاﺟﻬ ٔ
از ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهٔ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪهام ،ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﯽﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺷﯿﻮهٔ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﺸﻤﯿﺮﻫﺎ ،دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻧﮑﺘ ٔﻪ ﻣﻬﻢ در ﺷﯿﻮۀ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ً
ﺟﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻀﺎد در ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﻮتﻫﺎ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ در ﺷﯿﻮهٔ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗﻮاﻟﺐ ﭼﻠﯿﭙﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻠﯽ در ﺷﯿﻮهٔ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯿﺮزا ﻏﻼمرﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ از
ﻗﻮتﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط دﻫ ٔﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﮑﺎر آن ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۰۴ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .ﮐﺘﯿﺒﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﺰرگ دورهٔ ﻗﺎﺟﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻬﺮاﻧﯽ
)ﻣﯿﺮزا ﻋﻤﻮ( ﻧﯿﺰ در زﻣﺮهٔ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺮزا اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻓﺮاوان ﺟﻠﯽ در ﺷﯿﻮهٔ ﻏﻼمرﺿﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﺮاﻓﺖ ﺟﻠﯽﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ در آﺛﺎر ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻠﻬﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻔﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ )ﻋﻤﺎداﻟﮑﺘﺎب(
ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮهٔ
ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺮوف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﮐﻠﻤﺎت ،ﺟﻮﯾﺪه و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪی ﻋﻤﺎداﻟﮑﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎﻻی ﺳﺮدر ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﯿﺮزا ﻏﻼمرﺿﺎ ﺑﺎ دور ﮐﻤﺘﺮ و اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آوازه
آوازه و آﺛﺎر ﻣﯿﺮزا ﻏﻼم رﺿﺎ ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را در ﻧﻮردﯾﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻪ اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎم
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻫﻨﺮ آرزوی ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻄﯽ از ﻣﯿﺮزا داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﯿﺮزا
ﻏﻼمرﺿﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاش ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺎﺷﻐﺮ
ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﭼﯿﻦ اﺛﺮی از ﻣﯿﺮزا ﻏﻼمرﺿﺎ را ﺑﺎ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً از آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮزه ﺗﻔﻠﯿﺲ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮی آن زﻣﺎن دﯾﺪن ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺮزا و اﺛﺮی از او را در ﺗﺎﻻری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﺰﯾﻦ
ﺑﻮده دﯾﺪهاﺳﺖ .ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﺎﻧﮓ ﺟﻮ« در ﭘﮑﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺘﺎد »ﺳﺎﻧﮓ« ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﺛﺮی از ﻣﯿﺮزا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ درﺷﺘﺶ
ﻧﮕﺎﺷﺖ.

اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻣﯿﺮزا ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺮود و ﺗﺨﻠﺼﺶ ﻏﺰال ﺑﻮد .ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﻣﯿﺮزا ﻓﺼﯿﺢ و اﺳﺘﺎداﻧﻪاﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎرت ﺗﺨﻠﺺ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ او ارادت داﺷﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻣﺴﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﺎرت را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ﺧﻄﺎب ﮐﺮده و از او ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﺺ ﻏﺰال را ﻏﺎرت ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ ﻣﯿﺮزا در اﺷﻌﺎرش ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺨﻠﺺ ﺷﻌﺮی ﻧﺪارد.

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻣﯿﺮزاﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

آﺛﺎر ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ:
آﺛﺎر ﻣﯿﺮزاﻏﻼﻣﺮﺿﺎ در ﭼﻬﺎر دوره از ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ از ﺳﺎل  2001ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2001ﻓﺮوش
ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  2010ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  5625ﭘﻮﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮوشﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺮاجﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

