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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪرن و ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان(
 25دی 1395
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪه و دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از آﻏﺎز ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺟﻮان اﯾﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوش ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ و آﺛﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮐﯿﺎﻧﻮش ﻣﻌﺘﻘﺪی:
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪه و دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از آﻏﺎز ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺟﻮان اﯾﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوش ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ و آﺛﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
)ﻋﻤﻮﻣﯽ( و اﻓﺘﺘﺎح ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﺎﻟﺮی در ﺗﻬﺮان ــ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی روﻧﻖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻓﺮوش آﺛﺎر در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ــ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎزار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺒﺎب ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺰوم
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮش آﺗﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ )ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺖ( ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺟﺪی
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺸﯿﺮی،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،1395،ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  600-800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  850ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاجﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺻﻮﻻ ً ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺣﺮاجﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ اش ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻜﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی( ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی )ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺣﺮاج( ﺑﻪ اﻣﺮ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮو
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﯾﻌﻨﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی( و ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻜﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ( ،ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﺣﺮاج ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش( و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران )ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮔﺮدآوری آﺛﺎر( ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی و ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﺮروﻧﻖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ اﻣﺮ ﮔﺮدآوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎ روﯾﻜﺮدی ﺧﺎص اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﺎﻟﯽ ﻗﻮی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزار و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎزار را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ دو ﮔﺮوه )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺣﺮاج ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ( در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و آن اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺎزاری ﭘﺮروﻧﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﻮد .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی )و ﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ( واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮاجﻫﺎ دارد.
اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﮔﺎﻟﺮی داران و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮاجﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮی
ﯾﻌﻨﯽ »آرت ﻓﺮ«ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﮔﺎﻟﺮی داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﺮاج ﻫﺎی
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار را ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن رﮐﻮرد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺧﺎﺻﯽ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺸﮕﺎم و اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ »اﺻﺎﻟﺖ« ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را
در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
آﺛﺎری از اﯾﻦ دﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻘﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ( ﮐﻢ و ﻧﺎﯾﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
روی ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار را دارﻧﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در داﺧﻞ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﮔﺴﺴﺖ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای )ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻘﺎﺷﯽ( ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻮان از ﺳﻮی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮاج ﮔﺰاران ،ﮔﺎﻟﺮی داران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران و دﻻﻻن ﻫﻨﺮی( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎزار دﭼﺎر ﺷﻮک و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮش را ﺗﺎ ﺣﺪود ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺣﺮاجﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

رﺿﺎ رﯾﻨﻪ ای ،1395،ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  20-25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و آن ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮐﺸﺶ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درآﻣﺪ
ﮐﻼن از ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ و ﺧﻠﻖ آﺛﺎر در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺎﻣﺒﺎرک
داﺷﺘﻪ ،و آن اﯾﻨﻜﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻗﺒﺎل ﺑﺎزار و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺷﻬﺮت ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و آرت ﻓﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ و راه ورود ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ را در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﮔﺮﺗﻪ ﺑﺮداریﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ از آﺛﺎر ﺑﺎزار ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ در روزﮔﺎر ﻣﺎــ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻜﺮاری ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن در
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭘﯿﺪاﺳﺖ ــ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﻮمﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ روﯾﻜﺮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﻮش ﺗﻜﺮار
ﺷﻮﻧﺪهای ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎزار ،وارد ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ آﺛﺎر

ﺑﺮای ﺑﺎزار اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺟﺪی در ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﮔﯿﺮ از
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ از آﯾﻨﻪ و آﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﻫﻢ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد.
ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﻣﺮوز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدن در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﺎﻟﺖ ــﺒﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدن ــ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﺟﻨﺒﻪ اﺑﺪاع در آن اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ( ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آﺛﺎرﺷﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادﻏﺎﻣﯽ ﭘﺮﺑﺎر و ﮔﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ذات ادﻏﺎم ﺷﺪه در وﯾﮋﮔﯽ اش ﺑﻪ آن وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮﮔﻮن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺒﺐ
ﺗﻤﺎﯾﺰ »ﺧﻠﻖ اﺛﺮ« اﺻﯿﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﻜﻪ اﺻﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﺻﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪه رودی ،1395،ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  300-400ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  360ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮﻣﺎن ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪه ای ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﯿﺎن و ﺑﻨﯿﺎد آﯾﻨﺪه ﻫﻨﺮﻣﺎن
را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺼﺮﻣﺎن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎری در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮرﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد آن ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ،دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺪﻟﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺘﻤﺎ ً ﺿﺮورت ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺖ و ﺗﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در
آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ( از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ!
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮاجﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )از ﺳﺎل 2006م (.و داﺧﻠﯽ )از ﺳﺎل
 (1390ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ( ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻗﺒﺎل و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮ داﺷﺘﻪ و
دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﯾﮋهای را در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺟﺬب ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن روﯾﻜﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎزار و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ )ﻣﺪرن و ﻣﻌﺎﺻﺮ( اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار اﻣﺮوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻏﯿﺎب
ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺣﺮاج اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﺷﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و
ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﮐﺎرزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮی زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮی ﺷﺎن و ﻧﻮع زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎرﺷﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎی ﻓﺮوش را
ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺮاجﻫﺎی ﻫﻨﺮی داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﮔﺰﯾﻨﺶ و اراﺋﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻀﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻜﺮاری از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺪه رودی ،اﺣﺼﺎﯾﯽ ،ارﻣﺠﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﻼرام ،ﻣﺎﻓﯽ،
اﻓﺠﻪای و ﭼﻨﺪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪاران
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻃﻮل ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﺮوش آﺛﺎرﺷﺎن در
ﺣﺮاجﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎی دﻫﻨﺪ و ﺑﺎزار ﻫﻤﺎن واﮐﻨﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪهای از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺸﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺮوه دوم ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ دﻫﻪﻫﺎی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در آﻏﺎز داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
در ﺧﻂ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ( و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ روﯾﻜﺮدی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺮی دارای ارزشﻫﺎی

ﻫﻨﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ داری ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ درک واﻻ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﻮﻟﯽ ،ﺷﯿﺮازی ،ﺻﺎدق زاده ،رﯾﻨﻪ ای ،آرﯾﺎﻣﻨﺶ ،اﻣﯿﺪی ،ﺣﻨﻔﯽ،
ﻓﺪاﯾﯽ ،ﮐﺮﻣﯽ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد...
ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻫﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب زاده ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺰء ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻏﺎز ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ رﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﯽ ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺷﯿﺮدل و ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ دﯾﮕﺮ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺣﺮاج
ﺗﻬﺮان آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺟﻬﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﺪر آﻧﻬﺎ دو اﺛﺮ از ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺸﯿﺮی ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش 1300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و دو اﺛﺮ از ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪه رودی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
رﮐﻮردﻫﺎی آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ در اﯾﻦ ﺣﺮاج را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ رﺿﺎ رﯾﻨﻪای )از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ(
ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  ۲5اﻟﯽ  ۲0ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر اﯾﻦ ﺣﺮاج داﺷﺖ و
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی )ﺳﻮره ﺣﻤﺪ( ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  70اﻟﯽ  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،آﺛﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ
 110ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﺛﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮز ﻓﺮوش  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را داﺷﺘﻨﺪ( در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،1395،ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  70-90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  110ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
در اداﻣﻪ ﻫﻢ آﺛﺎر ﻋﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎدق زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﻣﯽ ،ﺑﻬﺮام ﺣﻨﻔﯽ و ﺑﺎﺑﮏ رﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﻫﻢ از ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری و ﻋﺬرا ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯽ روﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻜﯽ از دﻻﯾﻞ آن
ﺗﻜﺮاری ﺑﻮدن ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻮد.
در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ )ﺑﺎ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ( ﻫﻢ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ ﻣﺠﺴﻤﻪ »ﻋﺸﻖ« اﺛﺮ
راﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮدل ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  80اﻟﯽ 60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ  160ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و اﺛﺮی از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮآورد
اوﻟﯿﻪ  ۲5اﻟﯽ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ  65ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﺮ و رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻨﯿﮏ اﺟﺮا ،رﻧﮓ
آﻣﯿﺰی و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﻜﺮاری ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻮژه را در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﯾﻨﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻫﻨﺮ اﯾﺮان
در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ارزش ﮔﺬاری ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی اراﺋﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری
آرت ﻓﺮ و ﺣﺮاجﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
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