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چکیده

یکی از مهم ترین مباحث در حوزۀ هنر، مسئلة خریدوفروش تابلوهای نقاشی است. با تأسیس خانة حراج تهران، خریدوفروش 
آثار نقاشی هنرمندان معاصر ایرانی شکل جدیدی گرفت و آثار با دارابودن ویژگی هایی خاص با قیمت هایی متفاوت ارزش گذاری 
شدند. از طرفی ایجاد بحران های اقتصادی مانند تورم و افزایش قیمت دالر آزاد در سال های اخیر می توانست بر ارزش گذاری، تعیین 
قیمت و میزان فروش آثار هنری اثرگذار باشد. هدف مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشی و تأثیر نوسانات قیمت دالر 
آزاد بر میزان فروش آثار نقاشی در حراجی تهران است. در این راستا چنین سؤاالتی مطرح است: 1. عوامل مؤثر بر فروش آثار 
نقاشان معاصر ایران کدم اند؟ 2. چگونه شرایط و بحران های اقتصادی می تواند بر میزان فروش آثار نقاشی معاصر ایران تأثیرگذار 
باشد؟ و پژوهش در صدد پاسخگویی به سؤاالت خواهد بود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و شیوۀ جمع آوری اطالعات، اسنادی 
و مطالعات کتابخانه ای است. در این راستا، آثار فروخته  شدۀ پنج هنرمند )بهمن محصص، سهراب سپهری، محمد احصایی، آیدین 
آغداشلو و فرهاد مشیری( در حراجی تهران سال های 1395-1399به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد 
خصوصیات فیزیکی آثار در ارزش گذاری و فروش آن تأثیری مستقیم دارد. دالر و تورم نیز بر میزان فروش و قیمت گذاری آثار، 
اثرگذار بوده به طوری که اگرچه قیمت نهایی فروش آثار در حراجی تهران بر حسب تومان افزایش داشته ولی با در نظرگرفتن 
تورم، ارزش ریال و قیمت دالر آزاد در زمان برگزاری هر دوره از حراج، فروش هر دوره همراه با افزایش تورم و نرخ دالر 

کاهش یافته است.
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مقدمه 
یکی از بسترهای مهم و اثرگذار در زمینة شکوفایی، رشد و اشتغال زایی 
علی الخصوص  هنری  آثار  خریدوفروش  است.  هنر  اقتصاد  کشور،  در 
تابلوهای نقاشی در بازار هنر از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار است و 
عالوه بر نقشی که در حوزه اقتصادی ایفا می کند، سبب وسعت بخشی به 

دامنة شناخت آثار هنری و آشنایی مردم با هنر نقاشی می شود. 
از آن جایی که رشد بازار هنر با شرایط اقتصادی کشورها رابطه 
مستقیم دارد، بررسی پویایی بازار هنر در کشورهای در حال توسعه نیز 
می تواند با شرایط اقتصادی آن کشورها در ارتباط باشد )جهانبخش و 

حواله دار، 1395: 126(.
در سال های اخیر، با افزایش فعالیت گالری ها و برپایی حراجی ها، این 
امکان به وجود آمد تا در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، خریدوفروش 
بازار هنر  دنیا  اکثر کشورهای  قرار گیرد. در  اولویت  آثار هنری در 
روز  به  روز در حال گسترش بوده و ساالنه میلیاردها دالر در جهان و 
میلیاردها تومان در ایران برای خرید آثار هنری خصوصًا تابلوهای نقاشی 
پرداخته می شود؛ بنابراین می توان اذعان داشت که حراجی ها رویکردی 
بسیار مهم در راستای پیشرفت اقتصادی محسوب و سبب رشد و شکوفایی 
اقتصادی در کشور می شوند. با تأسیس خانة حراج تهران در 29 خردادماه 
سال 1391، چشم انداز نوینی از ارائه آثار هنری در ایران به وجود آمد 
و این خانة حراج به عنوان یکی از مهم ترین مراکزی که به معرفی آثار 
هنری کالسیک، مدرن و معاصر ایران از هنرمندان معاصر ایرانی به 
و همچنین  می پردازد  هنری  مجموعه داران  و  کلکسیونرها  مخاطبان، 
خریدوفروش آثار هنرهای تجسمی هنرمندان ایرانی خصوصًا آثار نقاشی 
در آن صورت می گیرد، دیدگاهی نو در جهت ارزش گذاری بر آثار هنری 

خلق کرد. 
در ایران حراجی ها بسیار نوپا و نوظهور می باشد ولی با این حال چرخ 
اقتصادی به خصوص حوزه هنرهای تجسمی را به حرکت در آورده است 

)رنگچیان و نسل شاملو، 1394: 141(. 
خانه حراج تهران اگرچه تنها نزدیک به یک دهه از زمان تأسیسش 
می گذرد، اما در طول همین سال های فعالیت خود، توانست نقشی پررنگ 
در جهت رونق بخشیدن به بازار فروش آثار هنری در ایران ایفا کند. اما 
نکتة قابل توجهی که وجود دارد، تأثیر تورم و رشد نرخ دالر بر فروش 
آثار هنری در حراج تهران است که در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده 
تا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از اهداف پژوهش حاضر، بررسی 
عواملی است که بر فروش آثار هنرمندان نقاش ایرانی در حراج تهران طی 
سال های 1395 تا 1399 نقش داشته و همچنین تأثیر تورم و قیمت دالر 
آزاد بر میزان فروش و قیمت گذاری آثار نقاشی مد نظر است. بنابراین 
تحقیق پیش رو در تالش است با بررسی آثار نقاشی از پنج هنرمند معاصر 
ایرانی )بهمن محصص، سهراب سپهری، محمد احصایی، آیدین آغداشلو 
و فرهاد مشیری( که در 9 دوره از حراج تهران، طی سال های 1395 تا 
1399 به فروش رفته به این موضوع بپردازد. بنابراین در راستای تحقیق 
پیش رو چنین سؤاالتی مطرح گشت: 1. عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان 

معاصر ایران کدم اند؟ 2. چگونه شرایط و بحران های اقتصادی می تواند 
بر میزان فروش آثار نقاشی معاصر ایران تأثیرگذار باشد؟ و پژوهش 
حاضر در صدد پاسخگویی به سؤاالت طرح شده خواهد بود. اهمیت و 
ضرورت تحقیق، لزوم شناخت عوامل اثرگذار بر فروش آثار نقاشی و 
نقش بحران های اقتصادی همچون تورم و نرخ دالر بر میزان فروش آثار 
هنری است که هنرمندان نقاش ایرانی، دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته 
هنر را با اقتصاد هنر و بازار خریدوفروش آثار نقاشی بیشتر آشنا خواهد 
کرد؛ خاصه اینکه چنین تحقیقاتی به هنرمندانی که به فروش آثارشان 
می پردازند و یا در گالری ها و حراجی ها حضور دارند و یا قصد دارند در 

بازار فروش آثار حضور یابند، کمک شایانی خواهد کرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و با روش توصیفی-  تحلیلی انجام 
گرفته است. جمع آوری اطالعات به شیوه اسنادی و مطالعات کتابخانه ای 
انجام شده است. جامعة آماری تحقیق، شامل همه هنرمندانی است که 
آثارشان در حراج تهران، طی سال های 1395 تا 1399 شرکت داشته 
است و حجم نمونة مورد بررسی در پژوهش، پنج هنرمند )بهمن محصص، 
سهراب سپهری، محمد احصایی، آیدین آغداشلو و فرهاد مشیری( است 
که آثارشان )مجموعًا 37 اثر( طی بازه عنوان شده به فروش رفته است. در 
انتخاب حجم نمونه، باالترین میزان مبلغ فروش آثار در حراجی تهران و 

محبوبیت هنرمندان نام برده در حراجی های بین المللی مد نظر بود.

پیشینه پژوهش
محمدرضا مریدی و معصومه تقی زادگان در مقاله »عرضه و فروش 
آثار نقاشی در ایران« که در مجلة جامعه شناسی هنر و  ادبیات، شماره 
1، در سال )1387( به چاپ رسیده است، با بررسی چندین نگارخانه 
در شهر تهران، عوامل اثرگذار در فروش آثار نقاشی را به چهار دسته 
تقسیم کرده است: 1. ویژگی های فردی و اجتماعی هنرمند، 2. ویژگی های 
بصری و زیباشناختی تابلوهای نقاشی، 3. نقش نگارخانه ها و واسطه ها در 
فروش تابلوهای نقاشی، و 4. قیمت گذاری و سازوکار بازار هنر. هدف 
محققان، شناخت قواعد نظام عرضه و فروش تابلوهای نقاشی بوده است. 
محققان به این نتیجه رسیدند که رابطه ای میان عوامل زیباشناسی )مانند: 
سبک، تکنیک، شگردهای بصری و غیره( و عوامل غیرزیبایی شناسانه 
و  اندازه  مانند:  اثر  کالبدی  ویژگی های  و  نقاش  سن، جنسیت  )مانند: 
غیره( بر قیمت آثار هنری وجود دارد. در پایان، کشف رابطه میان این 
متغیرها، نشان دهندۀ قواعد پایدار و مشترک میان ارزیابی های هنری و 
ارزش گذاری های اقتصادی دانسته شده است. تبسم توکلی و هما مؤذن 
جمشیدی در مقالة »بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادله 
شده در 10 گالری منتخب شهر تهران« که در نشریة اقتصاد شهری، شماره 
1، در سال )1396( به چاپ رسیده است، برای برآورد عوامل مؤثر بر 
قیمت آثار مبادله شده در 10 گالری منتخب تهران، از روش قیمت گذاری 
هدانیک استفاده کرده اند. محققان، متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر قیمت 
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آثار تجسمی را در سه دسته طبقه بندی کردند: 1. هنرمند، 2. محل ارائه 
اثر در گالری ها، و 3. ویژگی های کالبدی، مواد استفاده شده در خلق اثر، 
سبک اثر. در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ویژگی های 
هنرمند و همچنین خصوصیات کالبدی اثر در قیمت نهایی هر اثر نقاشی 
نقش بسیاری ایفا می کند. از طرفی دیگر خالق اثر و سابقه هنری او برای 
خریداران بسیار حائز اهمیت بوده و نام هنرمند بسیار مهم است که 
اثر چه کسی خریدوفروش می شود. همچنین اندازه تابلوی نقاشی نیز در 
قیمت گذاری آن مؤثر است، به نحوی که هر چه ابعاد اثر بزرگ تر 
باشد قیمت آن نیز بیشتر می شود. سپیده سید موسوی و بهنام زنگی در 
مقالة »بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کاالهای فرهنگی« که در نشریة 
جلوۀ هنر، شماره 4، در سال )1398( چاپ شده است، به بررسی عواملی 
چون سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فردی پرداخته اند. در نهایت بر 
تا حد  اجتماعی(  )ساخت  ساختاری  عوامل  به دست آمده،  نتایج  اساس 
بسیار زیادی بر عوامل اقتصادی و فرهنگی، تأثیرگذارترین عامل خرید 
و مصرف آثار نقاشی معاصر است. همچنین سرمایه اجتماعی شدیداً غرق 
یک رابطه دوسویه با عامل فرهنگی است. عامل فرهنگی نیز از عامل 
ساخت اجتماعی، عامل اقتصادی و سرمایة اجتماعی در حال تأثیرپذیری 
است. بنابراین جمعی از عوامل درهم تنیده، مصرف کاالهای نقاشی را 

تحت تأثیر قرار می دهند. 

مبانی نظری پژوهش
می توان چنین بیان کرد که علم اقتصاد بخشی مهم و اثرگذار در 
زندگی بشر است. به طورکلی اقتصاد، به معنای متعادل نگه داشتن است. 
است؛  اجتماعی  علم  یک  علوم،  شاخه بندی  در  اقتصاد  علم  واقع  در 
به طوری که آن را یکی از شاخه های علوم اجتماعی می دانند که در آن 
تولید، توزیع، مصرف کاال و همچنین خدمات مورد بررسی و تحلیل 
قرار می گیرد. از طرفی مفهومی جدید و نوپا با عنوان اقتصاد هنر در ایران 
شکل گرفته است؛ مبحثی که به صورت هم زمان به مسئله اقتصاد و هنر 
بپردازد، اقتصاد هنر نامیده می شود. هنر ایران سهم بسیار مهمی می تواند در 
رشد اقتصاد کشور داشته باشد؛ به طوری که با رشد اقتصادی؛ اشتغال زایی، 
کارآفرینی، افزایش درآمد و ... به وجود می آید؛ به نحوی که یکی از 
بسترهایی که در زمینه رشد و اشتغال زایی در اقتصاد کشور اثرگذاری 

دارد، اقتصاد هنر است.
اقتصاد هنر: فکر پیوند مضامین هنر و اقتصاد نوپدید است. معمواًل 
بخشی که هم زمان به این دو بپردازد اقتصاد هنر نام می گیرد. بسته به 
این که آدمی اعتقاد داشته باشد ارزش اقتصادی به ارزش هنری وابسته است 
یا نه، برای برخی جذاب و برای برخی کفرآمیز است. کاندال و کاستالنی 
می شود  تصور  عمومًا  که  آن اند  از  نزدیک تر  اقتصاد  و  هنر  معتقدند 
)زرلونی، 1395: 1(. اقتصاد هنر را می توان بررسی جنبه های اقتصادی 
تولید، مصرف، یا عرضه و تقاضای محصوالت یا خدمات فرهنگی و 
هنری دانست. در اقتصاد هنر، عوامل و عناصر دخیل در تولید، مصرف، 
یا عرضه و تقاضای این محصوالت بررسی و شناسایی می شوند )ایمانی 

 خوشخو، 1388: 80(.

هنر معاصر : هنر معاصر، به مجموعه هنرهایی همچون ویدئوآرت، 
هنر صدا، نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، هنر دیجیتال، طراحی، موسیقی، 
پرفورمنس و چیدمان گفته می شود که از سال 1960 میالدی به این سو 
تولید شده اند. بازار هنر نیز نظامی مرکب از سطوح مختلف )جهانی، ملی 
و محلی( که پیرامون گالری های خصوصی، خانه های حراج، کارنماها، 
نمایشگاه ها، موزه ها و غیره ساخت یافته و جریان تولید و فروش تولیدات 

هنری را نمایندگی می کند )شش جوانی، 1395: 63(.
هنر  تجسمی: عمومًا هنرهای تجسمی به آن دسته از هنرها گفته 
می شود که قابلیت تجسم و شکل پذیری دارند و مستقیمًا به وسیله حس 
به آن ها هنرهای بصری هم گفته  ازاین جهت  بصری درک می شوند. 
می شود. تا قبل از سده نوزدهم، هنرهای تجسمی، خاصه نقاشی، طراحی، 
پیکره سازی، معماری، گرافیک، هنرهای تزئینی و برخی از آثار صنایع 
دستی گفته می شد. اما پس از ابداع عکاسی، سینما و توسعه هنر گرافیک 
و تصویرسازی، به دلیل رابطه مستقیم آن ها با قوه بصری و ادراک آن ها 
توسط قوه بینایی به همه آن ها هنرهای بصری می گویند )نعیمی  جورشری، 

.)204 :1397
بازار کاالی هنری: بازار هنر، در واقع؛ فضایی حقیقی و یا مجازی 
نظر سیر  از  انجام می شود.  آثار هنری  است که در آن خریدوفروش 
از  خارج  در  و  نبوده  امروز  مانند  هنری  آثار  خریدوفروش   تاریخی، 
محدوده هایی که امروزه بازار هنر شناخته می شود رخ داده است؛ اما 
امروزه، در بیشتر رشته های اقتصادی، بازار نقش مهم و اساسی دارد و هر 
شبکه ای که به خریدوفروش کاالها و خدمات می پردازد، بازار نامیده 

می شود. 
بازار هنر و حراجی های جهان: بازار هنر در جهان، روزبه  روز در 
حال رشد و گستردگی است. مهم ترین حامیانی که در رشد اقتصاد هنر 
یک کشور نقش بسرایی دارند، خانه های حراج هستند. سال هاست که 
حراج های کوچک و بزرگ در سراسر جهان به ارائه و خریدوفروش 
آثار هنری می پردازند. از جمله بزرگ ترین خانه های حراج عبارت اند از: 
حراجی ساتبیز، کریستیز، حراجی بونامز، خانه حراج فیلیپس، حراجی 

کریستی خاورمیانه.

حراج تهران
آثار  حراج  حرفه ای ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  تهران  حراج 
به طور   1391 سال  خردادماه   29 در  که  است  ایران  در  هنری 
آقای  مدیریت  به  خصوصی،  و  مستقل  نهادی  به صورت  و  رسمی 
آثار هنرهای  اصلی فروش  بازار  و  به کارکرد  آغاز  علیرضا سمیع آذر 

تجسمی همچون نقاشی، مجسمه، نقاشی خط و عکس است.

مؤلفه های تحلیلی در آثار نقاشی
هنری،  آثار  قیمت گذاری  و  ارزش گذاری  در  که  گفت  می توان 
خصوصًا تابلوهایی نقاشی قانونی که یک اثر هنری را تأیید کند، وجود 
ندارد. به طورکلی در تعیین قیمت یک تابلوی نقاشی در بازار حراجی ها 
عمومًا عواملی متفاوت نقش دارند، اما همواره مؤلفه ها و معیارهایی هستند 
که بر افزایش ارزش گذاری و تعیین قیمت آثار اثرگذاری دارند. تقاضا 
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و  رنگی  مداد  آبرنگ،  گواش،  اکریلیک،  رنگ روغن،  تکنیک های 
سیاه قلم از ارزش بیشتری برخوردارند. مورد دیگری که در ارزش گذاری 
آثار نقاشی تأثیر دارد، نوع بستر نقاشی است که بسیار مهم بوده و در 
نگهداری و میزان ماندگاری اثر، موضوعی حائز اهمیت است. عمومًا 
بستر نقاشی ها بوم )کتان و متقال(، کاغذ، مقوا و چوب است. با مقایسه 
بوم، مقوا، کاغذ و چوب شاهد هستیم که چوب انعطاف پذیری بسیار 
کمی نسبت به دیگر بسترها دارد. بوم انعطاف پذیری کم تری نسبت به 
مقوا و مقوا انعطاف پذیری کم تری نسبت به کاغذ دارد؛ بنابراین احتمال 
ترک خوردن رنگ، آسیب و پوسیدگی بستر، خصوصًا در گذر زمان بر 
روی چوب و بوم بسیار کم تر از آسیب دیدگی رنگ بر روی مقوا و کاغذ 
است؛ به همین دلیل هر چه بستر کار از انعطاف پذیری کم تری برخوردار 
باشد احتمال ترک خوردن رنگ و آسیب روی آن خصوصًا هنگام 
جابه جایی کم تر خواهد شد. به طورکلی در ارزش گذاری و قیمت گذاری 
آثار نقاشی، آثاری که بر روی بوم خلق شده اند، ارزش بیشتری نسبت به 
آثاری که بر روی کاغذ و مقوا کشیده شده اند، دارند. مورد دیگر، اهمیت 
امضای هنرمند در اثر هنری است. وجود امضای هنرمند، ثابت می کند 
که این اثر توسط کدام هنرمند خلق شده است. گاهی تأثیر امضا تا حدی 
مهم می شود که خریدوفروش آثار را تحت تأثیر قرار می دهد. زمان خلق 
اثر یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در ارزش گذاری آثار هنری است؛ 
به طوری که عمومًا آثار قدیمی تر با قیمت باالتری فروخته می شوند. یکی 
دیگر از مؤلفه هایی که می تواند در فروش آثار هنری خصوصًا تابلوهای 
نقاشی تأثیری بسزا داشته باشد، در قید حیات بودن یا نبودن هنرمند است. 
عمومًا میزان تمایل خریداران و کلکسیونرهای آثار نقاشی برای خرید 
آثار هنرمندان متوفی، به دلیل عدم تولید و خلق آثار جدید یا به بیانی 
دیگر به علت به پایان رسیدن خط تولید آثار هنری از سوی هنرمند، 
بیشتر است؛ بنابراین میزان فروش آثار این دسته از هنرمندان باالتر بوده 
و غالبًاً مبلغ ارزش گذاری برای این گروه از آثار بیشتر در نظر گرفته 
می شود. مواردی که از آن ها به عنوان مؤلفه های اثرگذار در فروش آثار 
نقاشی نام بردیم، اگرچه در امر فروش و جذب مخاطبان مهم و اثرگذار 
هستند اما با این وجود، در برخی مواقع استثناهایی وجود دارد که سبب 
می شود گاهًا یک عامل، فروش یک اثر را کاماًلً تحت تأثیر قرار دهد. 
برای نمونه می توان به نقاشی سر یک خرس از لئوناردو داوینچی1 اشاره 

کرد. 
نقاشی سر یک خرس  از لئوناردو داوینچی که بیش از 500 سال 
قدمت دارد، پس از دو ماه انتظار سرانجام در حراجی کریستیز2 در لندن 
به مزایده گذاشته شد و به قیمت استثنایی 8 میلیون و 800 هزار پوند 
چکش خورد. این نقاشی نفیس موفق شد رکورد گران ترین نقاشی حراج 
شده از داوینچی را بشکند، این رکورد پیش ازاین در اختیار نقاشی اسب و 
سوار  بود که در سال 2001 به قیمت 8 میلیون و 100 هزار دالر به فروش 
رسید. داوینچی طرح این خرس را در ابعاد )3×3 اینچ( یا 7×7 سانتی متر 
با تکنیک سیلورپوینت3         که از استادش آندرئا دل وروکیو4 فراگرفته بود، 
با استفاده از میله ای به جنس نقره خالص روی یک کاغذ صورتی-بژ 
کم  رنگ کشید )رکوردشکنی نقاشی 500 ساله داوینچی از یک خرس، 

برای خرید آثار نقاشی در حراجی ها تابع مجموعه ای از مؤلفه هایی است 
که با روش های متفاوتی بر اولویت خرید کلکسیونرها و مجموعه داران 
تأثیر می گذارد. از طرفی، کاماًلً منطقی به نظر می رسد آثار هنرمندانی 
با تجربه و مشهور با قیمت بیشتری ارزش گذاری شود. بنابراین می توان 
گفت که رزومه، پیشینه و شهرت هنرمند قطعًا در قیمت گذاری آثار 
او نقش بسزایی دارند. ارزش گذاری آثار هنری تحت تأثیر مشخصات 
فیزیکی آن مانند اندازه، تکنیک، سبک، کیفیت متریال به کاررفته، بستر 

اثر و غیره قرار دارد. 
در بازار نقاشی، ارزش هر اثر هنری عمومًا از روی بزرگی آن )عرض 
ضربدر طول( به دست می آید که آن هم در عددی از 1 تا 10، بر حسب 
اهمیت هنرمند، ضرب می شود. در واقع برای اندازۀ تابلو آستانه مشخصی 
وجود دارد )معمواًل عرض 150 سانتی متر( که بیش از آن بر قیمت اثر 

منفی می گذارد )زرلونی، 1395: 112(.
در ارزش گذاری و فروش آثار هنری، خصوصًا در مورد تابلوهای 
نقاشی، ابعاد اثر )طول و عرض( یکی از عوامل مؤثر در جذب مخاطبان 
قیمت  با  بزرگ تر،  ابعاد  با  آثاری  عمومًا  و  است  کلکسیون داران  و 
بیشتری ارزش گذاری و به فروش می رسند. در میان تکنیک های نقاشی، 
به  نسبت  بیشتری  مخاطبان  اکریلیک  و  تکنیک رنگ روغن  عمومًا 
تکنیک های آبرنگ، گواش، مدادرنگی و سیاه قلم دارد. رنگ روغن یکی 
از محبوب ترین تکنیک ها در خلق آثار نقاشی طی سده های مختلف در 
طول تاریخ هنر جهان بوده است؛ به طوری که بسیاری از آثار معروفی که 
امروزه نیز در اغلب موزه های بزرگ و مطرح جهان )مانند موزۀ لوور( 
نگهداری می شوند و اکثر نقاشی های کالسیک در جهان، با این تکنیک 
خلق شده اند. دانه های روغنی موجود در ترکیبات رنگ های روغنی، 
سبب می شوند تا روند خشک شدن رنگ ها طوالنی تر شود اما پس از 
آن  که رنگ ها به طور کامل خشک شدند، مقاومت بسیاری را به وجود 
می آورند. بنابراین ماندگاری نقاشی های رنگ روغن در گذر زمان بسیار 
زیاد است. یکی دیگر از تکنیک های نقاشی، تکنیک اکریلیک است. در 
این تکنیک زمانی که رنگ ها هنوز مرطوب هستند می توانند مجدداً با 
آب رقیق شوند اما پس از آنکه که رنگ های اکریلیک خشک شدند، با 
توجه به نوع بافتی که ایجاد شده در برابر آب و رطوبت مقاوم می شوند؛ 
بنابراین امروزه یکی از تکنیک های محبوب در نظر بسیاری از خریداران 
آثار نقاشی، تکنیک اکریلیک است که در برابر رطوبت مقاومت دارد. 
از دیگر تکنیک های نقاشی می توان از تکنیک آبرنگ و گواش نام برد. 
این دو تکنیک به علت واکنشی که نسبت به آب نشان می دهند اگر در 
معرض رطوبت قرار بگیرند، طرحشان زود از بین خواهد رفت؛ به همین 
دلیل به مراقبت بیشتری نسبت به تکنیک رنگ روغن و اکریلیک نیاز 
دارند. سیاه قلم و مداد رنگی از دیگر تکنیک های رایج میان هنرمندان 
نقاش است؛ اما سیاه قلم بیشتر از دیگر تکنیک ها به مراقبت و نگهداری 
احتیاج دارد، زیرا پودر زغال بر روی کاغذ ثبات کمی داشته و بنابراین 
آثاری که با تکنیک سیاه قلم خلق شده اند، اگر تماسی با سطح آن ها  برقرار 
شود آسیب خواهند دید و همچنین با گذر زمان، کیفیت خود را از 
دست خواهند داد. بنابراین غالبًاً در خریدوفروش آثار نقاشی به ترتیب 
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بیشینه قیمت پایه آثار و به دنبال آن قیمت نهایی فروش تأثیر می گذارد. 
بنابراین گذشت زمان و افزایش نرخ دالر، یا به طورکلی نوسانات نرخ 
دالر، خریدوفروش آثار هنری در حراجی تهران را نیز تحت تأثیر قرار 

می دهد.
در نمودار )1(، شاخص تورم و در نمودار )2(، میانگین نرخ دالر 
آزاد6 )در ماه برگزاری حراج( طی سال های 1395 تا 1399 نمایش داده 
شده است. خانه حراج تهران طی این پنج سال، 9 دوره از حراج آثار 
هنری را برگزار کرده است. در طی این بازۀ زمانی، میزان تورم و قیمت 
دالر تغییرات چشمگیری -   خصوصًا از سال 1397-   داشته است؛ با تورم 
ناگهانی رخ داده در این سال، نرخ دالر آزاد نیز افزایش زیادی در حدود 
دو برابر پیدا کرد به طوری که چنین نوساناتی نهمین دوره از حراج تهران 
را که در تیرماه سال 1397 برگزار شده بود تحت تأثیر زیادی قرار داد.

دو تابلوی نقاشی از علی اکبر صادقی و بهجت صدر طبق درخواست 
صاحبان آثار از این حراج حذف شدند. درحالی که مشخصات این دو اثر 
از یک ماه پیش در کاتالوگ حراج درج شده بود. شنیده ها حاکی از این 
بود که صاحبان آثار مذکور به علت افزایش بی رویه قیمت دالر طی 
مدت اخیر خواهان افزایش نرخ آثارشان بودند )حواشی حراج هنر تهران 

از نرخ دالر تا قانوِن حسین پاکدل، 1397/4/9(.
با توجه به نمودارهای )1 و 2( مشاهده می کنیم که در سال های بعد 
نیز، میزان تورم بیشتر شده و همراه با آن، قیمت دالر آزاد نیز افزایش 
یافته است. بنابراین، رشد تورم که در نهایت منجر به افزایش نرخ دالر 

.)1400/4/19
 نمونه دیگر، نقاشی رنگ روغن ابراهیم و فرشتگان اثر رامبرانت5 

است.
 نقاشی رنگ روغن ابراهیم و فرشتگان صحنه ای از کتاب مقدس را 
به تصویر می کشد که رامبرانت آن را در سال 1646 روی بومی کوچک 
)15.8 در 20.9 سانتی متر( خلق کرد. این تابلو ژانویة 2020 )دی- بهمن 
1399( در هفته حراج ساالنه آثار استادان کالسیک، با قیمت تخمینی 
بین 20 تا 30 میلیون دالر به حراج گذاشته شد. این امر در کنار قیمت 
باورنکردنی  تابلوی ابراهیم و فرشتگان رامبرانت این تابلو را به اثری 
نایاب و ارزنده تبدیل می کند که ممکن است رکورد حراج را در حوزۀ 
شاهکارهای کالسیک جابه جا کند )قیمت باورنکردنی تابلوی ابراهیم و 

فرشتگان رامبرانت، 1399/7/13(.

نرخ تورم و قیمت دالر 
در حراجی هایی مانند حراج تهران، مبالغی با عنوان کمینه و بیشینه 
برای قیمت گذاری هر اثر هنری تعیین و معمواًل مزایده از رقمی باال تر از 
کمینه شروع شده و در ادامه، قیمت های پیشنهادی توسط خریداران با 
ترتیب خاصی که متناسب با ارزش آثار هنری باشد، افزایش می یابد. 
یکی از مؤلفه های مهمی که در جریان خریدوفروش هر کاالیی نقش 
دارد، گذشت زمان و در پی آن افزایش تورم است. تورم یا به عبارت 
دیگر، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها یکی از مشکالت اقتصادی 
مهم در برخی جوامع است. افزایش تورم در نهایت رشد قیمت دالر را 
به همراه دارد. با افزایش تورم و نرخ دالر، قیمت تمامی کاالها خصوصًا 
کاالی هنری در حراج تهران نیز افزایش یافته و همین امر بر کمینه و 

)www.isna.ir( :تصویر 1. خرس. داوینچی، 7×7 سانتی متر. منبع
تصویر 2. ابراهیم و فرشتگان. رامبرانت، 20/9×15/8

) www.iranart.news ( :سانتی متر. منبع 

نمودار 2. نوسانات نرخ دالر آزاد  در ماه برگزاری حراج
)www.tgju.org( :سال های 1395 تا 1399. منبع ،)تومان(

نمودار 1. شاخص تورم. سال های 1395 تا
)www.amar.org.ir( :1399. منبع

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان معاصر ایران؛
مطالعه موردی: حراج تهران، سال های 1395 تا 1399 ه.ش
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سال بعد در تیرماه سال 1398، با افزایش حدوداً سه برابر نرخ دالر به 
11.650 تومان، اثری بدون عنوان از بهمن محصص با مبلغ 550.000.000 
تومان و حدوداً 47.210 دالر به فروش رفت. در نمودار )3( قیمت فروش 

آثار هنرمند بر حسب تومان و دالر نمایش داده شده است.
به طورکلی با بررسی چهار اثر از محصص و با در نظرداشتن مؤلفه های 
ابعاد، بستر نقاشی و تکنیک آثار، شاهد بودیم که تکنیک رنگ روغن، 
بستری از جنس بوم و ابعاد بزرگ نقاشی نقش مهم تری را در ارزش گذاری 
و افزایش مبلغ فروش آثار ایفا می کند و این در حالی است که تکنیک 
گواش، بستر مقوا و ابعاد کوچک آثار سبب کاهش ارزش گذاری شد. 
اثر نقاشی از بهمن محصص و میزان  در بررسی و شناخت این چهار 
فروش آن ها، مشخص گردید که اگرچه او هنرمندی متوفی است و به 
دلیل عدم خلق تابلوهای نقاشی جدید از سوی او باید آثارش به قیمت 
باالتری از هنرمندان در قید حیات فروخته شود؛ اما به علت محتوای 
ابعاد  و  انتخاب طیف رنگی، شیوۀ رنگ گذاری  خاص، ترکیب بندی، 
کوچک آثار او -   نسبت به آثار دیگر هنرمندان -، مخاطبان و خریداران 

محدودتری دارد.

سهراب سپهری در حراج تهران
سهراب سپهری هنرمندی است که آثارش در اکثر دوره های حراجی 
تهران، با اختالف، باالترین میزان فروش را داشته است. در طی سال های 
1395 تا 1399، ُنه تابلوی نقاشی از سپهری در حراجی تهران به فروش 
رسید. در نمودار )4( قیمت فروش آثار بر حسب تومان و در نمودار )5( 

بر حسب دالر نمایش داده شده است.
دو تابلوی نقاشی متعلق به مجموعه درخت ها از سهراب سپهری در 
خردادماه سال 1395، با دالر 3.456 تومان، به مبلغ 3.000.000.000 
تومان )868.055 دالر( و 1.550.000.000 تومان )448.495 دالر( به 
فروش رفت. سال بعد، در حراجی تیرماه 1396 با افزایش قیمت دالر به 
3.793 تومان، دو تابلوی دیگر متعلق به مجموعه درخت ها از سپهری 

آزاد می شود، بر میزان فروش و تعیین قیمت آثار هنری در حراجی تهران 
نقشی بسزا دارد. مواردی که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت آن است 
که رشد تورم و دالر آزاد بر قیمت فروش آثار پنج هنرمند نام برده چه 
تأثیری داشته و همچنین به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا همراه 
با افزایش تورم و دالر آزاد میزان فروش و تقاضای آثار هنری در حراج 

تهران نیز افزایش یافته است یا خیر.

بهمن محصص در حراج تهران
بهمن محصص از جمله هنرمندانی است که آثارش عالوه بر حراجی 
تهران، در حراج های بین المللی نیز مخاطبان بسیاری دارد. همچنین ذکر 
این نکته حائز اهمیت است که بهمن محصص عالوه بر نقاشی، مجسمه 
نیز می ساخت و از آن جهت که پژوهش حاضر به بررسی آثار نقاشی 
پرداخته، میزان فروش آثار حجمی محصص در نظر گرفته نشده است. 
در طی سال های 1395 تا 1399، چهار تابلوی نقاشی از بهمن محصص در 
حراجی تهران به فروش رسید. طبق نمودار )3(، در خردادماه سال 1395 
اثری با عنوان طبیعت بی جان از بهمن محصص، با دالر 3.456 تومان، 
به مبلغ 850.000.000 تومان و حدوداً 245.949 دالر به فروش رفت. 
در حراجی دی ماه همان سال، با افزایش قیمت دالر به 4.105 تومان، 
تنها 260.000.000  قیمت  با  بی جان محصص  از طبیعت  دیگری  اثر 
تومان و حدوداً 63.337 دالر فروخته شد. شش ماه بعد در حراجی 
تیرماه سال 1396، زمانی که قیمت دالر با کاهش اندکی نسبت به دی ماه 
1395 به 3.793 تومان رسیده بود، تابلوی نقاشی عقاب نابینا به مبلغ 
1.200.000.000 تومان و حدوداً 316.372 دالر به فروش رسید. دو 

نمودار 3. نرخ قیمت دالر آزاد و فروش آثار بهمن
محصص  )دالر و تومان(، سال های 1395 تا 1399.

نمودار 4. نرخ قیمت دالر آزاد و فروش آثار
سهراب سپهری )تومان(، سال های 1395 تا 1399.

نمودار 5. نرخ قیمت دالر آزاد و فروش آثار
سهراب سپهری )دالر(، سال های 1395 تا 1399.
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فروخته شده سهراب در دی ماه 1399، با ویژگی های عنوان شده، در واقع با 
قیمت کم تری از سایر آثار سپهری فروخته شده است.

محمد احصایی در حراج تهران
عرصه  در  ایرانی  معاصر  هنرمندان  جمله  از  احصایی،  محمد 
خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و از بنیان گذاران  خط -   نقاشی است. در طی 
سال های 1395 تا 1399، ُنه تابلوی خط-    نقاشی از احصایی در حراجی 
تهران به فروش رسید. در نمودار )6( قیمت فروش آثار بر حسب تومان 

و در نمودار )7( بر حسب دالر نمایش داده شده است.
در خردادماه سال 1395، دو تابلو از محمد احصایی، با دالر 3.456 
تومان، به مبلغ 1.000.000.000 تومان )289.351 دالر( و 180.000.000 
تومان )52.083 دالر( به فروش رفت. در حراجی تیرماه 1396 با افزایش 
قیمت  با  احصایی  از  دیگر  تابلوی  دو  تومان،   3.793 به  دالر  قیمت 
300.000.000 تومان )79.093 دالر( و 700.000.000 تومان )184.550 
دالر( فروخته شد. در حراجی تیرماه سال 1397، زمانی که قیمت دالر 
حدوداً دو برابر بیشتر نسبت به سال قبل و به 8.134 تومان رسیده بود، دو 
تابلوی دیگر از محمد احصایی به مبالغ 600.000.000 تومان )73.764 
دالر( و 420.000.000 تومان )51.635 دالر( به فروش رسید. در تیرماه 
سال 1398، با افزایش نرخ دالر به 11.650 تومان، دو اثر از احصایی به 
مبالغ 850.000.000 تومان )72.961 دالر( و 1.500.000.000 تومان 
دی ماه  در  تهران  حراج  آخرین  در  رفت.  فروش  به  دالر(   128.755(
مبلغ  به  از احصایی  اثری  بود،  تومان  1399، زمانی که دالر، 25.200 
5.900.000.000 تومان )234.126 دالر( به فروش رسید. به طورکلی، با 
بررسی ُنه اثر خط-    نقاشی از محمد احصایی و میزان فروش آن ها، مشخص 
گردید که بزرگ بودن ابعاد تابلوهای خط -   نقاشی نیز، همانند آثار نقاشی، 
مؤلفه ای مهم و تأثیرگذار در قیمت گذاری و فروش به مبالغی بیشتر است. 
در آثار خط نقاشی محمد احصایی، مؤلفه بزرگ  بودن ابعاد تا حدی در 
افزایش قیمت آثار مهم بود که نوع بستر، تکنیک رنگ روغن یا اکریلیک 
و زمان خلق اثر نقش کم رنگ تری را ایفا می کرد و استفاده از ورق  طال 

به تنهایی عاملی که سبب افزایش قیمت فروش اثر شود، نبود.

آیدین آغداشلو در حراج تهران
آیدین آغداشلو یکی از هنرمندانی است که آثارش در اکثر دوره های 
تا 1399،  داشته است. در طی سال های 1395  تهران حضور  حراجی 
هشت تابلوی نقاشی از آغداشلو در حراجی تهران به فروش رسید. در 

با قیمت 1.200.000.000 تومان )316.372 دالر( و 3.100.000.000 
تومان )817.295 دالر( فروخته شد. در حراجی تیرماه سال 1397، زمانی 
که قیمت دالر حدوداً دو برابر بیشتر نسبت به سال قبل و به 8.134 
تومان رسیده بود، دو تابلوی نقاشی از سپهری به مبالغ 5.100.000.000 
تومان )626.997 دالر( و 1.900.000.000 تومان )233.587 دالر( به 
فروش رسید. در تیرماه سال 1398، با افزایش نرخ دالر به 11.650 تومان، 
دو اثر از سهراب سپهری به مبالغ 2.200.000.000 تومان )188.841 
دالر( و 2.000.000.000 تومان )171.673 دالر( به فروش رفت که 
تهران  بوده. در آخرین حراج  قیمت فروش مواجه  با کاهش  در واقع 
در دی ماه 1399، زمانی که دالر، 25.200 تومان بود اثری از سهراب 
سپهری به مبلغ 1.700.000.000 تومان )67.460 دالر( به فروش رسید. 
به طورکلی با بررسی و شناخت 9 اثر نقاشی از سهراب سپهری و میزان 
فروش آن ها، مشخص گردید که خریداران و کلکسیونرهای هنری، عالقه 
و تمایل بسیار زیادی برای خرید تابلوهای نقاشی او خصوصًا آثار متعلق به 
مجموعة تنه های درخت دارند. از طرفی فروش باالی آثار سهراب سپهری 
را می توان به چند دلیل عنوان کرد: نخست آنکه سهراب سپهری از دنیا 
رفته و تولید آثار جدید از سوی او به پایان رسیده است، بنابراین تقاضا برای 
خرید آثار وی بیشتر است. دوم آنکه عمومًا تابلوهای او در ابعادی بزرگ 
کشیده شده است. سوم آنکه محتوای آثار او به گونه ای است که مخاطبان 
و خریداران بیشتری دارد. همچنین عالوه بر تأثیر بسیار زیاد بزرگ بودن 
ابعاد آثار، با بررسی نوع بستر نقاشی و تکنیک آثار سپهری مشاهده شد 
که تکنیک رنگ روغن، بستری از جنس بوم نقش مهمی در ارزش گذاری 
و افزایش مبلغ فروش آثار ایفا می کند و این در حالی است که تکنیک 
گواش، بستر مقوا و ابعاد کوچک آثار سبب کاهش ارزش گذاری شد؛ 
مانند اثری از سهراب که با چنین مؤلفه هایی در سیزدهمین دوره از حراج 
تهران، به قیمتی پایین تر از سایر آثار او فروخته شد؛ به طوری که اثر به 
فروش رفته از سهراب در دی ماه 1399، اگرچه با تکنیک گواش روی 
مقوا و در ابعاد کوچک تری نسبت به سایر آثار سپهری بود، اما با قیمتی 
بیشتر )بر حسب تومان( از آثاری که با تکنیک رنگ روغن روی بوم 
و در ابعادی به مراتب بزرگ تر از آن بودند، فروخته شد. البته با در 
نظر داشتن نرخ دالر آزاد در زمان فروش هر اثر می بینیم که آخرین اثر 

نمودار 6. نرخ قیمت دالر و فروش آثار محمد
احصایی )تومان(، سال های 1395 تا 1399.

نمودار 7. نرخ قیمت دالر و فروش آثار محمد
احصایی )دالر(، سال های 1395 تا 1399.

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان معاصر ایران؛
مطالعه موردی: حراج تهران، سال های 1395 تا 1399 ه.ش
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نکتة قابل توجه در رابطه با آیدین آغداشلو، اثری از او با عنوان 
خاطرات امید بود که در سیزدهمین دوره از حراج تهران با برآورد قیمتی 
بین 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان، در 
نهایت به مبلغ 12 میلیارد تومان فروخته شد و رکورد باالترین فروش در 
تمامی دوره های حراج تهران )بر حسب تومان( را شکست. البته ذکر این 
نکته مهم است که این اثر در واقع گران قیمت ترین اثر بر حسب تومان 
بوده و با در نظر داشتن ارزش دالر، همچنان آثاری همچون آثار سهراب 

سپهری رکورددار است.
تابلوی خاطرات امید، تکنیک گواش و مدادرنگی، بستر مقوا، ابعاد 
76×116 سانتی متر داشت؛ و زمان خلق اثر هم سال 1399 بود. نکته 
مهم در ارتباط با این اثر، آن است که این تابلو هیچ کدام از مؤلفه های 
اثرگذاری که در ارزش گذاری و فروش باال نقش داشتند، نداشت. در 
واقع فروش چنین اثری، با چنین ویژگی هایی و با چنین مبلغی استثنا بود. 
به طورکلی، با بررسی هشت اثر از آیدین آغداشلو در جهت شناخت 
نظرداشتن  در  نقاشی- بدون  آثار  در خریدوفروش  اثرگذار  مؤلفه های 
استثنایی مانند اثر خاطرات امید - ابعاد بزرگ، بستری از جنس بوم، 
تکنیک رنگ روغن و چندلته  بودن آثار در مقایسه با آثار یک  لته از 
قیمت بیشتری برخوردار بود. در این مطالعه تاریخ خلق آثار کم ترین 
طال  ورق   از  استفاده  همچنین  داشت.  قیمت گذاری  در  را  اثرگذاری 

به تنهایی عاملی که سبب افزایش قیمت فروش اثر شود، نبود.

فرهاد مشیری در حراج تهران
فرهاد مشیری هنرمندی است که آثارش نه تنها در حراجی تهران، 
بلکه در حراج های بین المللی نیز مخاطبان و خریداران بسیاری دارد. او 
از جمله هنرمندان نوگرای ایران است که با گرایش به نقاشی  با خط، 
اعداد فارسی و ترکیب بندی هایی انتزاعی مسیر هنری جدیدی را به وجود 
آورده است. در طی سال های 1395 تا 1399، هفت تابلوی نقاشی از 
فرهاد مشیری در حراجی تهران به فروش رسید. در دی ماه سال 1395، 
دو اثر از فرهاد مشیری با دالر 4.105 تومان، به مبالغ 850.000.000 
به  دالر(   121.802( تومان  و 500.000.000  دالر(   207.064( تومان 
فروش رفت. سال بعد، در حراجی دی ماه 1396 با افزایش قیمت دالر به 
4.385 تومان، دو تابلوی دیگر از مشیری با قیمت 550.000.000 تومان 
)125.427 دالر( و 1.000.000.000 تومان )228.050 دالر( فروخته 

خردادماه سال 1395، با دالر 3.456 تومان، اثری از آیدین آغداشلو به 
مبلغ 500.000.000 تومان )144.675 دالر( به فروش رفت. در حراجی 
از  دیگری  اثر  تومان،  به 3.793  دالر  قیمت  افزایش  با  تیرماه 1396 
آغداشلو با قیمت 440.000.000 تومان )116.003 دالر( فروخته شد. 
در دی ماه همان سال، درحالی که قیمت دالر به 4.385 تومان رسیده 
بود، اثری دیگر از این هنرمند به مبلغ 440.000.000 تومان )100.342 
دالر( فروخته شد. در حراجی تیرماه سال 1397، در وقتی که قیمت 
دالر نسبت به سال قبل حدوداً دو برابر بیشتر و به 8.134 تومان رسیده 
بود، اثری از آغداشلو به مبلغ 650.000.000 تومان )79.911 دالر( به 
فروش رسید. در تیرماه سال 1398، با افزایش نرخ دالر به 11.650 تومان، 
تابلوی دیگری از او به مبلغ 1.600.000.000 تومان )173.339 دالر( 
به فروش رفت. در دی ماه همان سال، زمانی که دالر به 12.950 تومان 
رسیده بود، تابلویی از هنرمند، به قیمت 850.000.000 تومان )65.637 
دالر( فروخته شد و نهایتًا در سیزدهمین حراج تهران در دی ماه 1399، 
زمانی که دالر، 25.200 تومان بود، دو تابلو از آیدین آغداشلو به مبالغ 
تومان   600.000.000 و  دالر(   476.190( تومان   12.000.000.000
بر  آثار  قیمت فروش  نمودار )8(  به فروش رسید. در  )23.809 دالر( 

حسب تومان و در نمودار )9( بر حسب دالر نمایش داده شده است.

نمودار 8. نرخ قیمت دالر و فروش آثار آیدین
آغداشلو )تومان(، سال های 1395 تا 1399.

تصویر 3. خاطرات امید، آیدین آغداشلو، 76×116
)www.tehranauction.com( :سانتی متر. منبع

نمودار 9. نرخ قیمت دالر آزاد و فروش آثار
آیدین آغداشلو )دالر(، سال های 1395 تا 1399.
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تا سیزدهمین دوره را مورد بررسی قرار می دهد. خانة حراج تهران از 
)سال  دوره  چهارمین  تا  )خردادماه 1391(  خود  برگزاری  دوره  اولین 
1394( سالی یک بار برگزار می شد و تمامی آثار کالسیک و معاصر 
همراه با هم ارائه می شدند؛ اما از سال 1395 آثار هنری کالسیک و 
معاصر از یکدیگر جدا شدند؛ به طوری که در تیرماه حراجی با عنوان 
»هنر کالسیک و مدرن ایران« و در دی ماه حراجی با عنوان »هنر معاصر 
ایران« برگزار شد. اما در سیزدهمین دوره از حراج تهران که در دی ماه 
سال 1399 برگزار شد به علت شیوع ویروس کرونا، تمامی آثار کالسیک 
و معاصر همراه با هم ارائه شدند. بر اساس اعالم وبگاه حراج تهران، 
مبلغ کل فروش آثار هنری در 9 دوره از حراج تهران )سال های 1395 تا 
1399( در جدول )1( و مجموع فروش آن ها )تیرماه و دی ماه هر سال( در 

نمودار )12( نمایش داده شده است.7 
همچنین در سال های اخیر، خصوصاً از سال 1397 به بعد با توجه به کاهش  
ارزش     ریال   نسبت  به سایر ارزهای بین المللی،   مقایسه دوره های مختلف حراج 
تهران کمی سخت و پیچیده  شده است؛ زیرا تأثیر تغییر قیمت ارز، دالر و 
همچنین مسائل اقتصاد داخلی و بین المللی بر بازار هنر هم می بایست بررسی 
شود تا مقادیر آن به درستی مشخص گردد. پژوهش حاضر تنها به بررسی نرخ 
تورم و رشد دالر بر میزان فروش آثار هنری در حراج تهران طی سال های 
1395 تا 1399 پرداخته است. بر اساس اعالم سایت مرکز آمار ایران، نرخ 
تورم طی سال های 1395 تا 1399 در جدول )2( نمایش داده شده است.

بر اساس اطالعات ذکرشده در جدول )2(، مشاهده می شود که هر سال 
میزان تورم نسبت به سال قبل روندی افزایشی داشته است؛ خصوصًا با تورم 
ناگهانی سال 1397، نرخ دالر آزاد نیز افزایشی بی رویه پیدا کرد؛ طوری که 
برگزاری نهمین دوره از حراج تهران در تیرماه سال 1397، تا حد زیادی 
تحت تأثیر وضعیت آشفته بازار ارز و بی ثباتی های آن قرار گرفت. در نگاه 

شد. در حراجی دی ماه سال 1397، زمانی که قیمت دالر حدوداً سه 
برابر بیشتر نسبت به سال قبل و به 11.100 تومان رسیده بود، دو تابلوی 
دیگر از فرهاد مشیری به مبالغ 1.100.000.000 تومان )99.099 دالر( 
و 1.600.000.000 تومان )144.144 دالر( به فروش رسید. سال بعد 
در دی ماه سال 1398، با افزایش نرخ دالر به 12.950 تومان، یک اثر 
از مشیری به مبلغ 16.000.000.000 تومان )123.552 دالر( به فروش 
رسید. در نمودار )10( قیمت فروش آثار بر حسب تومان و در نمودار 
)11( بر حسب دالر نمایش داده شده است. بر اساس نمودار )11(، اثر 
شماره 1 و 4 که با در نظرداشتن نوسانات نرخ دالر آزاد، گران ترین آثار 
فروخته شده مشیری هستند؛ در واقع از نظر ابعاد نیز بزرگ ترین آثار 

او هستند. بنابراین، تأثیر ابعاد بزرگ اثر در فروش آن اثری بسزا دارد. 
به طورکلی، با بررسی و شناخت هفت اثر از فرهاد مشیری در حراجی 
تهران، مانند چهار هنرمند قبلی، مؤلفه بزرگ بودن آثار در افزایش قیمت 
فروش آن ها نقشی مهم و پررنگ تر از سایر مؤلفه ها داشت. همچنین به 
علت نوع و سبک خاص آثار مشیری، تکنیک ترکیب مواد بر روی بوم 
نیز همتای تکنیک رنگ روغن یا اکریلیک - بر روی بوم -، مخاطبان 
زیادی جذب کرده است. به علت آنکه تمامی آثار مورد مطالعه از فرهاد 
مشیری در دو دهه هشتاد و نود خلق شده بودند، تأثیر مؤلفه زمان خلق 

آثار بر فروش بسیار کم بود.

بحران های اقتصادی و حراجی تهران
تاکنون چهارده دوره از حراج تهران برگزار شده که در هر دوره، آثار 
متفاوتی از هنرمندان را به فروش رسانده است. پژوهش حاضر، پنجمین 

نمودار 10. نرخ قیمت دالر آزاد و فروش آثار فرهاد
مشیری )تومان(، سال های 1395 تا 1399.

نمودار 11. نرخ قیمت دالر آزاد و فروش آثار
فرهاد مشیری )دالر(، سال های 1395 تا 1399.

مبلغ فروش )تومان(دوره حراج 
25.362.000.000حراج پنجم، خردادماه 1395

12.344.000.000حراج ششم، دی ماه 1395
26.113.000.000حراج هفتم، تیرماه 1396
14.492.000.000حراج هشتم، دی ماه 1396
31.378.000.000حراج نهم، تیرماه 1397
34.403.000.000حراج دهم، دی ماه 1397

43.704.000.000حراج یازدهم، تیرماه 1398
31.717.000.000حراج دوازدهم، دی ماه 1398

87.942.000.000حراج سیزدهم، دی ماه 1399

جدول 1. مبلغ فروش آثار حراج تهران )تومان(، سال های
)www.tehranauction.com( :1395 تا 1399. منبع

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان معاصر ایران؛
مطالعه موردی: حراج تهران، سال های 1395 تا 1399 ه.ش

نمودار 12. مجموع فروش کل حراج تهران )تومان(، سال های 1395 تا 1399.
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)تیرماه و دی ماه هر سال( بر اساس جدول )6( و داده های جدول )5( 
جهت مقایسه میزان تأثیر تورم بر فروش آثار هنری و سایر کاالها و 
خدمات استفاده کردیم. بر اساس اعالم سایت مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
نقطه ای در تیرماه سال 1396، 8/2 درصد و در دی ماه سال 1396، به 8/5 
درصد بیشتر از سال قبل رسیده بود، و این در حالی است که فروش آثار 
هنری در سال 1396 نسبت به سال گذشته 1/51 درصد کاهش داشته 
است. نرخ تورم نقطه ای در تیرماه سال 1397، 13.8 درصد و در دی ماه 
سال 1397 به 39/6 درصد بیشتر از سال گذشته رسید، درحالی که فروش 
آثار هنری در سال 1397 نسبت به سال قبل 31/72 درصد کاهش داشته 
است. تورم نقطه ای در تیر و دی ماه سال 1398 به ترتیب به 48/0 درصد 
و 26/3 درصد بیشتر از سال گذشته رسید، درحالی که فروش آثار هنری 
در سال 13-8 نسبت به سال گذشته 10/87 درصد کاهش داشته است. 
در نهایت نرخ تورم نقطه ای در دی ماه سال 1399، 46/2 درصد نسبت به 
دی ماه سال قبل افزایش داشته؛ در صورتی که فروش آثار هنری در حراج 
تهران در سال 1399 نسبت به سال قبل 43/71 درصد کاهش داشته است. 

نخست به مبالغ فروش کلی حراج تهران -که در نمودار )12( نمایش داده 
شده است-   ممکن است این گونه به نظر برسد که با در نظرگرفتن مجموع 
فروش آثار کالسیک و مدرن در هر سال، میزان فروش آثار هنری در 
حراج تهران  همراه با افزایش تورم و رشد دالر، افزایش یافته است؛ در 
صورتی که برای آگاهی از میزان افزایش یا کاهش فروش، باید مبلغ فروش 
کل آثار با توجه به ارزش ریال و نرخ دالر آزاد در زمان برگزاری هر 
دوره از حراج تهران، در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به قیمت دالر 
آزاد در زمان برگزاری هر دوره از حراج تهران )نمودار 2( و مبلغ فروش 
آثار حراج تهران بر حسب تومان )جدول 1( ابتدا میزان فروش آثار در 
حراج تهران به تفکیک هر دوره )بر حسب دالر( در جدول )3( محاسبه 
شد، سپس مجموع فروش کل آثار )بر حسب دالر( در هر سال بررسی شده 
و نتایج آن در جدول )4( ثبت و در نمودار )13( نمایش داده شده است.

با توجه به داده های جدول )4( مبلغ فروش آثاری هنری هر سال از 
حراج تهران )1395-1399( را نسبت به سال قبل آن مقایسه و درصد 

تغییر آن محاسبه شد8 که نتایج آن در جدول )5( آمده است.
از نرخ تورم نقطه ای9 در زمان برگزاری هر دوره از حراج تهران 

نرخ تورمسال
13956/8
13968/2
139726/9
139834/8
139936/4

مبلغ فروش )دالر(دوره حراج 
7.338.541حراج پنجم، خردادماه 1395

3.007.064حراج ششم، دی ماه 1395
6.884.524حراج هفتم، تیرماه 1396
3.304.903حراج هشتم، دی ماه 1396
3.857.634حراج نهم، تیرماه 1397
3.099.369حراج دهم، دی ماه 1397

3.751.416حراج یازدهم، تیرماه 1398
2.449.189حراج دوازدهم، دی ماه 1398
3.489.761حراج سیزدهم، دی ماه 1399

1/51 % کاهش درصد فروش آثار در سال 1396 نسبت به سال 1395
31/72 % کاهش درصد فروش آثار در سال 1397 نسبت به سال 1396
10/87 % کاهش درصد فروش آثار در سال 1398 نسبت به سال 1397
43/71 % کاهش درصد فروش آثار در سال 1399 نسبت به سال 1398

8/2 تیرماه 1396
8/5 دی ماه 1396
13/8 تیرماه 1397
39/6 دی ماه 1397
48/0 تیرماه 1398
26/3 دی ماه 1398
46/2 دی ماه 1399

مبلغ کل فروش )دالر(سال حراج
139510.345.605
139610.189.427
13976.957.003
13986.200.605
13993.489.761

جدول 2. نرخ تورم ساالنه، سال های 1395
) www.amar.org.ir( :تا 1399. منبع

جدول 3. مبلغ فروش آثار حراج تهران )دالر(
در هر دوره، سال های 1395 تا 1399.  

جدول 5. درصد فروش آثار هنری در حراج تهران )دالر( نسبت به سال قبل.  

جدول 6. نرخ تورم نقطه ای )درصد تغییر نسبت به
)www.amar.org.ir( :منبع .)ماه مشابه سال قبل

جدول 4. مجموع فروش کل حراج تهران )دالر(
در هر سال، سال های 1395 تا 1399.

نمودار 13. مجموع فروش کل حراج تهران )بر حسب دالر(، سال های 1395 تا 1399.
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که این اثر با تکنیک گواش و مدادرنگی بر روی مقوا ایجاد شده بود و 
زمان خلق آن هم سال 1399 بود اما با این حال توانست رکورد باالترین 
فروش در حراج تهران بر حسب تومان را بشکند. تاکنون هیچ اثری با 
تکنیک گواش یا مدادرنگی با بستری از جنس مقوا به چنین قیمتی - حتی 
بر حسب تومان - فروخته نشده بود. افزایش تورم و نرخ دالر آزاد در هر 
سال، بر قیمت گذاری آثار هنری در هر دوره تأثیرگذار است؛ به طوری که 
قیمت گذاری آثار هنری همراه با افزایش دالر و تورم بیشتر می شود. بنابراین 
تورم و نوسانات نرخ دالر یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت خریدوفروش 
آثار هنری می باشد. مجموع فروش آثار هنری در خانه حراج تهران از سال 
1395 تا 1399 اگرچه در هر دوره بر حسب تومان، روند صعودی و رو 
به رشدی داشته، اما با در نظر گرفتن و توجه به کاهش ارزش ریال، افزایش 
قیمت دالر، تورم نقطه ای و درصد فروش آثار هنری در حراج تهران، تأثیر 
افزایش تورم بر میزان تقاضا و خرید کاالهای هنری مانند تأثیر آن بر سایر 
کاالها و خدمات مورد استفاده مردم نبوده و حراج تهران نه تنها نتوانست 
همگام با افزایش تورم و نرخ دالر آزاد فروش آثارش را افزایش دهد بلکه 

روندی رو به کاهش نیز داشته است.

پی نوشت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Leonardo Da vinci. 2. Christie’s Auction.
3. Silverpoint.  4. Andrea del Verrocchio.
5. Rembrandt.

6. نرخ دالر آزاد در ماه های برگزاری حراج )تیرماه و دی ماه( در هر روز 
نوسانات داشته اما میانگین نرخ دالر آزاد در این دو ماه طی سال های 1395 تا 

1399 در نظر گرفته شده است.
7. تمامی مبالغ فروش آثار نقاشی در حراج تهران اعم از داده های جدول )1( و 
میزان فروش آثار آقایان محصص، سپهری، احصایی، آغداشلو و مشیری برگرفته 

از سایت حراج تهران است.
8. مبلغ فروش کل آثاری هنری هر سال از حراج تهران )1395-1399 ( 

نسبت به سال قبل و درصد تغییر آن با توجه به فرمول ذیل محاسبه شده: 

در این فرمول، In عدد شاخص سال مورد نظر و In-1 عدد شاخص سال قبل 
می باشد.

9.  تورم نقطه ای بدین معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین چند 
درصد بیشتر از سال گذشته برای کلیه کاالها و دیگر خدمات هزینه کرده اند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
ایمانی خوشخو، محمدحسین )1388(، اقتصاد هنر و فعالیت های هنری و نقش 
آن ها در توسعه صنایع فرهنگی، نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 24، 

صص 81-78.
جهانبخش، زهرا؛ حواله دار، محمدامین )1395(، بررسی ارزش اقتصادی آثار 
هنر مدرن و معاصر طی سال های 2006 تا 2013، محمدرضا مریدی گردآورندۀ 
انتشارات  تهران:   ،140-125 صص  ایران،  هنر  اقتصاد  مقاالت،  مجموعه 

فرهنگستان هنر.
حراج هنر کالسیک و مدرن ایران خرداد 1395

https://tehranauction.com/category/2016/
حراج هنر کالسیک و مدرن ایران تیر 1396

شاید تصور عموم بر آن باشد که با توجه به رشد تورم، افزایش نرخ دالر 
آزاد، بحران های اقتصادی و غیره میزان فروش کلی آثار هنری در هر سال 
افزایش داشته است، درحالی که طبق داده های جدول )1( که شرح آن در 
نمودار )12( نشان داده شد، به ظاهر برگزاری دوره های حراج تهران هر 
ساله با استقبال بیشتری مواجه شده و میزان خریدوفروش آثار هنری در 
حراج همراه با رشد تورم، افزایش یافته اما در واقع میزان کلی فروش آثار 
هنری همراه با افزایش تورم و نرخ دالر آزاد، بر حسب تومان افزایش 
داشته است؛ اما توجه به کاهش ارزش ریال، تورم نقطه ای و درصد فروش 
آثار هنری در حراج تهران، نشان می دهد که تأثیر افزایش تورم بر میزان 
تقاضا و خرید کاالهای هنری مانند تأثیر آن بر سایر کاالها و خدمات 
نبوده و به بیانی دیگر حراج تهران نه تنها نتوانسته همگام با افزایش تورم، 
فروش آثارش را افزایش دهد بلکه روندی رو به کاهش نیز داشته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
با بررسی 37 اثر فروخته شده از پنج هنرمند )بهمن محصص، سهراب 
سپهری، محمد احصایی، آیدین آغداشلو و فرهاد مشیری( و تأثیر نرخ تورم 
و دالر آزاد بر فروش آثار هنری در حراج تهران طی سال های 1395 تا 
1399 چنین به دست آمد که هرکدام از مؤلفه های اثرگذار در فروش 
به تنهایی می تواند تأثیری مستقیم در قیمت گذاری نهایی تابلوها داشته باشد. 
همچنین ابعاد تابلوها، یکی از عناصر بسیار مؤثر در ارزش گذاری آثار 
هنری خصوصًا آثار نقاشی محسوب شده و به میزان زیادی در افزایش 
قیمت پایه و قیمت فروش آن تأثیر دارد؛ به نحوی که آثار هنری با ابعاد 
بزرگ تر با قیمت پایة بیشتری ارزش گذاری و با قیمت باالتری نسبت 
به آثار با ابعاد کوچک تر به فروش می روند. تأثیر بزرگ بودن تابلوها 
به قدری زیاد و مهم است که عمومًا تأثیر سایر مؤلفه هایی چون بستر اثر، 
تاریخ خلق اثر و امضای هنرمند کم رنگ تر می شود. با بررسی تکنیک و 
بستر آثار، عمومًا تکنیک رنگ روغن و اکریلیک بر بستری از جنس بوم 
مبلغ فروش باالتری دارد و همچنین استفاده از ورق  طال در تابلوهای نقاشی 
و خط نقاشی، عاملی قوی  که بتواند به تنهایی سبب افزایش قیمت فروش 
آثار شود، نیست. از آن جهت که تمامی آثار بررسی شده، مربوط به دوره 
معاصر بود، عمومًا تاریخ خلق آن ها به تنهایی تأثیری زیادی در قیمت گذاری 
آثار نداشت. اما به طورکلی در ارتباط با آثار نقاشی آقایان سپهری و محصص 
که تابلوهایشان نسبت به دیگر نقاشان، از قدمت بیشتری برخوردار بود، 
تاریخ خلق، تأثیر بیشتری بر ارزش گذاری نهایی داشت. از طرفی دیگر، غالبًاً 
آثار هنرمندانی که در قید حیات نیستند، به علت عدم خلق آثار جدید از 
سوی آنان به قیمت باالتری از هنرمندانی که زنده هستند، فروخته می شود. 
اما در آخرین دوره ای که حراجی تهران برگزار شد )سیزدهمین دوره، 
دی ماه 1399( اگرچه رکورد باالترین مبلغ فروش توسط آیدین آغداشلو 
با اثری با عنوان خاطرات امید در مقایسه با آثار هنرمندان متوفی، شکسته 
شد؛ اما در واقع این اثر بر حسب تومان به باالترین قیمت به فروش رفت 
درحالی که با در نظرگرفتن ارزش دالر آزاد همچنان آثاری همچون آثار 
سهراب سپهری هنوز رکورددار می باشد. اما به طورکلی استثنایی که در 
ارتباط با فروش اثر خاطرات امید از آیدین آغداشلو وجود داشت این بود 

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر فروش آثار نقاشان معاصر ایران؛
مطالعه موردی: حراج تهران، سال های 1395 تا 1399 ه.ش
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