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1عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در ايران  
)1387 (هاي تهراناجتماعي موثر بر قيمت تابلوهاي نقاشي در نگارخانه عوامل   

  *رضا مريديمحمد
  **معصومه تقي زادگان

 چكيده
 در تحقيـق  . هدف اين مقاله بررسي عوامل موثر بر بازار عرضه و فروش نقاشـي در ايـران اسـت                 

هـاي فـردي و اجتمـاعي    ويژگـي ) 1: اند كه عبارتند از تقسيم شده، عوامل به چهار دسته  مذكور
و هـا   ها و واسطه  نقش نگارخانه ) 3هاي بصري و زيباشناختي تابلوهاي نقاشي       ويژگي) 2هنرمند  

يابي به اين هدف، به مطالعه ميداني عرضه و فروش          براي دست .  بازار سازوكارگذاري و   قيمت) 4
با بـه كـارگيري روش      . هاي تهران پرداختيم  ها و نمايشگاه  ها، گالري تابلوهاي نقاشي در نگارخانه   

 نمونه  1387 تابلو نقاشي از مراكز فروش فعال در تهران طي چهار ماه اول سال               414 ،پيمايشي
اندازه، نوع قاب، بستر و     (هاي كالبدي    و تاثير متغيرهاي سن و جنسيت نقاش، ويژگي        گيري شد 

ه آثـار بـه     عرضـ و شيوه   ) سبك، تكنيك و مطلوبيت هنري    (ي تابلو   هاي زيباشناخت ، ويژگي )مواد
  . شدبر قيمت اين آثار آزمون ) نگارخانه، مغازه و نمايشگاه(بازار 

داران در بعـد كيفـي تحقيـق و انجـام تحقيقـات             تگو با نقاشـان و نگارخانـه      نتايج مصاحبه و گف   
ري ميـان عوامـل زيباشناسـانه        رابطـه پايـدار و معنـادا       نشان داد  كمي تحقيق در بعد   پيمايشي  

سـن و جنـسيت نقـاش و    (و عوامـل غيـر زيباشناسـانه       ...)  و سبك، تكنيك، شگردهاي بـصري    (
كشف رابطه ميان ايـن     . بر قيمت آثار هنري وجود دارد     ...) هاي كالبدي اثر مانند اندازه و       ويژگي

هـاي  گـذاري ارزشهـاي هنـري و       ميـان ارزيـابي    ي قواعد پايدار و مـشترك     دهندهنشانمتغيرها،  
  . اقتصادي است

  هاي بازار هنربازار نقاشي، عرضه و فروش، واسطه: گان اصليواژ
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  مقدمه

كننده دولتي و دالالن خارجي داران، نهادهاي حمايت هاي هنري، صنف هنرمندان، گالري  انجمن
 عهده دارنـد    گذاري تابلوها را بر   ند كه قيمت  اازار عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي     همه بخشي از ب   

گـذاري در نظـام      قيمـت  تقسيم كار ميان اين عوامل و روشن بـودن فراينـد          ). 411: 1387بكر،(
  . دشوگذاري در بازار هنر و نهايتا توسعه اين بازار مي سبب افزايش سرمايهعرضه و فروش

گـذاري    در اتخـاذ سياسـت   شـود روشـني مـي   اهميت و جايگاه بحث نظام عرضه و فـروش را بـه           
هـا     بـر خـالف بـسياري كـشورها كـه بانـك            مـثالً . بررسـي كـرد   هـاي دولتـي       ي و برنامه  فرهنگ
هـاي ايـران مايـل بـه        ، بانـك  )2004ميـد، (نـد   اان و سهامداران اصلي بـازار نقاشـي       گذار  سرمايه
ل عدم  عل يكي از    ،ن اقتصادي مجلس  بر گزارش كميسيو  بنا. عرصه نيستند گذاري در اين      سرمايه
يگر نهادهاي اقتصادي در بخش هنرهاي تجسمي روشن نبودن ارزيـابي           گذاري دولت و د     سرمايه

گذاري   اجتناب از سرمايه  ). 1383روزنامه ايران، (گذاري آثار هنري است         اقتصادي و فرايند قيمت   
 بلكـه بيـشتر ناشـي از ابهـام در     ،توان به غير اقتصادي بودن هنر مربـوط دانـست           در هنر را نمي   

-ازار مبادالت نقاشي ايران اسـت؛ مـثال ابهـام در چگـونگي قيمـت          متغيرهاي اقتصادي هنر در ب    

گذاري تابلوهاي نقاشي، روشن نبودن قواعد مورد توافق كارشناسان هنر و كارشناسان اقتـصاد و      
  . گذاري در هنر استترين موانع سرمايههاي عرضه و فروش آثار هنري از مهمابهام در شيوه

هـاي مرسـوم در آفـرينش اثـر و          ، يعني روش  عه قراردادهاي هنري  از اين رو در مقاله حاضر با مطال       
در ارزيابي هنـري     ، به قواعد مورد توافق كارشناسان هنر      )395: 1387بكر، (ارزيابي هنري بودن آن   

يـابي بـه    براي دسـت  . پردازيمگذاري قيمت يك اثر مي    بودن يك اثر و كارشناسان اقتصاد در ارزش       
وش آثـار هنـري، رابطـه معنـادار ميـان متغيرهـاي زيباشـناختي و                اين قواعد در نظام عرضه و فـر       

 چهار مقولـه زيـر      درمجموعه اين متغيرها    . اييمآزميغيرزيباشناختي و قيمت تابلوهاي نقاشي را م      
هـاي بـصري و     ويژگـي ) 2 ،هاي فـردي و اجتمـاعي هنرمنـد       ويژگي) 1: شوندمطالعه و بررسي مي   
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بـه  . گذاري و مكانيزم بـازار    قيمت) 4 ،هاها و واسطه  نگارخانهنقش  ) 3زيباشناختي تابلوهاي نقاشي    
هاي ها و نمايشگاهها، گالرياين منظور، به مطالعه ميداني عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در نگارخانه

  .  پرداختيم1387تهران در چهار ماه اول 

ام تحقيقات پيمايشي در    داران در بعد كيفي تحقيق و انج      مصاحبه و گفتگو با نقاشان و نگارخانه      
توان رابطه  بعد كمي تحقيق به ما امكان جستجوي پاسخ به اين پرسش را فراهم كرد كه آيا مي                

و عوامـل غيـر     ...) سبك، تكنيك، شگردهاي بصري،   (پايدار و معناداري ميان عوامل زيباشناسانه       
بـا قيمـت آثـار       ...) هاي كالبدي اثر ماننـد انـدازه و       سن و جنسيت نقاش و ويژگي     (زيباشناسانه  

وجود قواعـد پايـدار و مـشترك ميـان     دهنده  نشانهنري يافت؟ كشف رابطه ميان اين متغيرها،        
  .هاي اقتصادي استگذاريهاي هنري و ارزشارزيابي

  

  پيشينه تحقيق در اقتصاد هنر
 امـا پـس از    . توان در خصوص بازار هنر سراغ گرفت         كمتر تحقيقي را مي    ،1970تا پيش از دهه     

، تحقيقات نظري و تجربي بـسياري       1980المللي آثار هنري در دهه        گيري بازار مبادالت بين     اوج
گـذاري در   هـاي قيمـت   گـذاري در هنـر، بـازار بـورس آثـار هنـري و مـدل             در خصوص سـرمايه   

) 1387 (2شناساني چون هوارد بكر   جامعه). 19: 2001فيس،( گرفت   صورت 1هاي هنري   حراجي
زيباشناسـانه را بـر   نقـش عوامـل غير  بـه تقسيم كار در بازار هنر پرداختنـد و       نيز به تحليل نظام     

 هنرمنـد نـه     ،در ايـن رويكـرد جديـد      . دنـد كر توجه   گذاريهاي هنري و در نهايت قيمت     ارزيابي
 شاغل صنف هنر موضوع تحقيق و مطالعـه شـد و نقـش              در مقام  بلكه   ،ان نابغه و آفرينشگر   چون
-موضـوع مـشترك جامعـه     پيونـدي اقتـصاد و هنـر        هاي حراج در هم   هها و خان  ها، نگارخانه موزه

  . دششناسان و اقتصاددانان 
                                                 
1  .  art action  
2. Becker. Howard 
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 عنوان پيـشينه تحقيـق   تحتتوان از آنها      كه مي  صورت گرفته از ميان مطالعات نظري و ميداني       
دو نمونه اول رويكرد اقتصادي به بازار عرضه و فروش    . كنيمنام برد، به ذكر چهار نمونه اكتفا مي       

 زيرا به دنبـال ارائـه مـدل         ،اندشناختي به تحقيق حاضر نزديك     اين تحقيقات از بعد روش     .ارندد
-دو نمونه ديگر رويكردي جامعـه     . ندبر قيمت تابلوهاي نقاشي در بازار     رگرسيوني از عوامل موثر     

ر درا  دارند و تقسيم كار پيچيده ميان عامالن اقتصادي و هنري           نه به بازار عرضه و فروش       شناسا
  .كنند مطالعه مي1دنياي هنر

 صورت» تحليل بازار نقاشي تركيه«با عنوان ) 2007(2نمونه اول، تحقيقي است كه آيلين سكين
 در حال توسعه با اقتصاد تورمي و نامتعادل  ي كشورمنزلةمطالعه بازار هنر تركيه به . ه استداد

 سكين به بررسي ،در اين تحقيق. وردآمي مشابه در اقتصاد هنر ايران فراهم ياي براي بحث زمينه
گذاري در مبادالت ارزهاي  گذاري در نقاشي، در مقايسه با سرمايه رابطه ميان برگشت سرمايه

پرداخت و براي اين منظور، شاخص قيمت  هاي بانكي در كشور تركيه  طال و سپرده خارجي، 
 تابلو از 1030تعداد  بررسي بااو .  را براي سهام نقاشي اين كشور محاسبه كرده است3هدانيك

، تكنيك، سبك، تاريخ اثر )طول و عرض( اندازه فاوتهاي مت نقاشان تركيه به ارزيابي تاثير مولفه
هايي كه با رنگ روغن و گواش  سكين نتيجه گرفت نقاشي. بر قيمت تابلو پرداخته است... و 

هاي  ها دارند و نقاشي نيكهاي آبرنگ و ساير تك  نقاشينسبت بهاند ارزش بيشتري  كشيده شده
  هايي كه بر روي متقال و كتان كشيده  نقاشي،همچنين. مركب ارزش مطلوبي در بازار ندارند

اين نتيجه نشان داد كه دوام . هاي كشيده شده بر كاغذ دارند  نرخ باالتري نسبت به نقاشي شده
تر است و تفاوت قيمت   مقاوم مهم در افزايش قيمت است؛ كتان از كاغذعاملي تابلو نقاشي يو بقا

شود   كه اثر در آن فروخته ميايهمچنين معروفيت نقاش و گالري. آنها ناشي از همين امر است

                                                 
1. art world 
2.  Seckin, Aylin 
3. hedonic                         .هدانيك به معناي لذت جويي است و شاخص هدانيك سنجش بهاي ارزيابي شده از سوي مصرف كننده است
.              
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 تا 1989 زماني فاصلهمحقق در نهايت آمار فروش تابلوها را در . بر قيمت نقاشي بسيار موثر است
   .  قيمت هدانيك تفسير كند تابعبا تجربي يها را در مدل  بررسي كرده تا روند قيمت2006

سودآوري و تعيين قيمت در بازار هنر «با عنوان ) 2005 (1نمونه دوم پژوهش هلن هيگس
 تا 1973 از نقاش برتر و شناخته شده كه 60 تابلو از 37605او به بررسي . است» استراليا
مدل رگرسيون اند، پرداخت و با استفاده از  هاي مختلف آثار خود را فروخته  در حراجي2003

هدانيك اثر متغيرهايي چون معروفيت نقاش، زنده يا مرده بودن نقاش، اندازه تابلو، سبك اثر و 
 نشان داد كدام يك از نقاشان طي ،همچنين. محل فروش را بر قيمت تابلو محاسبه كرده است

  . اند تر بوده و برگشت پذيري مالي بهتري داشته  ساله در امر فروش موفق30دوره 

 تاثير سرمايه اجتماعي هنرمند خصوصدر ) 2002 (2 كه مريجن رنجر استمونه سوم، تحقيقين
بر قيمـت تابلوهـاي     ) سن، جنسيت، شرايط زندگي در شهر و شهرستان، عضويت هاي انجمني          (

 ،او در اين تحقيق نتيجه گرفت شخصيت و معروفيـت نقـاش           . صورت داد نقاشي در كشور هلند     
هاي بر موفقيت ) هاي تخصصي ها، موسسات و دوره   دانشگاه(ري او   همچنين چگونگي آموزش هن   

 رويكرد تفسيري بـه معنـاي قيمـت       «اي است با عنوان     نمونه آخر مقاله  . فروش بسيار موثر است   
نشان هاي حراج كشور اتريش     ها و خانه  او با بررسي گالري   .  است نوشته 3كه ولتويس »آثار هنري 

گـذاري آثـار ارتبـاط معنـاداري بـا           هنرمندان از طريـق قيمـت      داران، دالالن هنر و   داد مجموعه 
 نظـام  ةدهنـد كنند؛ ارتباطي كه تعيـين كننـده كيفيـت آثـار هنـري و نـشان              يكديگر برقرار مي  

گـذاري هنـري و     او معتقد است قيمت اثـر بـر ارزش        . مراتبي در ساختار دنياي هنر است     سلسله
  .  زيباشناختي آن بسيار موثر است

                                                 
1. Higgs. H 
2. Rengers. Merijn 

3 . Velthuis. Olav 
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هاي بسيار از تحقيقات درباره بازار هنر در سراسر دنيا، متاسـفانه در خـصوص بـازار        نهرغم نمو به
اش بـا   نامه در پايان  )1381(مينو ايرانپور   .  است صورت گرفته نقاشي ايران تحقيقات كمي انجام      

 تا 1325هاي ها بين سالبه بررسي روند تاريخي پيدايش گالري » پديده گالري در ايران   «عنوان  
فعاليـت هنـري بـه      « با عنوان   ) 1382(كار    آ ابريشم    پانته ةنامپردازد و پايان   در تهران مي   1357

 هنرهاي تجسمي در ارتبـاط بـا توليـد ناخـالص            به فراز و فرود فعاليت    » عنوان بخشي از اقتصاد   
گـذاري  ارزش«تحقيقي با عنوان    ) 1387( صالحي اميري و همكارانش      ،همچنين. پردازدملي مي 
 صورتدر مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام         » ي فرهنگي و هنري   كاالها

  .دادند كه بيشتر جنبه اقتصادي داشت

كـدام از ايـن     هـيچ ،  حاضر اهميـت بـسيار دارد      نتايج مطالعات ميداني آنها براي تحقيق      كهبا اين 
انـد و ايـن     نپرداختـه تحقيقات به عوامل اجتماعي موثر بر عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي ايران             

  .است توجه و مطالعه حلموضوعي است كه در تحقيق حاضر م

  

  تاريخچه عرضه و فروش آثار نقاشي در ايران
گذاري كردنـد  ايلخانيان در ايران پايه مبتني بر كتابخانه ـ كارگاه سلطنتي را سنت توليد هنري 

هنرمنـدان و  .  مطابقت داشـت ؛ اين شيوه با ساخت حكومت مركزگراي ايران       )60: 1384پاكباز،(
هاي سلطنتي امكان تهيه مواد و مصالح گران و كميـاب بـراي كـار                 خصوص نقاشان در كارگاه   به

توانستند فارغ از دغدغه و نيازهاي روزمره، تحت حمايت دربار به خلق آثـار                هنر را داشتند و مي    
 گرفـت و هنرمنـدان      رت مـي  هزادگان صـو   به سفارش شاهان و شا     اًلباغها    نقاشي 1.فاخر بپردازند 

 هـا   هنرمندان در فـراز و فـرود حكومـت         هرگاه   ،با اين حال  . يافتند   حاميان خود مي   يگانه را   انآن

                                                 
براي ساختن رنگ قرمز از شنگرف، كه از معادن كمياب به دست مي آمـد، بـراي رنـگ زرد از                     .  مواد اوليه نقاشي در آن دوران بسيارگران بود        .1

. يـاف كتـان اعـال بـود    شد نيـز از ال  جنس كاغذي كه براي نقاشي استفاده مي. زرنيخ و براي رنگ سبز از خاك نرم مرمر سبز استفاده مي گرديد          
  .دست يابي به اين مواد اغلب دشوار و پرهزينه بود
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هـاي مـردم      كردنـد و بـه سـفارش         رو بـه سـوي مـردم مـي         ،ديدنـد   حمايت دربار را ضعيف مـي     
 و بـازار    يافـت و اقتـصاد هنـر        در اين شرايط بود كه هنر مردمي مجال حضور مـي          . پرداختند  مي

  . گرفت نقاشي آن دوره بر اساس اصول عرضه و تقاضا شكل مي

 وي با در پـيش      .آغاز شد ) م1550ق ، 957(اه تهماسب   دوران سرگشتگي هنرمندان در زمان ش     
گرفتن زهد و تقوا از هنر روگردان شد و همه شـاعران، نقاشـان، رقاصـان و اهـل موسـيقي را از        

 از آنهـا بـه دنبـال حاميـان       بـسياري ،از ايـن رو . ا تعطيل كردهاي سلطنتي ر دربار راند و كارگاه  
هاي كوچك    سلطنتي به هند و هرات و عثماني رفتند و برخي ديگر از نقاشان و خطاطان كارگاه               

هـاي خطـي    پراكنده شدن نقاشان از دربار و روي آوردن آنهـا بـه نـسخه             . هنري تاسيس كردند  
ن دهم و اوايل قرن يازدهم در نواحي خراسان و           موجب رواج سبك تجاري در اواخر قر       سفارشي
: 1384رابينـسن، (» هاي تجاري براي تجارت و صدور به بخارا و هند بود          د؛ اين نسخه  شاسترآباد  

  ). 68 و61

ها ؛ اين كارگاهآغاز كرده بودندهاي هنري شيراز سنت هنر غيردرباري را  كارگاه،اما پيش از اينها   
نقاشان شيرازي  . شتندهاي خطي و مرقعات دا      كمي در توليد نسخه   بيشترين بازدهي را به لحاظ      

- ساخت آنها كم بود براي عرضه بـه بـازار توليـد مـي        ة كه هزين  يهاي مصور نسبتا كوچك     نسخه

: نويـسد  نگاري در شـيراز مـي    رونق هنر كتبةبرُاقِ قزويني در كتاب جواهراالخبار دربار    «. كردند
اين يـك   بنـابر . ور، دختر مذهب و پـسر مجلـد       و شوهر مص  در هر خانه اين شهر زن كاتب است         

 توليد هزار نسخه مـصور در خـالل يـك           ،در شيراز . تواند هر نوع كتابي را توليد كند      خانواده مي 
شود و قابل تميـز از يكـديگر        ليكن همه آنها بر طبق يك الگو ساخته مي        . سال امكان پذير است   
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 براي اعيان، اشراف و بازرگانان ايران، هند        اًلباغراز  هاي شي   نسخه).  115: 1384از،پاكب(»نيستند
   1.هاي مناسب با توليد انبوه را داشت اين سبك ويژگي. شد و عثماني تهيه مي

.  ارزان نيز رونق گرفـت يها  بازار تك نگاره هاي خطي ارزان قيمت،    عالوه بر نسخه   ،در اين دوران  
 .ندفروختدر بازارها مي  ي در هنر داشتند،     دالالني كه تخصص  را  صفحات منفرد نقاشي و طراحي      

 و بعـد در مرقعـات   نـد خريدمـي صورت مجـزا و منفـرد     احتماال بازرگانان اين صفحات را ابتدا به      
بـا ايـن    . شـد سازي، هنر سطح باال محسوب مي     مرقع. گنجاندند تا به قيمت باالتري بفروشند       مي

 دسـت بـه مـت وجـود دارد كـه احتمـاال          هـاي سـاده و ارزان قي        هاي بسياري از مرقع     حال نمونه 
صـورت  نويسند كه اين تصاوير به    مورخان مي . بازرگانان يا به سفارش آنان جمع آوري شده است        

 كمپـاني هنـد شـرقي در كنـار          راهاي لفاف ابريشمي      مجموعه و با تعداد زياد، پيچيده در آلبوم       
  ).92: 1384رابينسن،(د كر تجارت چاي به انگلستان صادر مي

هنرهـايي همچـون   .  هنر كتاب نگاري از حمايت دربار برخـوردار نبـود  ،زمان افشاريه و زنديه   در  
در ايـن   . نگاري از رونق افتادند و جاي خود را به هنرهاي كاربردي و مفيد دادنـد                نقاشي و كتاب  

 سـيني و انـواع       دوران هنرهايي چون قلمدان نگاري، قاب آيينه، جلد كتاب، صـندوقچه جـواهر،            
بـه ايـن    ). 228: 1384افشار مهاجر، (زيين كه به آن نقاشي زير الكي گويند، رونق گرفت           ديگر ت 

  .ترتيب هنر از صورت مجرد خود درآمد و بازار كاالها و اشياء هنري رونق گرفت

با تمامي اين تحوالت، نقطه عطف نظام اقتصاد هنر ايران در اواسط دوران قاجار بود؛ يعنـي زمـاني                   
هـاي سـلطنتي     و كار نقاشي از نظام بسته استاد ـ شاگردي در كارگاه 2دشس كه مدارس هنر تاسي

آرنولد هاوزر گـذر از نظـام اسـتاد ـ شـاگردي كـه در خـود انحـصارگرايي         . به نظام همگاني درآمد
: 1377هـاوزر، (دانـد   گيري بـازار جديـد هنـر مـي          ترين گام در شكل   خانداني و صنفي را دارد، مهم     

                                                 
هـا و     پريده همراه بـا دسـته علـف       اي رنگ   وار است؛ با زمينه     پردازي و عناصر معماري آن نسبتا قالب         طراحي و تركيب بندي آن ساده و منظره        . 1

 .اند گياهاني كه به شكل قراردادي و هندسي قرار گرفته
الدوله در دارالفنون و      آموزش هنر مزين  . الملك راه اندازي شد     دست صنيع ق در محل مجمع الصنايع به     . ه 1278مدرسه نقاشي در سال      اولين   . 2

 .الملك در مدرسه صنايع مستظرفه بر شمار نقاشان افزود كمال
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، نظـام   )با افزايش شمار نقاشان تحصيلكرده مـدارس      (با تحول در نظام توليد       ،در اين دوران  . )402
) هـا ها و گالري پيدايش مغازه(و نظام عرضه  ) متوسط شهري  دهندگان طبقه افزيش سفارش (تقاضا  

   .هاي بازار مدرن هنر در ايران شكل گرفتمكانيزم

هـا بـين      اكثـر ايـن مغـازه     . نـد هايي براي فروش آثار خود تاسـيس كرد          نقاشان مغازه  ،پس از آن  
آنهـا  هـاي مجـاور        منوچهري و خيابان    زار،  هاي الله    در تهران و خيابان    1320 تا   1300هاي    سال

هـايي كـه      هـاي غربـي و خـارجي         شده از باسـمه     مند به آثار كپي     اعيان و اشراف عالقه   . واقع بود 
تـرين   و لوازم ايراني بودنـد، عمـده   بناها و اسباب    طبيعت،  خواستار تصويري مستندگونه از اقوام،    

  ). 88: 1385زهتابچي،(دادند  خريداران نقاشي را تشكيل مي

كـرده، بـازار هنـر بـه دو بخـش              با تثبيت موقعيـت نقاشـان نـوگراي تحـصيل           و 1340در دهه   
هـاي    و مغـازه  ) هـا نگارخانـه (هـا      گالري خصوص،در همين   . دشگرايانه تقسيم     گرايانه و عام    نخبه

پرداختنـد كـه     ايگرايانـه  گرايانه و طبيعت  آثار واقععرضةها به  مغازه. هم متمايز شدندفروش از   
 يهـاي جديـد     ها به ارائـه آثـار مـدرن و سـبك            گالري  مندان و عامه بودند و        مشتريان آنها عالقه  

 بهمثاها به     گالري. دادند  رفتگان تشكيل مي    كردگان و اروپا      پرداختند كه مشتريان آنها را تحصيل     
 غالبا هنرمندان مـستقيما بـه فـروش    ،پيش از آن.  جديدي در اين دهه بود ة پديد  فروش ةواسط

 مانند برادران پتگر يا برادران داداشي و آرسن هارتونيـان در گـالري     ،پرداختند  تابلوهاي خود مي  
د و ديگر هنرمندان مـستقيما بـا        شله فروش آثار امري تخصصي       اما پس از اين دهه مسئ      ،)دكور

دهنده رونق بازار خريد و فروش نقاشي ها نشان افزايش تعداد گالري. ريداران مواجه نمي شدند  خ
ــود  45تعــداد ،  1357در ســال . در ايــن دوره اســت افــشار ( گــالري در شــهر تهــران فعــال ب

  ).228: 1384مهاجر،

ـ   )2001فيس،( يعني دوران شكوفايي بازار نقاشي در جهان         ،1980در آغاز  دهه      ا وقـوع   ، ايران ب
در شرايط خاص سياسي و اجتماعي قرار گرفت و از پيوستن به ايـن              1357انقالب اسالمي سال    
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 جنگ ايران و عراق نيز بازار خريد و فروش نقاشي متوقـف             علت به   ،1360در دهه   . بازار باز ماند  
.  رونق گرفت   بار ديگر بازار نقاشي    ،1373پايي اولين دوساالنه بعد از انقالب در سال           اما با بر  . بود

 نه فروش، اما در اواخر اين        و هاي نقاشي براي بازديد بود       عمدتا نمايشگاه  1370اگر چه در دهه     
ها بازار معامالت هنـري رونـق          با باز شدن فضاي فرهنگي جامعه و افزايش شمار نگارخانه           و دهه

  . گرفت

 باز هم حجم ايـن بـازار         نسبت به دهه قبل از آن،      1380رغم افزايش آمار فروش نقاشي در دهه        به
 تقريبـاً دوازده هـزار      1382به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، در سال          . بسيار محدود است  

ها به بازار عرضه شد و در كل كشور حدوداً پانزده هزار تـابلو در بـازار                 تابلو نقاشي از سوي نگارخانه    
گـزارش  (انـد      بـه نمـايش در نيامـده        براي فروش   همه آنها نيز مشخصاً    ،د كه البته  ش عرضهنقاشي  

كرده و فعال در ايـران بـسيار محـدود     اين ميزان با توجه به تعداد نقاشان تحصيل  ). 1383فرهنگي،
  ). 233: 1379موسايي،(است 

  

  هاي نظري و مدل نظري تحقيقديدگاه
 ديـدگاه    -1: كندشناختي را در اقتصاد و هنر از يكديگر متمايز مي         جانت ولف دو رويكرد جامعه    

مريكـايي بـا تاكيـد بـر فراينـد توليـد        ديـدگاه ا  -2،   با تاكيد بر زيباشناسي ماركسيستي     اروپايي
 بـه تـاثير     -به تعبير ولـف، ديـدگاه اروپـايي        -ديدگاه ماركسيستي   ). 264: 1387ولف،(فرهنگ  

اي هـ  زمينـه  امريكـايي پـردازد و ديـدگاه      مي»  توليد هنر  ةشيو«هاي اقتصادي بر    عوامل و زمينه  
ديـدگاه اول، از منظـر اقتـصاد سياسـي          . كندتحليل مي » شرايط توليد هنر  «ان  چوناقتصادي را   

پردازد و تـاثير آن را      هاي ايدئولوژيك مورد حمايت نهادهاي قدرت در جامعه مي        بيشتر به زمينه  
 و -همچـون تحقيقـات آرنولـد هـاوزر و تـري ايگلتـون      -كنـد   بر توليد اجتماعي هنر مطالعه مي     

 به تقسيم كار ميان عـامالن اقتـصادي،         نظر گرفتن هنر به مثابه كنش جمعي      گاه دوم، با در     ديد
-كنـد   پردازد و نقش روابط اجتماعي را در توليد هنر مطالعه مي          فرهنگي و هنري در جامعه مي     
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اگرچه اين دو رويكـرد  . -گرامتقابلهمچون تحقيقات هوارد بكر و هريسون وايت در مكتب كنش  
دهنده شرايط توليد هنر اشتراك نظـر       ها و روابط اجتماعي شكل    تحليل نهادها، واسطه  نظري در   

هاي ماركسيستي به ساختار كـالن جامعـه و         ديدگاه.  آنها متفاوت است    اما سطوح تحليل   ،دارند
 در  گـرا بـه سـطوح تحليـل خُـرد         متقابلهاي كنش  اما ديدگاه  ،پردازندهاي تاريخي آن مي   زمينه

پردازنـد و تـاثير عوامـل       ضـه مـي   هـاي فـروش، توزيـع و عر       نرمنـدان بـا واسـطه     روابط ميـان ه   
  .كنندو نوآوري هنري ارزيابي ميزيباشناسانه را بر خالقيت غير

زيباشناسـانه   يعني به تاثير عوامل غير ،مقاله حاضر را بر اساس رويكرد نظري دوم دنبال خواهيم كرد          
ـ  نظام عرضه و فروش را در سطح تحليـل خُـرد،             پردازيم و در نهايت   هاي هنري مي  بر ارزيابي  ان چون

  .  دكرتحليل خواهيم ... ها، منتقدان و بخشي از شبكه روابط ميان نقاشان، واسطه

 ـ منتقـدها در ظهـور و گـسترش     هـا و فروشـنده   در تحقيقي به نقـش واسـطه  1هريسون وايت
-اشران و منتقـدان را در شـكل     نقش ن   2امپرسيونيسم در فرانسه قرن نوزدهم پرداخته و ساترلد       

 3ريچـارد پيترسـن   ). 184: 1387ولـف، (ده اسـت    كـر گيري سبك ادبي دوره ويكتوريـا تحليـل         
 در پيدايش   1950هاي ضبط و توزيع موسيقي در دهه        اي به نقش كمپاني   نيز در مقاله  ) 1990(

، »شتركجامعه هنري و فعاليت مـ    «هوارد بكر در مقاله     . و گسترش موسيقي راك پرداخته است     
 ،بـه اعتقـاد او    . پردازندكند كه به توليد اجتماعي هنر مي      تقسيم كار ميان عامالني را مطالعه مي      

اي از  كنـد مگـر در پرتـو همكـاري شـبكه پيچيـده            جايگاهي پيدا نمي    اثر هنري  مثابه اثر به    هر
ايـشگاه  نم،  كنند نقاشان كه اثر را خلق مي      ؛)1384هينيك،؛2003الكساندر،( كنشگران اجتماعي 

-مـي  منتقدان هنر كـه بـر آن شـرح و تفـسير            داران كه تابلوها را در معرض عموم مي گذارند،        

ناشران و   دهند،مي ارتقا آنها به   زيو با اهداء جوا    كنندكارشناسان كه اثر را شناسايي مي      نويسند،

                                                 
1 . Harrison white 
2 . Sutherland, J.A 
3 . Peterson. A. Richard.  
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- تقـي   و ديمريـ  (رونـد كنند و مخاطباني كه به تماشاي اثر مـي        مي هايي كه اثر را فراگير    رسانه

 كـم و    اًلباغن است گذرا و ناپايدار باشد، ولي        ها ممك برخي از اين همكاري   . )84: 1384زادگان،  
ند و الگويي از فعاليت جمعي را پديد مـي آورنـد كـه              شوبدل مي بيش به امري عادي و تكراري       

   ).857: 1387بكر،(نامد  مي2 هنري يا دنياي هنرة آن را جامع1هوارد بكر

هـا،   فعاليت اقتصادي هنرمند، نقـش واسـطه       »عرضه و فروش آثار هنري    «ر مقاله   د) 1387(بكر  
او . دكنـ يافته تحليل مـي    بخشي از  جامعه هنري تكامل      مثابهگردانندگان و خريداران هنر را به       

شرايط معيشتي هنرمنـد  ) 1:  كنددر اين مقاله شش جنبه از نظام عرضه و فروش را بررسي مي  
) 4 ،نظام فـروش عمـومي    ) 3 ،مندان به خريد  هاي بزرگ و عالقه   دولت، شركت نظام حمايتي   ) 2

صنايع فرهنگ  ) 6 ،هاها و سالن  گردانندگان نمايشگاه ) 5 ،هاها مانند گالري  فروشندگان و واسطه  
  : زير را استخراج كردةتوان چهار قضيدر مجموع از مباحث بكر مي. يا توزيع آثار در تيراژ زياد

شـان بـر     بازاريابي ةشوند كه نظام عرضه و فروش از عهد       هايي نزديك مي   به شكل   آثار هنري  -1
هـا امكـان    واسـطه -2.  دنشـو آيد؛ زيرا آثاري كه تقاضايي برايشان وجود نـدارد عرضـه نمـي         مي

 توان مالي هنرمند، شـهرت و       -3. كنندمعرفي، تبليغ و نمايش عمومي كار هنرمند را فراهم مي         
ه آثـار بـه   عرضكند و شيوه آثاري كه توليد مي  ) سبك و فنون هنري   ( بر نوع    هاي او ديگر ويژگي 

مـدير  ( بلكـه گرداننـدگان      ، قيمت گذاري آثار به عهده هنرمند نيـست        -4. بازار تاثير بسيار دارد   
اي قيمت آثار را    هاي ويژه گذاران بازار هنر با قواعد و مكانيزم      و سرمايه ) دار و دالل  موزه، نگارخانه 

  .كنند ميتعيين

مدل نظري تحقيق حاضر نيز مبتني بر قضاياي ذكر شده است و بر اساس آن به چهار عامل زير            
  :كه بر بازار عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي موثر است پرداخته خواهد شد

                                                 
1 . Becker. Howard 
2 . Art world 
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اتكـا بـه    (، توان مـالي نقـاش       )شهرت و منزلت  (، اجتماعي   )سن، جنسيت (هاي فردي   ويژگي) 1
  ...و ) ل دومدرآمد هنر، داشتن شغ

  داران و نقاشانگري و فروش آثار و نوع قراردادهاي ميان گالري واسطهةشيو) 2

  در بازار شده هاي بصري، زيباشناختي و هنري آثار استقبال ويژگي) 3

  گذاري و تنظيم قيمت آثار در بازارهاي قيمتمكانيزم)  4

  

ابعاد نظري تحقيق: 1 شكل شمارة  

 

 

 

 

 

ي بازار عرضه و فروش آثار نقاشي در ايران، عوامل ذكر شده را به صورت كيفـي               در مطالعه ميدان  
مدل تحقيق در مطالعه ميداني شـامل   . يمادهكرمطالعه  ) پيمايشي(و كمي   ) مشاهده و مصاحبه  (

 صورت گرفته با بررسي تحقيقات    .  هستند ندمتغيرهايي است كه در قيمت تابلوهاي نقاشي موثر       
ر قيمت شناخته شدند كه     بترين عوامل اثرگذار    ر ميدان، هفت عامل مهم    و مشاهدات اكتشافي د   

هـاي فـردي      مشخـصه -1: سـت  هـا  ها و شـاخص  اي از مولفه موعهالبته هر يك از آنها شامل مج    

عرضه و فروش 
 تابلوهاي نقاشي

 وهاي فرديويژگي
 اجتماعي نقاش

هاي فروشواسطه
 در بازار

هاي بصري، ويژگي
 زيباشناختي تابلو

-هاي قيمتمكانيزم
بازار و تنظيم گذاري  
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 شـگردهاي   -5 ، تكنيـك  -4 ، سـبك  -3 ، مطلوبيت هنري و كيفيت زيباشناسـانه اثـر        -2 ،نقاش
  . ه اثر به بازارعرض ه شيو-7 ،يت كالبدي اثركيف-6 ،1شده در اثركار گرفتهبصري به

 تعريف عملياتي متغيرها در مطالعه ميداني تحقيق: 1جدول شماره 

  و سن) مرد، زن(جنسيت   هاي فردي نقاش ويژگي
  گالري سه شيوه نگارخانه، نمايشگاه و مغازه  ه اثر به بازارعرضشيوه 

  داد رنگ و گواشهاي رنگ روغن، آبرنگ، اكروليك، م تكنيك  تكنيك اثر
  هاي آبستره، سمبوليسم، رئاليسم، اكسپرسيونيسم و نقاشي سنتي سبك  سبك اثر

   در موضوع، انسجام در نظام معنايي و رعايت اصول هنري و ارزيابي شاخصِ نوآوري در فرم  مطلوبيت هنري اثر
  طول و عرض  اندازه

  بدون قابچوبي پهن، چوبي ساده، فلزي،   نوع قاب
  كتان، متقال، كاغذ، چوب  نوع بستر

  بستر زيرسازي كيفيت
روغن بود و در سه رتبه عالي تـا بـد ارزيـابي               اين ويژگي بيشتر مربوط به تابلوهاي رنگ      

  .شد
  .كيفيت مواد اوليه به كار رفته در خلق اثر در سه رتبه عالي تا بد ارزيابي شد  كيفيت مواد اوليه

كيفيـــــــت 
  كالبدي اثر

  .يفيت چارچوب بوم در سه رتبه عالي تا بد ارزيابي شدك  كيفيت چارچوب
  .در يك اثر متقارن، محور تقارن از وسط يا مركز كمپوزيسون عبور مي كند  متقارن ـ نامتقارن
  .در يك اثر منظم، همه عناصر به تبعيت از يك شيوه و نقشه واحد قرار گرفته اند  منظم ـ نا منظم
  شود در اثر پرتحرك، از نقوش انتزاعي كه تداعي كننده حركت باشد استفاده مي  آرام ـ پرتحرك
  پوشاند طرح وجود دارد جزييات ديگر طرح را مي در اثر مات،آنچه در جلو يا پيش  شفاف ـ مات

  .شود تيره استفاده مييهادر يك اثر تاريك، از رنگ  روشن ـ تاريك
  . يك يا تعداد محدودي از عناصر كمپوزيسون استبرصر، تمركز و توجه در يك اثر كم عن  عنصر چند عنصرـ كم
  .شود  در نهايت اختصار و سادگي استفاده مي ونقش، از حداقل عناصر بصري در يك اثر كم  نقش ـ پرنقش كم

  منسجم ـ پراكنده
ند ولي هـر يـك      اي بصري با آن كه به يكديگر مربوط       پراكندگي زماني است كه واحدها    

  .يات خود را دارندخصوص
  .ندا قدرت و ثروتةهاي پرتزيين تداعي كنند طرح  تزيين   ـ كم پرتزيين

شــــگردهاي 
  بصري

  .گرا، انطباق بيشتري با واقعيت وجود دارد در يك اثر عينيت    ذهني- عيني

                                                 
ترين آنها  هاي سنجش به مهم     كند، اما با توجه به اهداف تحقيق و محدوديت         فهرست مفصلي از شگردهاي بصري عرضه مي       )1380( دانديس   . 1

  .پرداخته شد
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 تحليل و تفسير چهار عامـل       براي ما را    اي بررسي شده در مدل تجربي تحقيق      يك از متغيره  هر
 تعريف عملياتي متغيرها و شـكل       1جدول شماره   . كنندعد نظري كمك مي   اصلي ذكر شده در ب    

  .دهد  رابطه علي ميان آنها را نشان مي2شماره 

  

مدل نظري تحقيق در مطالعه ميداني: 2شكل شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل عرضه اثر به بازار
 نگارخانه، مغازه، نمايشگاه 

 

 قيمت تابلو نقاشي

ارزيابي هنري اثر
 نو آوري در  فرم
 نوآوري در موضوع
 رعايت اصول هنري
  مطلوبيت نظام معنايي

سبك اثر
رئاليسم، آبستره  

 اكسپرسيونيسم
...سنتي ،سمبوليسم  

 تكنيك اثر
، آبرنگ، روغن رنگ

...مدادرنگ ، وليكاكر  
شگردهاي بصري

نظم، تقارن  
،         شفاف، انسجام

 كيفيت كالبدي اثر عناصر، تزيين
نوع ، نوع قاب، اندازه اثر

كيفيت زيرسازي، بستر  
،كيفيت چارچوب  
...كيفيت مواد اوليه   

 جنسيت نقاش
 سن نقاش

متغيرهـايي ماننــد ســرمايه اجتمــاعي و  
اي  فرهنگـي هنرمنــد و  شـرايط زمينــه  

 اقتصاد مانند هيجان و شوك در بازار يا       
- روشالمللي باهاي بينتاثيرات حراجي

 .ندشدهاي كيفي بررسي و مطالعه 
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  ها و فرضيات تحقيقپرسش

د نظـام عرضـه و      له تحقيق تشريح شد، هدف اين مقاله شناخت قواع        گونه كه در بيان مسئ    همان
در ارزيـابي   قواعد مورد توافـق كارشناسـان هنـر         فروش تابلوهاي نقاشي است؛ به اين منظور به         

يابي بـه   پردازيم و براي دست    مي اثرگذاري قيمت    و كارشناسان اقتصاد در ارزش     اثرهنري بودن   
تابلوهـاي  اين قواعد، رابطه معنادار ميـان متغيرهـاي زيباشـناختي و غيرزيباشـناختي و قيمـت         

بر اساس مدل نظري تحقيق، رابطه ميان متغيرها در قالب چهـار            . دكرنقاشي را مطالعه خواهيم     
  : دشپرسش و يازده فرضيه زير طرح 

هاي فردي نقاش بر عرضه، فروش و قيمت آثار او چگونه است؟ براي پاسـخ بـه                   تاثير ويژگي   -1
 اجتماعي هنرمند بـه     ةالت و سرماي  هاي مختلفي چون سن، جنسيت، تحصي     اين سوال به ويژگي   

همچنين در مطالعه ميداني، نقش سن و جنسيت در قيمـت آثـار بـه    . لحاظ نظري پرداخته شد 
  .دشصورت دو فرضيه طرح 

 . معناداري با يكديگر دارندةسن نقاش و قيمت آثار او رابط:  اولةفرضي

 .گر دارند با يكدي معناداريةاش و قيمت آثار او رابطجنسيت نق:  دومةفرضي

ها در عرضه و  فروش آثـار چيـست؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن                  ها و ديگر واسطه     نقش نگارخانه   -2
. هـا پرداختـه شـد     گري و نوع قراردادهاي ميـان نقـاش و واسـطه          هاي واسطه پرسش به مكانيزم  

 بازار بـر قيمـت آن بـه         بهه اثر   عرض در مطالعه ميداني، نقش مكان فروش يعني شيوه          ،همچنين
  :دش فرضيه طرح صورت

گارخانـه، نمايـشگاه و     بـه سـه شـيوه فـروش در ن         -ه اثر در بازار     عرضشيوه  : فرضيه سوم 
 . معناداري با يكديگر دارندة و قيمت آن رابط-گالريمغازه
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هاي بصري تابلوهاي نقاشي بر عرضه، فروش و قيمت آثار چگونه است؟ مطالعه               تاثير ويژگي   -3
رسـند معـرف سـليقه     شوند و بـه فـروش مـي        در بازار عرضه مي    هاي بصري تابلوهايي كه   ويژگي

بـراي پاسـخ بـه ايـن پرسـش در مطالعـه             . هاي زيباشناسانه جامعه هنري است    عمومي و ارزش  
هاي كالبدي، زيباشناختي و سبك تابلوهاي نقاشي بر قيمت آنها به صورت            ميداني، تاثير ويژگي  

  :دشهاي زير طرح فرضيه

و ...)  تقارن، نظم، انسجام، شفافيت، تعداد عناصر و       ( بصري آثار    شگردهاي:  چهارم ةفرضي
 .قيمت آنها رابطه معناداري با يكديگر دارند

 معنـاداري بـا     ةو قيمـت رابطـ    ..) وآبستره، سمبوليسم، رئاليسم  (سبك آثار   :  پنجم ةفرضي
 .يكديگر دارند

 معنـاداري بـا     ةو قيمـت رابطـ    ..)وروغن،آبرنگ،اكروليـك رنگ(تكنيك آثار   :  ششم ةفرضي
 .يكديگر دارند

  . معناداري با قيمت داردةرابط) كتان، چوب، مقوا و متقال(نوع بستر:  هفتمةفرضي

  . معناداري با قيمت داردةرابط...)  چوبي، فلزي ، مواد، سلطنتي و(نوع قاب :  هشتمةفرضي

فيـت  سـازي بـستر، كي      كيفيت بستر، زيرسازي و آماده    (كيفيت كالبدي آثار    :  نهم ةفرضي
  . و قيمت رابطه معناداري با يكديگر دارند)مواد اوليه و كيفيت چارچوب

  . معناداري با يكديگر داردةو قيمت رابط) طول و عرض(اندازه تابلو :  دهمةفرضي

نوآوري در فرم و موضوع، انسجام در نظام معنايي و (مطلوبيت هنري آثار   :  يازدهم ةفرضي
 . ناداري با يكديگر دارند معةو قيمت رابط) رعايت اصول هنري



در ايران عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي   

 148

گذاري تابلوهاي نقاشي و مكانيزم عرضه و فروش آثار چگونه است؟ براي پاسخ به ايـن     قيمت -4
. دشـ  عوامل موثر بر قيمت در يك مدل رگرسيون تحليـل            همةپرسش در مطالعه ميداني، تاثير      

  .دهدميدست بههاي آن را اين مدل امكان تخمين قيمت آثار بر حسب ويژگي

  
  روش تحقيق

 كيفـي تحقيـق   ةمطالعـ .  تحقيق كيفي و كمي به كار گرفتـه شـد         امكانات روش  ،در اين تحقيق  
داران و گرداننـدگان     و گفتگـو بـا نقاشـان، نگارخانـه         مبتني بـر مـشاهدات اكتـشافي، مـصاحبه        

 در اين تحقيق بـا    . هاي فروش و مطالعه كمي مبتني بر تحقيق ميداني و پيمايشي بود           نمايشگاه
از » واحد جامعـه نمونـه     «منزلةگيري، تابلوهاي نقاشي به       هاي مناسب در نمونه     استفاده از شيوه  

 بـه ارزيـابي تـاثير عوامـل         ة طراحي شده  هاي فروش در تهران انتخاب شدند و با پرسشنام        مكان
گزارش فرهنگي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي در سـال             .  بر قيمت آنها پرداخته شد     تفاوتم

 درصد  29هاي فروش در تهران و      ها و نمايشگاه   درصد فعاليت نگارخانه   71دهد  ان مي  نش 1382
 مثابـه  تحقيق را بر تهران، به       ،از اين رو  ). 1382گزارش فرهنگي،   (در ساير شهرهاي ايران است      

  . متمركز ساختيم،اي در ايرانهاي نگارخانههاي هنري و محل عمده فعاليتمركز فعاليت

 از آنهـا در     بـسياري انـد كـه البتـه          نگارخانه در تهران مجوز تاسيس گرفتـه       192در حال حاضر    
 ،بنا به گزارش مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي           . نداتعطيلي دائم يا موقت   

براي ارزيابي حجـم فعاليـت ايـن        . اند   فعال و موثر در تهران مشغول فعاليت       ة  نگارخان  60حدود  
ها  يافته. شد بررسي 1386 طي سال 1نامه تنديس  منتشر شده آنها در دوهفته     ها، برنامه   نگارخانه

 بـر پـا     1386 نگارخانه تهران در سال      60 نمايشگاه جمعي و فردي در       394حاكي از آن بود كه      
گرفـت، آمـار     مـي  صـورت  1378با توجه به اين كه بررسي در چهـار مـاه اول سـال               . شده است 

                                                 
  . مجله فعال در حوزه هنرهاي تجسمي كه پنج سال متوالي منتشر مي شود.1
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 115 ،در ايـن مـدت    .  مـالك قـرار گرفـت      1386اه اول سـال     چهـار مـ   هاي نقاشي در      نمايشگاه
بنا به مشاهدات ميداني معموال در      .  نمايشگاه جمعي بر پا شده بود      35نمايشگاه نقاشي فردي و     

 مجمـوع  ،بر اين مبنا. گردد   اثر ارائه مي    30 اثر و در هر نمايشگاه جمعي        20هر نمايشگاه فردي    
ايـن  .   تابلو تخمين زده شد     3350 شامل   1387ه اول سال    شده در چهار ما   دادهتابلوهاي نمايش 

بـا اسـتفاده از   . آثار جامعه آماري تحقيق در مطالعه ميداني بازار عرضه و فروش را تشكيل دادند           
ترين واريانس متغير در پيش آزمون،      مدل نمونه گيري ساده، بدون جايگذاري و بر اساس بزرگ         

  .دشمحاسبه حداقل حجم نمونه الزم با مشخصات زير 

3350 =N) جامعه آماري ( ؛e=/4) فاصله اطمينان( 43/4؛ = s) واريانس متغير ارزيابي هنري(96/1؛ =t) ضريب اطمينان(  

  

   

  

هـاي    نمايـشگاه -3 ، مغـازه هـاي فـروش تـابلو    -2هاي هنري      نگارخانه -1(تابلوها به سه شيوه     
ها    نقاشي  هاي بسيار در سبك و قيمت       ت با توجه به تفاو    ،شوند  ه مي عرضبه بازار فروش    ) عمومي

بـراي بـاال بـردن      . دشبندي شده استفاده    گيري تصادفي و طبقه     در اين سه شيوه، از روش نمونه      
 تحقيق با نقاشان، منتقدان و مدرسان هنر مـشورت كـرديم و بـراي سـنجش          ة پرسشنام 1اعتبار

هـاي    همبستگي درونـي گويـه     پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ براي سنجش         2قابليت اعتماد 
ـ   . دشـ مطلوبيت هنري استفاده  اعتبـار بـاالي     =Alpha)  /79(دسـت آمـده   همقـدار آلفـاي ب
  .پرسشنامه را تاييد كرد

                                                 
1 . validity 
2. reliability 

222

22

Nest
sNtn

+
≥ ۴١۴ 

 
    

=(٣٣۵٠)(  ) ٧/١٩) (٨۴/٣) +(١۶/  
٣٣۵٠× ٨۴/٣ × ٧/١٩  = 
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 2. به كار گرفته شـد     1براي ارزيابي عوامل موثر بر قيمت تابلوهاي نقاشي شاخص قيمت هدانيك          
كننـده  شـده از سـوي مـصرف       ارزيابي تابع هدانيك در اقتصاد روشي براي مطالعه ارزش و بهاي         

 خوش اخـالق، ( يعني ميزان پولي كه حاضر است براي يك كاال بپردازد        ،3كاالها يا خدمات است   
شاخص قيمت هدانيك شامل تابع رگرسـيوني از عوامـل مـوثر بـر قيمـت اسـت                  ). 138: 1385

  . قيمت هدانيك به صورت زير استةتابع ساد). 1386چگيني،(

  p=  ؛  قيمت كاال  = Xi متغير اثرگذار بر قيمت؛  u = خطاي كنترل نشده

Ln(p) =  ƒ(x1 ,…,xn)+ u 

ـ      ، توزيع نرمالي از داده    Ln(p)تابع  .  قيمت تابلوهاي نقاشي است    pمتغير   دسـت  ههـاي قيمـت ب
بـر قيمـت را فـراهم       )  هـا  Xi(دهد كه امكان ساخت مدل رگرسيون از متغيرهـاي اثرگـذار              مي
گـذار بـر قيمـت تـابلو        كند وزن هر يـك از عوامـل اثر        ك مي رسيون كم مدل تجربي رگ  . كند  مي

  .نقاشي را تعيين كنيم

   

  هاي فردي و اجتماعي نقاش و نقش آن در فروش آثارويژگي) 1
 نقـاش   هـر داران برخي از عواملي كه بر عرضه و فـروش آثـار             در پي گفتگو با نقاشان و نگارخانه      

ارمنـي، زرتـشتي،    (هـا   تنقاشان اقليـ  ) 1: كيفي نشان داد   نتيجه مطالعات    .موثر است دست يافتيم   
. كنـد هاي خود دارند كه فروش آنها را تضمين مي         مسلك  بازار فروش انحصاري بين هم     ...)آشوري  

هـا و   فـستيوال در  كنند امكان بيـشتري بـراي شـركت         هنرمنداني كه خارج از ايران زندگي مي      ) 2

                                                 
 .به معني لذت است) hedonikos( يوناني هدونيكس  از واژه. 4
-سـنجي اسـتفاده مـي     ها و اهداف تحقيق چهار شاخص قيمـت         خصوص تابلوهاي نقاشي، با توجه به نوع داده       در ارزيابي قيمت كاالهاي هنري و به       . 1

هـاي    روش رگرسيون تكـرار قيمـت در حراجـي   -2. هاي زماني كاربرد دارد  شاخص ميانگين هندسي قيمت  كه براي تخمين قيمت در سري         -1: شود
در ايـن   ). 23: 2001فـيس، ( شاخص قيمـت هـدانيك       -4. ه است كرد شاخص قيمت هنري ساتبي كه خانه حراج ساتبي ابداع           - 3. فروش تابلو هنري  

  .ترين روش براي ارزيابي قيمت بود  شاخص قيمت هدانيك مناسبها و اهداف مورد نظرتحقيق با توجه به نوع داده
 براي  تخمين قيمت اراضـي كـشاورزي ابـداع شـد و پـس از آن كاربردهـاي متعـددي در                     1922در سال   ) Hass( اين شاخص توسط هس      . 2

  ).144: 1385زراءنژاد،(ارزيابي قيمت اتومبيل، قيمت كاالهاي لوكس، قيمت مسكن و موارد بسيار ديگر پيدا كرد 
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قيمت ) 3. اعتبار بر فروش بهتر آثارشان در ايران موثر است    المللي دارند و اين     هاي بين نمايشگاه
ها يابد؛ زيرا با توقف توليد از سوي نقاش، برخي نگارخانه         آثار نقاشان پس از مرگشان افزايش مي      

. افزاينـد  كاالهايي كمياب مـي مثابهكردن مالكيت آثار، بر قيمت آنها به داران با انحصاريو مجموعه 
را  آثارشـان    كنند امكـان فـروش بهتـر      نقاشي مي » نهادين«هاي هنري    سبك هنرمنداني كه به  ) 4

 اين  ميها خريداران دا  هاي تبليغاتي و انتشاراتي   مردان، نهادهاي عمومي، شركت   دارند؛ زيرا دولت  
هاي ترين وجه ممكن ارزش   داند كه به شفاف   هايي مي هاي هنري نهادين را سبك    بكر سبك . ندآثار

 دهند و از موضوعات به لحـاظ سياسـي راديكـال، مبتـذل و چـالش               ا نمايش مي  هنري جا افتاده ر   
) 5.  ماننـد سـبك نگـارگري و نقاشـي خـط در ايـران              ؛)423: 1387بكر،   (برانگيز اجتناب كنند  

نتـايج تحقيقـات رنجـر      . تحصيالت نقاش تاثير چنداني بر قيمت و فروش بيشتر آثار آنها نـدارد            
اي و  معنـاداري ميـان فـروش بيـشتر نقاشـان حرفـه      ةهد رابطـ ددر هلند نيز نشان مي   ) 2002(

نيز نشان ) 1379گينزبرگ، (يا تحقيقي در خصوص هنرمندان استرال. تحصيالت آنها وجود ندارد
 امـا مـرتبط بـا هنـر اسـت، بيـشتر             ،شـان از مـشاغل غيرآفرينـشي       نقاشاني كه درآمد اصلي    داد

شـان از فـروش آثـار       رمنداني كه درآمـد اصـلي      اما هن  ،دنكنتحصيالت تكميلي هنر را دنبال مي     
نقاشاني كـه موفـق بـه       ) 6. دهندهنري و خالقانه است به تحصيالت رسمي چندان اهميت نمي         

قيمـت   بر ،شوندهاي نقاشي داخلي و خارجي مي     هاي هنري و تقديرنامه از دوساالنه     كسب جايزه 
هاي نمادين به معنـاي بـه   ثروتمعتقد است كسب اين ) 1379(بورديو . شودآثارشان افزوده مي  

 ايـن سـرمايه بـه ابـداعات هنرمنـد،           . اسـت  1 از سوي عامالن ميدان هنـر      نشناخته شد رسميت
  .كندگذاري بر آن را تضمين مي و خريد و سرمايهدهد ميبودنمشروعيت هنري

                                                 
» ميـدان «فهوم  م بههاتز بسياري جهشد اه در سنت جامعه شناسي كنش متقابل گرايانه مطرح كه توسط هوارد بكر ك    » دنياي هنر «مفهوم   . 1

 منازعـات قـدرت    بر كنش هاي متقابل عامالن هنر و بورديـو بـر           كه توسط بورديو در سنت جامعه شناسي سلطه ارائه گرديده نزديك است؛ بكر            
 .)118: 1384،هينيك(   تأكيد داردبين اين عامالن
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 از  نقـش ايـن دو متغيـر را بـا اسـتفاده           . جنسيت و سن نقاش نيز در فروش آثار تـاثير بـسيار دارد            
  .دهيممطالعه ميداني و روش پيمايشي و با آزمون فرضيه اول و دوم تحقيق مورد ارزيابي قرار مي

. كنـد  معنادار جنسيت هنرمند و قيمت تابلوهاي او را تاييد مـي           ةفرضيه اول تحقيق رابط   آزمون  
 كلشـ  و نـشان داد آثـار نقاشـان مـرد بـه            شـد  ارزيـابي    T-testاين فرضيه با استفاده از آزمون       

متوسط قيمت آثـار    ). =t=3/31,df=411,sig.001(تر از آثار نقاشان زن است         معناداري گران 
وپانصد هزار تومان و متوسط قيمت آثار زنان نقاش يك ميليون تومـان           مردان تقريبا يك ميليون   

ل هاي اخيـر   برخالف افزايش تعداد نقاشان زن در ايران طي سا ، در واقع  ).2جدول شماره ( است
دهد حـضور نقاشـان مـرد در      ، نتايج تحقيق حاضر نشان مي     )130: 1388زادگان، تقي  و مريدي(

 درصـد   33 درصد آثار متعلق به مردان و        67اي كه    به گونه  ،تر از نقاشان زن است    بازار هنر فعال  
-گارخانـه هاي كيفي نيز نشان داد اغلب ن      ها و مصاحبه  نتايج مشاهده . استمتعلق به زنان نقاش     

هاي فروش آثار نقاشان مرد دارند، زيرا معتقدنـد فـروش آثـار             داران تمايل به برگزاري نمايشگاه    
 بازار هنر همچـون     ةهاي مردان  خصلت ةدهندله نشان اين مسئ .  نسبت به زنان بيشتر است     مردان

  . ديگر بازار كاالها است

رابطه جنسيت و قيمت آثار: 2جدول شماره   
ابع لگاريتميميانگين ت تعداد  )تومان(ميانگين قيمت آثار    سطح معناداري درجه آزادي tمقدار  

2/14 274 مرد  1468864 
7/13 135 زن  989115 

31/3  411 001/  

  
. قيمت و فروش كمتر آثار نقاشان زن ريشه در كليشه برتري هنر مـردان نـسبت بـه زنـان دارد                    

ظارهاي فرهنگي از جايگاه فروتـر زن در جامعـه          هاي زنانه از آثار نقاشان زن محصول انت       توصيف
 آثار احساسي، تزييني، تقليدي و عاري از نبوغ كه با قراردادهاي مـشخص بـه موضـوعات                  .است

). 129: 1383فريلند،(هاي عمومي منتقدان از آثار نقاشان زن است         پردازند، توصيف تكراري مي 
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 نقاشـان ايـران     ةقاشان زن و مـرد در جامعـ       دهد ميان آثار ن   اما نتايج تحقيقات ميداني نشان مي     
ايـن  ). 144: 1388زادگـان،  تقـي   و مريدي(تفاوت معناداري از نظر مطلوبيت هنري وجود ندارد         

 بـر   انه از جايگـاه اجتمـاعي نقاشـان زن        هـاي غيرزيباشناسـ   سازد چگونـه ارزيـابي    امر روشن مي  
 نقاشـي متـشكل از نقاشـان زن و       هايتشكيل گروه .  آثارشان موثر است   ةهاي زيباشناسان ارزيابي

هـاي   تالش زنان براي كسب فرصـت      دهندةنشانهاي جمعي از آثار نقاشان زن       برپايي نمايشگاه 
  .   در رقابت با مردان استهاي معتبررشان در نگارخانهبهتر در نمايش و فروش آثا

ر دارد   مـستقيم و معنـادا     ة قيمـت آثـار بـا سـن نقـاش رابطـ            دهـد   آزمون فرضيه دوم نشان مي    
)00/r=/46,sig=(،  امـا . تـر از آثـار نقاشـان پيـر اسـت            اي كه آثار نقاشان جـوان ارزان         به گونه 

 سن  ة زيرا رابط  ، لزوما به معناي افزايش ارزش هنري آن نيست        افزايش قيمت در آثار نقاشان پير     
د، بلكه افـزايش قيمـت بـه معنـاي افـزايش      شتاييد ن)  =r=-/008,sig/88(و مطلوبيت هنري  

  .دستمزد هنرمند در خلق اثر است

كمتـر نقـاش جـواني      . دهنـد  نقاش بسيار اهميـت مـي      ةداران به پيشينه، سابقه و تجرب     نگارخانه
يابد آثارش را حتي با مطلوبيت هنري و نوآوري در فرم و موضـوع بـا قيمـت بـاال بـه       فرصت مي 

وانان گمنـامي كـه آينـده        ج صرفداران سرمايه خود را     داران و مجموعه  نگارخانه. فروش برساند 
 ةند كه نوعي سليقا بلكه آنها به دنبال خريد و عرضه آثاريند؛كنشان روشن نيست، نميايحرفه

؛ اين ويژگي   اندشده فتهنهادينه شده و هنجارمند در خود دارند كه از سوي خريداران بارها پذير            
. شـود اند بيشتر يافت مي    داشته يفقو با سابقه كه فروش مو     » جا افتاده «در آثار نقاشان به اصطالح      

  . ساالري در بازار عرضه و فروش نقاشي ايران غالب استاي پيشكسوت گونه،از اين رو
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  هاي فروش آثار در بازارواسطه) 2

 بخـش خـصوصي     ة عرض ند از هاي عرضه تابلوهاي نقاشي به بازار فروش عبارت        شيوه ،در مجموع 
مي هاي عموها، مراكز آموزشي، مكانرضه بخش دولتي در موزهدر حراجي، گالري، مغازه، بار و ع 
هاي فـصلي   ها، اجتماع هنرمندان و نمايشگاه    رسمي در فستيوال  مانند تاالرها و عرضه بخش غير     

،   ه اثر در بازار وجود دارد كه شامل نگارخانه        عرض سه شيوه براي     فقطدر ايران   اما  ). 2002رنجر،(
خالف بسياري كشورها در فروش هنـر       ها بر هاي حراج و موزه   خانه.  است  گالرينمايشگاه و مغازه  

و بـه   ) 1383گـزارش فرهنگـي،     (ند  ا خصوصي يهاي  ها عمدتا مكان    نگارخانه. ايران فعاليت ندارند  
 نـد و  كن معموال نهادهـاي دولتـي برگـزار مـي        را  ها   نمايشگاه .پردازند  ه آثار نقاشان نوگرا مي    عرض
ه آثـار عاميانـه و بـه        عرضـ  ند كـه بـه    افروش طرد شده از جامعه هنري     هاي  ها مكان گالريمغازه

 ،كننـد تر عمل مي  داران موفق در ميان اين سه عامل فروش، نگارخانه      . پردازنداصطالح بازاري مي  
ند و  اداران، منتقدان و خبرنگاران در ارتباط      هنري ايران با مجموعه    ة بخشي از جامع   در مقام زيرا  

 سوم تحقيق بـه تـاثير سـه         ةفرضي. كنند امكان فروش بهتر آثار را فراهم مي        روابط خود  ةبا شبك 
  .  پردازد بر قيمت آن ميگالريه اثر در نگارخانه، نمايشگاه و مغازهعرضشيوه 

 معنادار  ايدهد مكان فروش با قيمت تابلوهاي نقاشي رابطه        تحقيق نشان مي   فرضيه سوم  آزمون
و ) =F=36.2,df=2 ,sig.00 (شـد  تحليـل واريـانس آزمـون    اين فرضيه بـا اسـتفاده از  . دارد

 ةگـالري بـه ترتيـب رابطـ       ه اثـر در نگارخانـه، نمايـشگاه و مغـازه          عرضـ  نشان داد    LSDارزيابي  
  .معكوسي با قيمت تابلوها دارد

رابطه مكان فروش و قيمت: 3جدول شماره   
يسطح معنادار F مقدار  ميانگين درجه آزادي مجموع تحليل واريانس   

150/110 واريانس بين گروهي  2 55 2/36  000/  
29/623 گروهيواريانس درون  410 5/1    

 سبك

 4/733  412    
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ه شده در نگارخانه    عرضدهد آثار    ميان مكان فروش و مطلوبيت هنري نشان مي        ة رابط ،همچنين
ها گالري در مغازه  ه شده عرضو نمايشگاه از نظر مطلوبيت هنري تفاوت معناداري ندارند؛ اما آثار            

 ،با كنترل متغير مطلوبيت هنـري     . تري دارند  معناداري كيفيت و مطلوبيت هنري پايين      شكلبه  
 و اين نتيجه به دست آمد كه اگر سه اثـر بـا كيفيـت و مطلوبيـت                   شدنتايج آزمون دوباره تاييد     

 فروش به ترتيـب  هايه شوند، اين مكان  عرضگالري  هنري يكسان در نگارخانه، نمايشگاه و مغازه      
 بيشتر از قيمت همـان      اثر در نگارخانه   قيمت   ،به عبارتي . گذارندبر قيمت آنها تاثير معكوس مي     

  .   گالري استاثر در مغازه

كـه   ميداني از بازار عرضه و فروش نقاشي اين نتيجه به دسـت آمـد                ، كيفي و مشاهد   ةدر مطالع 
له  اين مسئ. از مشكالت مهم اين بازار است؛شهاي فرومكانبندي كيفي بندي و درجه   نبود رتبه 

اي و شخصي بر بازار       هاي سليقه   گذاري آثار كارشناسانه نباشد و ارزيابي      قيمت  است دهشموجب  
هـا،  هاي انجام شده توسط نگارخانه    گذاري و ارزيابي  اعتمادي به قيمت  نگاه توام با بي   . دشوحاكم  

در مطالعه ميداني و . گذاري تبديل ساخته استراي سرمايهبازار هنر را به بازار غير قابل اعتماد ب    
 گرفتـه  صورتگيري هاي فروش تابلوهاي نقاشي كه از آنها نمونه       تجربي بازار نقاشي ايران، مكان    

هاي فروش نتيجـه فرضـيه سـوم را         بندي مجدد مكان  رتبه. 1بندي شدند بود، به پنج رتبه درجه    
 معنادار و مستقيمي بـا قيمـت تابلوهـاي          ةمكان فروش رابط   ةد و نشان داد مرتب    كردوباره تاييد   
  .  )=r=/27,sig/01(نقاشي دارد 

                                                 
 . گرفتصورتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ارزيابي مجدد آن از سوي پنج نقاش بندي با نظر كارشناس بخش نگارخانه رتبهاين . 1
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  هاي بصري تابلوهاي نقاشي و تاثير آن بر فروشويژگي) 3

كنـد كـه نظـام عرضـه و فـروش از            هايي ميل مي  هوارد بكر معتقد است آثار هنري به شكل       
شـوند  اضايي برايشان وجود ندارد، عرضه نمي     آيد، زيرا آثاري كه تق    شان بر مي  عهده بازاريابي 

هاي هنري و زيباشناسانه     معنادار ميان ويژگي   ةتوان از رابط   مي ،اينبنابر). 412: 1387بكر،(
فرضـيات زيـر ايـن رابطـه معنـادار را      . آثار هنري و نظام عرضه، فروش و قيمت صحبت كرد    

     .دنادهآزمو

ـ   . كند  ر قيمت اثر را آزمون مي     فرضيه چهارم تاثير شگردهاي بصري ب      آزمون دسـت  هنتـايج ب
 r=.285/00(گـرا   و ذهنيت) =r=/165, sig/00(هاي متقارن  دهد نقاشي آمده نشان مي

,sig= (   هـاي چنـد عنـصري     داراي قيمـت بيـشتر و نقاشـي)00/r=-.217, sig= ( داراي
   .نداقيمت كمتري

گيـري بهتـر، بـا        عددي است، براي نتيجـه    هاي بصري مت    اما با توجه به اين كه هر اثر داراي ويژگي         
 -اساس نزديكي همبستگي درونـي     بر -استفاده از تحليل عاملي شگردهاي بصري را در چند دسته           

  . توان در سه دسته جاي داد داد كه شگردها را مي  تحليل عاملي نشان.بندي كرديم تقسم

    

تحليل عاملي شگردهاي بصري: 4جدول شماره   
دهاتحليل عاملي شگر  سطح معناداري ضريب همبستگي با قيمت شگردهاي بصري 

-/049 آثار منظم، منسجم، آرام، متقارن دسته اول  321/  

-/058 آثار كم تزيين، تك عنصري، صرفه جويانه دسته دوم  238/  

/212  روشن، ذهنيت گرا آثار شفاف، دسته سوم  000/  

  



  88جامعه شناسي هنر و ادبيات سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان        
  

 157

دهـد تابلوهـاي شـفاف، روشـن و           مـي هـا بـا قيمـت نـشان         رابطه ضريب همبستگي اين دسـته     
تـزيين، تـك عنـصر و     آثـار كـم    ، بعـد  ةدر مرتبـ  . نـد اداراي بيشترين قيمت  ) انتزاعي(گرا      ذهنيت
 بـا شـگردهاي     ي آثـار  ، قرار دارند و در نهايت     ، است 1 كه ويژگي اغلب آثار دكوراتيو     ،جويانه  صرفه
. 3را دارنـد  ت، كمتـرين قيمـت       اسـ  2 منسجم، آرام و متقارن كه ويژگي اغلب آثار تجملي          منظم،

 آثار دكوراتيو و تجملي بـا       خصوص در   ،دهد  گونه كه سطح معناداري آزمون نشان مي        البته همان 
  .توان نظر داد و نتايج آن قابل تعميم نيست قاطعيت نمي

كنـــد  و قيمـــت آن را تاييـــد مـــي4آزمـــون فرضـــيه پـــنجم رابطـــه معنـــادار ســـبك اثـــر
)00.F=6/6,df=4,sig=( .  درصـد آثـار رئاليـستي،       2/29توصيفي آثار نـشان داد كـه        بررسي 
 6 درصد سمبوليسم و سورئاليـسم 7/21  5 كوبيسم و اكسپرسيونيسم،  1/27 درصد آبستره،    6/12
ترتيب بيـشترين   هاي زير به     نشان داد سبك   LSDآزمون  .  دارند 7 سنتي   درصد آثار سبك   4/9و  

هاي سنتي، اكسپرسيونيـسم و       و آبستره، سبك  سمبوليسم  : تاثير را بر افزايش قيمت اثر داشتند      
  .  دارند را به عبارتي آثار رئاليستي كمترين قيمت و آثار سمبوليستي بيشترين قيمت؛رئاليسم

    

                                                 
1 . decoration   
2 . embellished 

رافيت و قدرت اسـت و  نوعي اشدهنده كالً نشاناين سبك .  دارندبسياري تزييني ة به آثاري اشاره دارد كه جنب     ، سبك تجملي   در اين تحقيق   . 1
هـا بـه لحـاظ        البته تعريف مـا از ايـن سـبك        . دهد   را نمايش مي   ، مانند مجالس مهماني و رقص     ،ايماژهاي بصري قرن هجده و نوزده نقاشي اروپا       

 عمـومي   يمـاكن  ا ها و    براي نصب در خانه    اًلباسبك دكوراتيو نيز ويژگي آذيني دارد و غ       . ستبلكه بر اساس شگردهاي بصري آنها       مضمون نيست، 
  .رود كار ميها به ها و كافه مانند هتل

 امـا در مرحلـه      ،تـر بـود     هـا گـسترده     ها و تكنيك   در خصوص سبك و تكنيك اثر اين نكته قابل ذكر است كه دسته بندي اوليه از انواع سبك                  . 2
 .هاي مشابه ادغام شدند د يا در دستهنظر ش ها يا از تحليل آنها صرف ها و تكنيك سنجش با توجه به فراواني بسيار كم برخي سبك

 . ند اين دو سبك با هم در نظر گرفته شدرايانه مشترك آن با اكسپرسيونيسمگ  فرم  فراواني كم سبك كوبيسم و ويژگيعلتبه . 3
 .ند شد اين دو سبك با هم در نظر گرفتهناگرايانه مشترك آن با سمبوليسم مع  فراواني كم سبك سورئاليسم و ويژگيعلتبه . 4
 .اي خانه هاي سنتي شامل نگارگري، نقاشي قاجاري و سبك قهوه  سبك. 5
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رابطه سبك، تكنيك، بستر، قاب و قيمت اثر: 5جدول شماره   
 سطح معناداري F مقدار  ميانگين درجه آزادي مجموع تحليل واريانس 

س بين گروهيواريان  6/44  4 1/11  6/6  000/  
گروهي واريانس درون   7/688  408 6/1    

 سبك

 4/733  412    
4/35 واريانس بين گروهي  5 09/7  1/4  001/  

گروهي واريانس درون   9/697  407 7/1    
 تكنيك

 4/733  412    
2/52 واريانس بين گروهي  3 4/17  5/11  000/  

هيگرو واريانس درون   9/552  366 5/1    
 نوع بستر

 2/605  369    
05/108 واريانس بين گروهي  4 01/27  6/17  000/  

گروهي واريانس درون   7/597  391 5/1    
 نوع قاب

 7/705  395    

 

ــشان مــي  آزمــون ــا قيمــت دارد   فرضــيه شــشم ن ــاداري ب ــر رابطــه معن  دهــد كــه تكنيــك اث
)001.F=4/1,df=3,sig=( .درصد آثـار رنـگ      3/46 از آن است كه      هاي توصيفي حاكي    يافته 

. ندا درصد اكروليك  2/35ار مداد رنگ و      درصد آث  5/2 درصد گواش،    6 درصد آبرنگ،    1/6روغن،  
دهد تكنيك هاي زير به ترتيب بيشترين تـاثير را بـر              مينشان  تحليل واريانس    در   LSDآزمون  

  .مداد رنگ، اكروليك، گواش، رنگ روغن و آبرنگ: قيمت دارند

 اسـت  رابطـه معنـادار ميـان نـوع بـستر تـابلو بـا قيمـت آن                   ةدهنـد  نـشان   هفتم ةفرضي ونآزم
)000.F=11/5,df=5,sig= .(   6/39 درصد آثـار بـستر كتـان،         7/33 ،بر اساس نتايج توصيفي 

آزمـون تحليـل واريـانس رابطـه        .  درصد بستر مقوا دارند    3/24 درصد چوب و     4/2درصد متقال،   
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كتان،  نشان داد بسترهاي  LSDآزمون   همچنين،. كند  و را تاييد مي   بلميان نوع بستر و قيمت تا     
هـاي   به دست آمده يافته    ة نتيج .نداتيب داراي بيشترين تاثير بر قيمت     چوب، مقوا و متقال به تر     

كند كه دوام و ماندگاري تابلو عامل مهمي در افزايش          را تاييد مي  ) 2007(تحقيق آيلين سكين    
 اثر خود را بر     اند كه دوامبستري بي م و متقال    واي بادوام، و مق   ترهايكتان و چوب بس   . قيمت است 

  . دهندقيمت آثار نشان مي

دهــد نــوع قــاب تــابلو رابطــه معنــاداري بــا قيمــت دارد فرضــيه هــشتم نــشان مــي آزمــون
)000.F=17/6,df=4,sig= .(درصد آثـار بـدون قـاب      9/24دهد    هاي توصيفي نشان مي     يافته 
 4/14 درصد چـوبي پهـن،       6/17متري،    حداكثر سه سانتي  و  صد چوبي نازك     در 30،  )كادر بوم (

 نـشان داد نـوع      LSDآزمـون    همچنين،. د قاب فلزي و مواد دارند      درص 1/10درصد سلطنتي و    
 قاب چوبي پهن، كادر بـوم  :هاي زير به ترتيب بيشترين تاثير را بر افزايش قيمت اثر داشتند            قاب

 ،بـه عبـارتي  . ك، قاب فلزي و مواد، قاب سلطنتي از جنس مـواد          ، قاب چوبي ناز   )بوم بدون قاب  (
 سـلطنتي كمتـرين      تابلوهاي با قاب چوبي پهن يا بدون قاب بيشترين قيمت و تابلوهاي با قـاب              

  .دارندرا قيمت 

دهد كيفيـت كالبـدي تـابلو يعنـي كيفيـت بـستر، زيرسـازي و          نهم نشان مي   ةفرضي آزمون
وليه و كيفيت چارچوب، ضريب همبستگي معكوسـي بـا قيمـت            سازي بستر، كيفيت مواد ا      آماده
اين نتيجه ناشي از آن اسـت كـه اغلـب نقاشـان پيـر و باسـابقه عالقـه                    ). 6جدول شماره   (دارد  

هـاي دانـشگاهي     اما نقاشان جوان كـه بـا آمـوزه       ،سازي بستر ندارند    چنداني به زيرسازي و آماده    
رابطـه معكـوس    . و كيفيـت چـارچوب تاكيـد دارنـد        اند بر آماده سازي بـستر         نقاشي را فراگرفته  

شناختي بازار نقاشي در ايران است، زيرا عـدم           هاي آسيب   كيفيت بستر و قيمت اثر يكي از جنبه       
  .شود مدت ميوب مانع از ماندگاري اثر در بلندكيفيت بستر و چارچ
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آن    رابطه كيفيت كالبدي اثر و قيمت : 6 ةجدول شمار  

فيتكي  اوليه مواد كيفيت چارچوب كيفيتبستر زيرسازيبستر 

-/215 ضريب همبستگي  269/-  089/-  049/-  نقاشي قيمت تابع 

/000 سطح معناداري  000/  072/  318/  

اگر چه هنرمندان عالقه ندارند .   معنادار ابعاد تابلو با قيمت استة رابطدهندةفرضيه دهم نشان آزمون
 اثر يعني   ةدهد انداز    اما آزمون اين فرضيه نشان مي      ،دشوارزيابي  هاي كمي مورد      كه آثارشان با اندازه   

  . قوي و معناداري با قيمت اثر داردة رابط)=r=/49,sig/00( و عرض )=r=/49,sig/00 (طول

). 7 ةجدول شـمار  (د  كنفرضيه يازدهم رابطه مطلوبيت هنري اثر و قيمت آن را تاييد مي           آزمون  
 چهـار   ضوع و انـسجام در نظـام معنـايي اثـر          ، نوآوري در مو   رعايت اصول هنري، نوآوري در فرم     

 ةدهنـد ؛ آزمون ضريب همبستگي نـشان     1متغير در ساخت سازه مفهومي مطلوبيت هنري بودند       
  .رابطه مستقيم و اثرگذار اين متغيرها بر قيمت است

رابطه تكنيك اثر و قيمت آن: 7 ةجدول شمار  

 
 مطلوبيت
 هنري

 اصول رعايت
 هنري

 در نوآوري
 فرم

 در نوآوري
 موضوع

نظام معنايي 
 اثر

/415همبستگي ضريب  275/  312/  277/  400/  

 قيمت تابع
 نقاشي

/000 سطح معناداري  000/  000/  000/  000/  

 بايـد  ر شـده در تعيـين قيمـت تـابلو نقاشـي     براي بررسي نقش واقعي هر يك از متغيرهاي ذكـ  
گذاري تابلوها و سهم ه به بررسي فرايند قيمتدر ادام. كردمتغيرها را در مدل رگرسيون مطالعه       

  .  پردازيمهر يك از متغيرها مي

                                                 
  /79(دسـت آمـده همبـستگي درونـي      براي سنجش قابليت اعتماد اين سازه مفهومي، از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد كـه نتيجـه بـه   . 1

(Alpha= اسيت سنجش اين مقوالت بـراي اطمينـان از قابـل اعتمـاد بـودن               همچنين با توجه به حس    . سويي اين چهار متغير را نشان داد      و هم
بـه طـور تـصادفي پرسـشگر ديگـري      را  درصد از جامعه نمونه 10ها از روش آزمون ـ بازآزمون استفاده شد؛ به اين ترتيب كه نزديك به  ارزيابي
  . ها در دو آزمون داشتدست آمده نشان از مطابقت يافتههد؛ نتيجه بكرارزيابي 
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  گذاري آثار و تنظيم بازارمكانيزم قيمت) 4

تـرين اثـر    و چهار ميليون تومان و ارزان   ترين اثر سي     تابلو نقاشي بررسي شده، گران     414در بين   
 درصد تابلوهـا    50يليون تومان و     تقريبا سه م   ها  متوسط قيمت . هشتاد هزار تومان قيمت داشت    

  .ميليون و چهارصد هزار تومان قيمت داشتندزير يك

اي كـه قيمـت آثـار         تابلوها را بر اساس توزيع نرمال مي توان به پنج دسته تقسيم كرد به گونـه               
كمتر از دويست هزار تومان خيلي كم، بين دويست تا ششصد هزار تومان كم، بين ششصد هزار                 

و پانصد هزار تومان متوسط، بيشتر از دو ميليون و پانصد هزار تـا هـشت ميليـون                  تا دو ميليون    
جدول زيـر فراوانـي و      . بندي شوند تومان زياد و بيشتر از هشت ميليون تومان خيلي زياد تقسيم          

 درصـد تابلوهـا قيمـت كـم و          31توان گفت     در مجموع مي  . دهد  ها را نشان مي     درصد اين دسته  
  .  زياد دارند درصد قيمت زياد و خيلي8/29 قيمت متوسط و  درصد1/39كم، خيلي 

هاي توصيفي قيمت آثار  دسته: 8جدول شماره   
 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني تومان 

1/10 42  200000كمتر از  كم خيلي  2/10  

600000 تا 200000بين  كم  86 8/20  0/31  

2500000 تا 600000بين  متوسط  162 1/39  2/70  

8000000 تا  2500000بين  زياد  88 3/21  5/91  

5/8 35  8000000بيشتر از  زياد خيلي  0/100  

 قيمت

8/99 413  كل   

شده داده گم    1 2/   
0/100 414  كل تابلوها   
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  به مدل رگرسيون Backwardمتغيرهاي مستقلي كه بر قيمت تابلو اثر داشتند به روش          همة  
مانده در مدل توانـستند هـشتاد و پـنج درصـد             مرحله متغيرهاي باقي   24پس از   وارد شدند كه    

)85 /r = ( از واريانس متغير را تبيين كنند.  

ند از سن   ادهد اثرگذارترين متغيرها بر افزايش قيمت عبارت         نشان مي  Betaگونه كه ضرايب      همان
، )روغـن، گـواش و اكرليـك         رنگ به ترتيب (، تكنيك   )طول و عرض  (نقاش، مرتبه گالري، اندازه اثر      

گرايـي و پراكنـدگي و        كيفيت چارچوب، رعايت اصـول هنـري، بـه كـارگيري شـگردهاي ذهنيـت              
 زن بـودن     از نـد اهمچنين اثرگذارترين متغيرها بر كاهش قيمت عبارت      . استفاده از قاب چوبي پهن    

  . و تقارنكارگيري شگردهاي بصري نظم نقاش، استفاده از بستر متقال و قاب فلزي، به

 تـاثير  هـاي متقـارن و مـنظم   ايسه با ويژگـي   در مق  ييگراهاي بصري پراكندگي و ذهنيت    ويژگي
تـري در   هاي انتزاعي و مدرن قيمت گـران      دهد نقاشي نشان مي امر  اين  . ي بر قيمت دارند   بسيار

دهـد نـوآوري    همچنين بررسي متغيرهاي خارج شده از مدل رگرسـيون نـشان مـي            . بازار دارند 
 آفرينشگري  ،در واقع . ش در فرم و موضوع اثر هيچ نقشي در ارزيابي قيمت تابلو نقاشي ندارد             نقا

هـا  واسـطه . بردگذاري بر اثر باال ميسرمايهها را براي  داران و واسطه  نوآورانه نقاش، ريسك نگارخانه   
  . وليد كنندت شده در جامعه هنري را بازهاي زيباشناختي پذيرفتهند كه ارزشابه دنبال آثاري
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  اثر متغيرها بر قيمت در معادلع رگرسيون: 9جدول شماره 
 غير استاندارد استاندارد

Sig. t 
Beta Std. Error B 

 معادله رگرسيون

000/  764/23  - 386/  169/9  b عدد ثابت 
000/  552/6  241/  036/  234/  X1 گالري مرتبه 

019/  327/1-  045/-  095/  126/-  X2 نقاش جنسيت 

000/  656/10  369/  003/  033/  X3 نقاش سن 

000/  900/5  275/  001/  007/  X4 اثر طول 

000/  843/5  272/  001/  008/  X5 اثر عرض 

003/  954/2  141/  048/  142/  X6 چارچوب كيفيت 

002/  114/3  114/  035/  109/ هنري اصول رعايت   X7 

001/  210/3  099/  104/  333/ پهن چوب   X8 

040/  063/2-  071/-  143/  296/-  X9 مواد و فلز 

000/  698/3-  130/-  094/  348/-  X10 متقال 

005/  834/2  167/  154/  437/ روغن رنگ   X11 

077/  775/1  065/  187/  332/  X12 گواش 

001/  341/3  190/  154/  516/  X13 اكروليك 

062/  872/1-  060/-  027/  050/  X14 تقارن 

021/  321/2-  083/-  028/  065/  X15 نظم 

005/  856/2  112/  037/  107/-  X16 پراكندگي 

000/  549/3  121/  026/  093/  X17 گرا ذهنيت 
  

  :معادله رگرسيون تخمين قيمت بر حسب متغيرهاي موجود در مدل به صورت زير است

Ln(p) = 9.169+.234(X1)+ -.126(X2)+ .033(X3)+ .007(X4)+ .008(X5)+ 
.142(X6)+ .109(X7)+ .333(X8)-.296(X9) -.348(X10)+(X11)+ .437(X12)+ 
.516(X13)+ .050(X14)+ .065(X15) ) -.107(X16)+.093(X17) 



در ايران عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي   

 164

شده در مدل رگرسيون، براي ارزيابي تاثير برخي ديگر از متغيرهـا            اما عالوه بر متغيرهاي كنترل    
 هـاي ميـداني   هـاي كيفـي و مـصاحبه      كه سنجش آنها به روش كمي امكان پذير نبـود، از روش           

نتايج اين مطالعات نشان داد قيمت آثار هنري متاثر از عوامـل متعـددي از جملـه                 . دشاستفاده  
  :عوامل زير است

قيمت تابلوهاي نقاشي بسيار پر نوسان است و ممكن است مثال با برگزاري حراج داخلـي يـا                  ) 1
نـي در  گونـه كـه فـروش موفـق تابلوهـاي نقاشـان ايرا        همان. خارجي معادالت قيمت تغيير كند    

شـدت  هاي ايران را به   ، قيمت نقاشي در نگارخانه    1387 و   1386هاي  هاي دبي طي سال   حراجي
  ). 1386آذر،سميع (1تحت تاثير قرار داد

برخـي  . هاي هنري اسـت قيمت برخي آثار ناشي از اهميت تاريخي و اثرگذاري آنها بر جريان     ) 2
 بـه  .شـوند هاي پس از خود مـي   رمشق نسل س  نمادها و مفاهيم بنيادين    ةان تامين كنند  نوچآثار  

 آثار نقاشان مكتب سقاخانه كه در دهـه         مثاالً. نداهاي نقاشان ة نسل دهند  اين آثار پيوند   ،عبارتي
اين آثار در تالش براي پيوند سنت و تجدد         .  تاريخي و نمادين دارند    ي خلق شدند، اهميت   1340

ثـار   قيمـت ايـن آ     ،اينبنابر). 1385ودرزي،گ(تبديل شدند   هاي پس از خود     به الگويي براي نسل   
  . ستمتاثر از اصالت تاريخي آنها

. گـذارد انتظار، درخواست و حمايت نظام سياسي از نوع خاصي از آثار بر قيمت آنها تاثير مي               ) 3
اند موجـب   افزايش تقاضا براي آثاري كه به سبك رسمي و سازگار با ايدئولوژي حاكم خلق شده              

ميـراث   از سـوي مراكـز    سبكي از نقاشيمنزله نگارگري به    الًمث. دشوار مي افزايش قيمت اين آث   
براي اين دسته از آثـار       ي همواره امكان فروش بيشتر و بهتر      ، از اين رو   .شودفرهنگي حمايت مي  

  .گذارد اين امر بر قيمت آنها اثر ميفراهم است و

                                                 
 ،همچنـين .  هزار دالر چكش خورد480رودي زنده  از حسيني  اثرو هزار دالر    600 فرهاد مشيري    اثري از  ،1386 در حراج كريستي تابستان      . 1

 .  ، آيدين آغداشلو، ماركو گريگوريان، عباس كيارستمي و شيرين نشاط به قيمت بااليي به فروش رسيدصداقت جباريآثاري از 
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. پـذيرد المللي تـاثير مـي     و  بين   قيمت آثار نقاشي همچون ديگر كاالها از شرايط اقتصاد ملي         ) 4
تـه و  ياف افـزايش  1980 تا 1960هاي  قيمت آثار هنري طي دهه استمثال تحقيقات نشان داده 

 اخير افـزايش يافتـه اسـت    ة، دوباره قيمت آثار هنري در ده1990 ركود در دهه  ايپس از دوره  
  ). 2001فيس،(

ه مـدل تخمـين قيمـت تابلوهـاي         عرضـ ،   اين نوسانات و متغيرهاي پيچيـده      ة هم ، با با اين حال  
  .كنندگذاران بخش هنر براي كنترل و تنظيم قيمت تالش مينقاشي امكان پذير است و سرمايه

  

  گيري و پيشنهادات تحقيق نتيجه
 قواعد بازار هنـر در كنتـرل پـنج           مصاحبه در ميدان تحقيق نشان داد      نتايج حاصل از مشاهده و    

داران، سـوم منتقـدان و مطبوعـات،        نقاشـان، دوم نگارخانـه     محـدودي از     ةاول حلق : دسته است 
. الملليهاي برجسته خريدار، پنجم دالالن خارجي و خريداران بين        داران و چهره  چهارم مجموعه 

يعنـي گـروه    . دشـو هاي اين عامالن تنظـيم و كنتـرل مـي         بستانقيمت در شبكه تعامالت و بده     
-د و مطبوعات به شـرح آثارشـان مـي    كنن تاييد مي   منتقدان رامحدودي از نقاشاني كه آثارشان      

داران و   مجموعـه  آورنـد، وه را بـه انحـصار خـود در مـي          هايي كه توليد اين گـر      نگارخانه ،پردازند
پردازند و بر قيمت و ارزش آثار  داران به خريد آثار مي    خريداران برجسته كه به پيشنهاد نگارخانه     

كننـد و در بازارهـاي   المللي معرفي ميهاي بين به حراجي  افزايند و دالالن خارجي كه آثار را      مي
 .   رسانندجهاني به فروش مي

كـه  اسـت   مكانيزم باال استراتژي خوبي براي كنترل نظام عرضه و فروش آثار هنـري در بـازاري                 
نظام عرضـه و فـروش در شـبكه تعـامالت ميـان             . دكنن  داران و دالالن هنر محدودش مي     گالري

يابـد و   نظـم مـي   ) ، دالل و خريـدار    واسـطه (و عامالن اقتصادي    ) نرمند، منتقد ه(عامالن هنري   
 دهندهنشانهاي تحقيق حاضر نيز     يافته. كندقواعد مورد توافق اين عامالن را در خود تثبيت مي         
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 معنـادار  ةوجـود رابطـ  . هاي هنري و اقتصادي نظام عرضه و فروش است   قواعد پايدار ميان جنبه   
 ة رابطـ  ةدهند نشان  تابلوهاي نقاشي و قيمت اين آثار       شگردهاي بصري در   و ميان سبك، تكنيك  
ايـن روابـط پايـدار بـه تعبيـر          . هاي اقتصادي است  گذاريهاي هنري و ارزش   پايدار ميان ارزيابي  

 مـورد توافـق هنرمنـدان،       1صورت هنجارهـاي زيباشـناختي و قراردادهـاي هنـري         هوارد بكر، به  
  .گيردخريداران قرار ميداران، منتقدان و نگارخانه

گذاري آثار هنـري را بـه   هاي قيمتتوان مدلبا اتكا به وجود اين قراردادهاي هنري است كه مي  
 رهـاي زيباشـناختي و غيرزيباشـناختي      هايي كه بر اساس وزن هر يـك از متغي         مدل. دست آورد 

گـذاري و تخمـين    تهاي قيم اعتبار مدل . آورنددست مي تخميني از قيمت تابلوهاي نقاشي را به      
 هنـري وجـود     ةيابد كه قراردادهاي هنـري پايـدار در جامعـ         قيمت آثار هنري زماني افزايش مي     

 امـا سـاختاري نـامنعطف       ،نـد ا افتـاده  اما قراردادهاي هنري، هرچند هنجارين و جا      . داشته باشد 
نر از يك    آفرينش ه  ةهاي متعارف و شناخته شد     ديالكتيكي از گزينش شيوه     كار هنرمند  .ندارند

هاي تحقيق حاضـر نـشان   يافته. هاي هنجاري از سوي ديگر است و گريز از قراردادها و شيوه  سو
داران و  ند امـا نگارخانـه    اوآوري در فرم و محتواي آثار هنري      دهد اگرچه هنرمندان به دنبال ن     مي

يـر هـوارد بكـر،      به تعب . ندا آثار متنوع توليد شده نقاش     گذاران به دنبال نظم بخشيدن به     سرمايه
 و خواهند به فرايند نامنظم آفرينش، نظمي بيشتر بخشند تا برقـراري كـسب          كنندگان مي عرضه

 آورند كه هنر بتوانـد بـه نحـوي مـنظم توليـد و               يددپكارشان را تضمين كنند و شرايط باثباتي        
مـي   نظ  آفرينش هنـر در نظـام عرضـه و فـروش            فرايند ،اينبنابر). 412: 1387بكر،(عرضه شود   
هاي اقتصادي مشترك ميان     فعاليت ة زمين اي هنري مشترك  يابد و در قالب قرارداده    عقالني مي 

توان انتظار داشت كه صرفا بـه        نمي ،بر همين اساس  . كندعامالن هنري و اقتصادي را فراهم مي      
هاي اقتـصادي   يك مدل اقتصادي ثابت در تخمين قيمت آثار هنري دست يافت، بلكه بايد مدل             

                                                 
1 . art conventions 
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 مستلزم تحقيق پيوسـته در      امر اين   .و بازسازي كرد   اساس تغيير قراردادهاي هنري ارزيابي       را بر 
  . اين حوزه است

داران در بعـد كيفـي تحقيـق و انجـام تحقيقـات             تگو با نقاشـان و نگارخانـه      نتايج مصاحبه و گف   
انه  پايـدار و معنـاداري ميـان عوامـل زيباشناسـ     ة رابطـ پيمايشي در بعد كمي تحقيق نـشان داد    

سـن و جنـسيت نقـاش و        (و عوامـل غيـر زيباشناسـانه        ...)  و سبك، تكنيك، شگردهاي بـصري    (
كشف رابطه ميان ايـن     . بر قيمت آثار هنري وجود دارد     ...) هاي كالبدي اثر مانند اندازه و       ويژگي

هـاي  گـذاري هاي هنري و ارزش    وجود قواعد پايدار و مشترك ميان ارزيابي       دهندةنشانمتغيرها،  
  . صادي استاقت
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   منابع
  .دانشگاه هنر: تهران، هنرمند ايراني و مدرنيسم )1384   (افشار مهاجر، كامران

 .ني: تهران، ترجمه حسين قاضيان، جامعه بازار )1386( اسليتر، دن

 . دانشگاه هنر،نامه كارشناسي ارشد، پايانپديده گالري در ايران  )1381( ايرانپور، مينو

نامـه كارشناسـي      ، پايان فعاليت هنري به عنوان بخشي از اقتصاد       )1382( آ  نتهر، پا كا  ابريشم
 . دانشگاه تهران،ارشد دانشكده اقتصاد

، شناسي هنر مباني جامعه ، در كتاب    "جامعه هنري و فعاليت مشترك    " )1387( بكر، هوارد 
 .ني: تهرانترجمه علي رامين، 

 .مركز: تهرانديها، ، ترجمه مرتضي مرنظريه كنش )1379( بورديو، پير

  .  سيمين و زرين:تهران ،نقاشي ايران )1384( پاكباز، رويين
، ترجمـه علـي محمـد بيگـي،         هاي فرهنگي   اقتصاد فرهنگ و سياست    )1376( پيكاك، آلن 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد: تهران

تعيين عوامل مهـم فيزيكـي و محيطـي مـوثر بـر             " )1386( چگيني، علي؛ انواري، ابراهيم   
فـصلنامه اقتـصاد   در ، "هـاي تركيبـي   احدهاي مسكوني در شهر اهواز به روش داده قيمت و 

 .39مسكن، شماره 

و ) هـدانيك ( طلبـي     مـدل قيمـت رفـاه     " )1385( ، رحيم؛ عمادزاده، مصطفي   خوش اخالق 
پژوهـشنامه علـوم   در  "ارزيابي ميل نهايي به پرداخت براي كيفيت هوا در كالنـشهر تبريـز         

 . 20ماره ، شانساني و اجتماعي

 .نشر سروش: تهران، ترجمه مسعود سپهر، مباني سواد بصري )1380 (دانديس، دنيس

، فـصلنامه هنـر   در  المرضـا تجويـدي،     غ، ترجمه   "اقتصاد و بازار هنر   " )1385( رندا. دائوليو
 . ارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشارات وز:تهران ،67شماره 

 . انتشارات مولي:تهران رجمه يعقوب آژند،، تهنر نگارگري ايران )1384( رابينسن، ب

، مركـز   25پژوهـشنامه شـماره     ،  "گذاري كاالهاي فرهنگي   ارزش " )1387(رشيدپور، علي   
 . مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
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مجموعـه  در  ،  "فرهنـگ و هنـر در راسـتاي توسـعه همگـاني           " )1379( رئيس دانا، فريبرز  
  .، مركز مطالعات و تحقيقات هنري ،تهراند و توسعه هنرمقاالت گردهمايي پژوهش اقتصا

برآورد تابع قيمت هدانيك مسكن شهر اهواز به        « )1385( ابراهيم انواري   و زراءنژاد، منصور 
  .  28، شماره هاي اقتصادي ايران فصلنامه پژوهش، »هاي تركيبي روش داده

 . ، تهران16، شماره مندفصلنامه حرفه هنر، »پسند نقاشي عامه« )1385( زهتابچي، منا

 قيمت آثـار ايرانـي در طـي سـه دوره              سير تصاعدي   دليل« )1386( رضاسميع آذر، علي  
 .7، شماره روزنامه سرمايه، »چيست؟ برپايي حراج كريستي

تحليلـي بـر جامعـه شناسـي دريافـت          ،  هنرهـا جامعه شناسي بـي   « )1387( شريعتي، سارا 
  . ، فرهنگستان هنرفصلنامه خيال، »هنري

گــذاري كاالهــاي فرهنگــي و ارزش« )1387( لحي اميــري، رضــا؛ كاووســي، اســماعيلصــا
 . ، مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام25پژوهشنامه شماره ، »هنري

مجموعـه مقـاالت گردهمـايي پـژوهش        ،  »هنر و اقتصاد سياسي   « )1379( كلباسي، حسن 
 .يقات هنري ،تهران، مركز مطالعات و تحقاقتصاد و توسعه هنر

 :، چاپ دوم، تهـران    جست و جوي هويت در نقاشي معاصر ايران        )1385( گودرزي، مرتضي 
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي

فـصلنامه  ،  »نقاشي زنان؛ نقاشـي زنانـه     « )1388( معصومهزادگان،   تقي ؛مريدي، محمدرضا 
 . 1، شماره 7، دوره پژوهش زنان

  . آن: تهران، رهنگاقتصاد ف )1379( موسايي، ميثم
: تهـران ، ترجمـه ابـراهيم يونـسي، جلـد دوم،           تاريخ اجتمـاعي هنـر     )1377( هاوزر، آرنولد 

 .انتشارات خوارزمي

وزارت : تهـران   ، وضـعيت نگارخانـه هـا در ايـران        : گزارش فرهنگي  )1382(  ----------
 .فرهنگ و ارشاد اسالمي
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