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چكيده
نقاشان ايراني تا اواخر دهه هفتاد شمسي بازاري بسته و نامشخص داشتند و شرايط الزم براي فعاليت 
اجتماعي را نداشــته اند اما با گذر زمان شرايط متحول شــد و فرآيند رو به رشدي را طي کرد.از نتايج 
آن مؤسســات بزرگي همچون کريستيز و ساتبيز شعبه هايي را در منطقه خاورميانه تأسيس کرده اند 
و معبر صعود هنرمندان ايراني به حراجي هاشــده اند. از اين رو مســئله اقتصاد و خريد و فروش آثار 
هنرمندان ايراني به صورت جدي مطرح شــد.هدف اين مقاله شــناخت فرآيند مشارکت نقاشي معاصر 
ايران در حراجي هاست.پرسش هاي اصلي در اين تحقيق اين است که «چه عواملي در موفقيت ورود اثر 
هنرمندان در حراجي هاتأثيرگذار بوده است»، «چه کساني و چه مؤسساتي براي ورود اثر هنرمند در اين 
حراجي ها دخيل بوده اند» و «نقاشي معاصر ايران چگونه در حراجي ها مشارکت داشته است.» بدين ترتيب 
باســتفاده از روش توصيفي تحليلي اطالعات به دست آمده از مصاحبه هاي اکتشافي، اين نتيجه دريافت 
گرديده است که چهار عامل در موفقيت ورود اثر هنرمند به حراجي ها تأثيرگذار هستند: سرمايه فرهنگي، 
سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي و سرمايه نمادين. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد هشت گروه مهم 
در چرخه حراج اثر هنري فعاليت مؤثر دارند که عبارت اند از: هنرمند، گالري داخلي، دالالن، مشاور داخلي، 
متخصص خارجي، گالري خارجي، حراجي و خريدار مرسوم ترين نوع مشارکت هنرمند و اثر هنري در 
حراجي ها از طريق شش گروه هنرمند، گالري داخلي، مشاور داخلي، متخصص خارجي، حراجي و در آخر 
خريدار بوده است. در رابطه با مسئله چگونگي مشارکت، مشخص شد که هنرمندان نقاش به دو شيوه در 

حراجي ها مشارکت دارند: ١. مشارکت مستقيم، ٢. مشارکت غيرمستقيم.

 واژگان كليدي 
نقاشي معاصر ايران،اقتصاد هنر، حراجي هنر.
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مقدمه
بودند  دربار  خدمت  در  هنرمندان  گذشته  زمان هاي  در 
مسير  به تدريج  مي گذراندند.  آنجا  در  را  خود  زندگي  و 
نقاشان تغيير کرد و آن ها توانستند وارد اجتماع  هنري 
شوند. مهم ترين تغيير در بازار هنر جديد ايران از زمان 
قاجار بود، که مهم ترين و اصلي ترين تحول در نظام توليد 
اجتماعي  پايگاه  بود.  ايران  هنر  اقتصاد  و گسترش  هنر 
حتي  و  اقتصادي  و  اجتماعي  تحوالت  پا به پاي  هنرمند 
سياسي، از سده نوزدهم به بعد دگرگون شد.بعضي از 
و  انداختند  راه  مستقل  و  انفرادي  نمايشگاه هاي  نقاشان 
آثار خود را در معرض فروش گذاشتند و حمايت را در 
دوستداران هنر جستجو کردند. از اين رو احتياج به کسب 
بازار جاي حمايت هاي پيشين را گرفت و تأثيري در خور 
در هنرمند و آثار هنري او گذاشت. همين موضوع باعث 
شد تا هنرمند درگير بازار و رقابت هاي سرسختانه آن 
شود. تالش براي بسط و گسترش مرزهاي بياني نقاشي 
به دگرگوني هاي بين المللي آن انجاميد. رويدادهاي هنري 
مثل دوساالنه هاي بين المللي، اکسپوهاي هنري، برگزاري 
در  ايراني  هنرمندان  انفرادي  و  گروهي  نمايشگاه هاي 
ديگر کشورها و امانت دادن آثار گنجينه موزه هنرهاي 
معاصرتهران براي نمايش در ديگر کشورها و همچنين 
به نمايش گذاشتن آثار هنرمندان بزرگ خارجي در ايران، 
موجب تحوالت وسيعي در روند شکل گيري بازار هنر 
ايران بوده است.موفقيت هنرمندان ايراني در حراجي گروه 
کريستيز۱  شرکت  ايراني  و  عرب  معاصر  و  مدرن  هنر 
بسيار چشمگير و قابل تأمل بوده است. به طور قطع يکي 
حراجي ها  وجود  آميز  اغراق  حضورهاي  اين  داليل  از 
بوده است. کريستيز دوبي افتتاحيه حراج مدرن و معاصر 
بين المللي را در ارديبهشت سال۱۳۸۴ برگزار کرد که به 
عنوان اولين حراج کريستيز در زمينه هنر مدرن و معاصر 
عرب و ايراني محسوب مي شد. اين حراج تأثير درخشاني 
در سرنوشت هنرمندان ايراني گذاشت و آن ها را راهي 
نقاشان  نيز حضور  آن  از  کرد.پس  بين المللي  بازارهاي 
ايراني در حراجي هاي خاورميانه شروع شد. هنرمندان به 
راحتي نمي توانند در حراجي ها شرکت کنند، مگر اينکه از 
حداقل هايي گذر کرده باشند و شرايط الزم براي شرکت 
در حراجي را داشته باشند. افراد و مؤسساتي همچون 
متخصصان  مجموعه داران،مشاوران،  و  داران  گالري 
اجازه  که  ديگر عوامل رسمي کشور هستند  و  حراجي، 
ورود آثار به حراجي ها را تأييد مي کنند و به نقش و اعتبار 
هنرمندان مي افزايند. در اين تحقيق هدف پژوهش بر اين 
است تا با مطالعه در اين باب وضعيت و روند حضور 
هنرمند را از مرحله اول توليد اثر تا به فروش رساندن آن 
در حراجي ها بررسي گردد و مشخص شود روند کنوني 
چگونه است و به واقع چه چيزي در جريان است.از اين 
مشارکت  فرآيند  بررسي  پژوهش  اين  اصلي  هدف  رو 

نقاشي معاصر ايران در حراجي هاست.پرسش هاي اصلي 
در اين مقاله آن است که «چه عواملي در موفقيت ورود 
بوده است»، «چه  تأثيرگذار  اثر هنرمندان در حراجي ها 
کساني و چه مؤسساتي براي ورود اثر هنرمند در اين 
حراجي ها دخيل بوده اند» و «نقاشي معاصر ايران چگونه 
در حراجي ها مشارکت داشته است». اطالع از اين روند 
منجر به روشن شدن و آگاهي يافتن از چگونگي حضور 

هنرمندان ايراني در اين حراجي ها مي شود. 

روش تحقيق
شيوه  و  تحليلي  توصيفي-  پژوهش  اين  تحقيق  روش 
ميداني  و  کتابخانه اي  صورت  به  اطالعات  گردآوري 
است.جامعه آماري اين پژوهش را مجموع عوامل مؤثر 
و مرتبط با حراج هنر تشکيل مي دهند که شامل هنرمندان 
پيشکسوت تثبيت شده در حراجي، هنرمندان جوان تثبيت 
نشده در حراجي،نمايشگاه گردان۲، منتقد هنري، گالري 
دار مرتبط با حراجي ها، مشاور حراج، نويسنده و مدرسين 
اساس  بر  پژوهش  اين  نمونه هاي  هستند.  دانشگاه ها 
قابليت دسترسي و مرتبط با سئوال هاي تحقيق و ظرفيت 
جستجوي محقق به روش هدفمند از ده نفر انتخاب شده 
است.تحقيق کردن در مورد روابط مربوط به حراجي ها 
در جامعه ما با دشواري ها و پيچيدگي هاي بسياري همراه 
است زيرا گردآوري اطالعات در اين حيطه، باستفاده از 
روش هاي کمي و تکنيک هاي مثل پرسشنامه چندان مثمر 
افراد به راحتي اطالعات مربوط  ثمر نخواهد بود، چون 
به اين حوزه ها را در اختيار قرار نمي دهند و واشکافي 
از  باستفاده  تنها  که  است  الزم  عميق تري  و  دروني تر 
شيوه هاي کيفي مقدور مي باشد و همين امر استفاده از 
روش کيفي را در مقاله حاضر ضروري مي سازد.چون 
نبوده و جنبه  تحقيقات علمي کمي  از  بسياري  داده هاي 
از روش هاي  ندارند، معيار و مبناي ديگري غير  آماري 
آماري بايد براي تجزيه و تحليل آن ها به کار رود. اين 
مشخص ها  کيفي  تحليل هاي  و  تجزيه  در  معيار  و  مبنا 
عقل، منطق، تفکر و استدالل است يعني محقق باستفاده 
مدارک و  اسناد،  بايد  انديشه  و  منطق و غور  و  از عقل 
اطالعات را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد و 
حقيقت و واقعيت را کشف و درباره فرضيه ها اظهار نظر 
نمايد (حافظ نيا،۱۳۸۹: ۲۶۸). از اين رو در اين پژوهش از 
روش تجزيه و تحليل کيفي استفاده شده است و مؤلفه ها 
به  توجه  با  شده اند.  تحليل  عقالني  و  منطقي  شيوه  به 
مؤلفه فرآيند مشارکت ها عوامل موفقيت هنرمندان براي 
مشارکت در حراج، عوامل مؤثر در چرخه حراج و نوع 
مشارکت ها تحليل شده اند. براي اطالعات مورد نياز اين 
تحقيق، پرسشنامه اي تهيه شد و در قالب مصاحبه  انجام 
گرفت. در تحقيق حاضر نيز سعي مان بر آن بوده است که 
پس از تجزيه و تفکيک داده ها به مفاهيم و مقوالت مرتبط 

تبيين فرآيند مشارکت  نقاشان  معاصر  
ايران در  حراجي ها

1.Christies
 :Curator  ٢.  در تعريف اين  واژه

تخصص،  طريق  از  که  است  کسي 
به  اقدام  ذوق شخصي،  و  اطالعات 
گردهم آوري و برگزاري نمايشگاه براي 
تجسمي)مي کند.  (عمدتا  هنري  آثار 
هنرمند  چند  کار  کيوريتور  لزومًا 
را دور هم جمع نمي کند. کيوريتور 
مي تواند کار يک هنرمند را به نمايش 
ايران  در   .(٥:١٣٩٢ (تنديس،  بگذارد 
برگزاري  مسئوليت  که  کسي  به 
انتخاب  گروهي)،  (عمومًا  نمايشگاه 
عنوان نمايشگاه و نوشتن استيتمنت 
را برعهده دارد و داليل کنار هم قرار 
گرفتن آثار را بيان مي کند، کيوريتور 

مي گويند( همان، ١١)
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با روند کنوني مشارکت ها، با درک شباهت ها و تفاوت ها 
در هر يک از مقوالت مورد بررسي ارتباط هاي بين آن ها 
را کشف کرده و بر اين اساس مفاهيم را به هم متصل 
نموده ترکيبي تازه پديد آوريم و کنش هاي راهبردي در 

اين تغيير و نتايج حاصله را مورد بررسي قرارداديم. 
از يافته هاي حاصل از تحقيق سه الگو به دست آمده است 

که عبارتند از:
الف. عوامل موفقيت هنرمندان براي مشارکت در حراج

ب. عوامل مؤثر در چرخه حراج
پ. فرآيند مشارکت ها

پيشينه تحقيق
با توجه به روند رو بهرشد پژوهش ها و مقاالتي که در 
باب اقتصاد هنر نقاشي و بازار پژوهي آن نوشته مي شود، 
مقاله حاضر مي تواند با انسجام بخشيدن به دستاوردهاي 
نظري و تحقيقي پيش از خود به ايجاد تصويري روشن 
از آن چه در جريان است کمک کند. در آنچه که به عنوان 

پيشينه آورده شد گرچه مشابهت هايي با موضوع مقاله 
حاضر دارند، اما بيش تر به عوامل بيروني و متغيرهاي 
تأثيرگذار خارج از خود اثر هنري (مثل تحوالت سياسي، 
اجتماعي، اقتصادي و...) پرداخته اند تا به روند شکل گيري 
و وضعيت کنوني بازار نقاشي ايران در حراجي ها بر اين 

اساس به پاره اي از اين تحقيقات اشاره شده است.
شيرين هدي در کتاب شجره نامه و شکوه و جالل (۲۰۰۸) 
به بررسي ريشه هاي تاريخي حراج هنر تا موقعيت تثبيت 
شده آن ها در بازار هنر استراليايي امروز پرداخته است. 
بوده است که چرا و چگونه  مبنا  براين  نويسنده  سوال 
و توسط چه عامالني ساتبيز و کريستيز ايجادشده اندو 
در  تأثيرگذاشته اند.  استراليايي ها  هنر  بازار  بر  چگونه 
نتيجه نويسنده بيان کرد نگراني عمده در تحليل بازار هنر، 
کشش بين ارزش پولي هنر و ارزش زيبايي شناسي بوده 
است. آلسيازولوني در کتاب «اقتصاد هنر معاصر با عنوان 
به دنبال مفهوم  بازارها، استراتژي و ستارگان» ۲۰۱۳، 
ديدگاه هاي مختلف،  از  آن  پيدايش  هنر معاصر و زمان 

نمودار٤.عوامل موفقیت هنرمند برای ورود به حراجی. مأخذ: همان. 
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سرمايه فرهنگی سرمايه اجتماعی سرمايه نمادين سرمايه اقتصادی ساير

بيوگرافی و سابقه 
هنرمند

حضور دائمی و 
مستمر

شهرت پشتوانه و حمايت 
مالی

سليقه

خالقيتشبکه های ارتباطیاقبال و شانس

ممارست و هوش شخصيت هنرمند

کيفيت و تنوع توجه مطبوعاتی

��{�������»�� � سرمایه اقتصادیسرمايه نمادين ��«�����»���}

نمودار٣.عامل عدم ماندگاري درحراج ،مأخذ: همان.
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نمودار١. بهترين حالت موفقيت هنرمند درحراج، مأخذ: نگارندگان

��{�������»�� � سرمايه نمادين ��«�����»���} سرمایه اقتصادی

نمودار٢- عامل ماندگاري درحراج، مأخذ: همان.



تجزيه و تحليل آثار هنري معاصر تمام موسسه هاي توليد 
و توزيع، با اهداف تجاري و تقسيم بندي بازار هنر بوده 
است.نويسنده به اين نتيجه رسيد که بازار هنر معاصر 
مجموعه ايي از ابعاد و پيچيدگي هايي است که از اهميت و 
ارزش هاي مختلف براي مقاصد مختلف و در ساختارهاي 
مناسب تشکيل شده و به عنوان کاالي لوکس با محتواي 
نمادين به منظور ارضاي زيبايي و نياز فرهنگي در نظر 
استفاده  به عنوان يک  کننده  گرفته مي شود که مصرف 
جايگزين از قدرت اقتصادي از آن بهره مي برد.تراسبي در 
کتاب هندبوک (۲۰۰۶) به چگونگي مکانيزم حراجي هنر و 
شکل گيري قيمت و عملکرد آن پرداخته است. در نتيجه 
بيان کرد که حراجي ها با اسلوب معيني قيمت هاي مختلفي 
را بکار مي برند که در هر منطقه متفاوت از ديگري است.

ايان رابرتسون و دريک کونگ در کتاب کسب و کار هنر،به 
دنبال ارزش گذاري هنر و پيامدهاي سويي در قيمت فروش 
هنر و رونق بازارهستند. در نتيجه بيان مي کنند قيمت يک 
اثر هنري الزامًا  با ارزش آن مطابقت ندارد.جيمزهليبرن و 
چارلزام. گري در کتاب اقتصاد هنر و فرهنگ(۲۰۰۴) هنر 
را از دو جنبه عرضه و تقاضا مورد بررسي قرار داده اند. 
به تشريح چرايي و چگونگي تصميم خريد افراد، شرکت ها 
براي  متقاضي  رفتار هنرمندان  و  پرداخته اند  و سايرين 
هنر را از طريق توصيف نظريه تقاضاي دارايي و کاربرد 
بيان  نهايت  مي کنند.در  بررسي  هنر  بازار  در  نظريه  آن 
مي کنند که درک کامل بازار   قيمت هنر و مقدار فروخته 
دارد. تقاضا  و  عرضه  بيشتر  تجسس  به  نياز  شده  

در   ،۱۳۸۸ زادگان،  تقي  معصومه  و  مريدي  محمدرضا 

مقاله«عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي در ايران- عوامل 
اجتماعي مؤثر بر قيمت تابلوهاي نقاشي در نگارخانه هاي 
تهران» (۱۳۸۷) در نشريه جامعه شناسي هنر و ادبيات 
فروش  و  بازار عرضه  در  تأثيرگذار  عوامل  بررسي  به 
آثار هنر نقاشي در ايران پرداختند. هدف محققان، شناخت 
قواعد نظام عرضه و فروش تابلوهاي نقاشي بوده است. 
عوامل  ميان  معناداري  رابطه  که  رسيدند  نتيجه  اين  به 
زيباشناسي (سبک، تکنيک، شگردهاي بصري و..) و عوامل 
غير زيبايي شناسانه (سن، جنسيت نقاش و ويژگي هاي 
کالبدي اثر مانند اندازه و... ) بر قيمت آثار هنري وجود 
دارد. محمدرضا مريدي(۱۳۹۰)در مقاله اي بنام«سطوح و 
ابعاد بازار نقاشي» در مجله تنديس به بررسي قواعد و 
قوانين ويژگي هاي بازار هنر پرداخته است. منابع به کار 
رفته در اين مقاله بسيار محدود مي باشد و بيشتر قوانين 
و ساختار بازار نقاشي به صورت کلي تشريح شده است. 
زهرا جهان بخش در مقاله «مروري بر مارکت هنر ايران 
و مصر» (۱۳۹۰) در فصلنامه هنر فردا، روند حضور هنر 
يازده فروش کريستيز دوبي بررسي کرده  ايران را در 
ميزان فروش و داليل موفقيت  به  توجه  با  است، سپس 
آن ها به شناسايي عناصري پرداخته است که باعث جذب 
خريداران منطقه به آثار هنرمندان ايراني شد.محمدهادي 
عبداللهي در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان 
اقتصادي  وضعيت  تحليل  و  هنر  اقتصاد  «بررسي 
به بررسي روند کلي  ايران»  هنرمندان تجسمي معاصر 
بازار هنر ايران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ و همچنين بازار 
داخلي و خارجي نقاشي ايران در طي سال هاي۱۳۸۵ تا 
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نمودار٥. عامل های موثر در چرخه حراج. مأخذ: همان.
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رسيده  نتيجه  اين  به  محقق  است.  پرداخته   ۱۳۸۹ سال 
براي  معياري  نمي تواند  هنري  اثر  يک  فروش  که  است 
ارزش گذاري فرهنگي آن باشد زيرا که بازار هنر همواره 
در معرض تبليغات و حاشيه پردازي هاي سياسي قرار 
مي گيرد. او عالوه بر اينکه به جنبه هاي مثبت اقتصاد و 
بازار هنر تاکيد کرده، به جنبه هاي آسيب شناختي آن هم 
پرداخته است. مصطفي حسيني،در پايان نامه کارشناسي 
ارشد خود با عنوان «بررسي اقتصاد هنر نقاشي پس از 
تاکيد  (با  آن  بر  اجتماعي  تحوالت  تأثير  و  ايران  انقالب 
بر دهه ۸۰)» به اهميت وضعيت بازار عرضه و فروش 
و  هنري  آثار  گذاري  قيمت  نظام  شناخت  هنري،  آثار 
واسطه ها و تأثير عوامل اجتماعي بر اقتصادي مي پردازد. 
از بررسي آمار و اطالعات گردآوري شده به اين نتيجه 
رسيده است که رابطه اي پايدار و معناداري ميان تحوالت 
اجتماعي و رونق اقتصادي در جامعه با بازار هنر پس از 
انقالب،به خصوص در دهه اخير وجود دارد. مريم چتر 
عنوان  با  نقاشي  ارشد  کارشناسي  نامه  پايان  در  زرين 
«بررسي رويکردهاي اقتصادي در نقاشي ايران پس از 
انقالب اسالمي»(۱۳۹۰) به بررسي خريد و فروش آثار 
آثار  بازار  بر  خارجي  و  داخلي  مؤثر  عوامل  و  نقاشي 
نقاشي و نقش اين عوامل در تحول نقاشي ايران پرداخته 
است. چنين نتيجه مي گيرد که عوامل اصلي چون، دولت، 
هنر،  بازار  واسطه هاي  عنوان  به  خصوصي  بخش هاي 
و  خاورميانه  محدوده  در  اخير  اکسپوهاي  هنرمندان، 
سياست هاي داخلي و خارجي تأثيرگذار فرهنگ جامعه در 
بازار هنر نقاشي ايران هستند. فرنازمحمدي، در پايان نامه 
کارشناسي ارشد پژوهش هنر با عنوان «بررسي وضعيت 
عرضه و مبادالت آثار هنري» (۱۳۸۴)به بررسي چگونگي 
عرضه و مبادالت هنري در دوره معاصر و راهکارهاي 
نتيجه  اين  به  اين اساس  بر  پرداخته است.  تقويت آن ها 
اقتصاد  شکوفايي  راهکارهاي  شناخت  که  است  رسيده 

هنر، کمک به شناخت جامعه از هنرهاي تجسمي و رشد 
فرهنگ ديداري داشته است. تقويت سبد خريد خانواده از 
آثار هنري بسياري از مشکالت فرهنگي، اجتماعي جامعه 
را مرتفع ساخته و باعث تقويت مادي و معنوي هنرمندان 

نيز مي گردد.

بحث تحقيق
الگوي الف. عوامل موفقيت هنرمندان براي مشارکت در 

حراج
در اين قسمت عوامل موفقيت هنرمندان بر اساس عواملي 
ازجمله: شخصيت هنرمند، روابط اجتماعي و نوع حضور 
و  هنري  سابقه هاي  هنري،  فرهنگي  فضاهاي  در  آن ها 
اين  مي شوندکه  مشخص  غيره  و  اقتصادي  حمايت هاي 
عوامل بسيار تأثير گذار در موفقيت ورود اثر هنرمندان به 
حراجي ها هستند. از اينرو بر اساس يافته هاي حاصل از 
تحقيق اين عوامل در معنا و مفهوم بهتر باواژه سرمايه ها 
بيان شده اندکه به اين منظور به مفهوم سرمايه و انواع آن 
پرداخته مي شود.بورديو سرمايه را به چند مقوله گسترده 
تقسيم مي نمايد: اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و نمادين که 

نمودار٦. فرايند مشارکت هنرمندان. مأخذ: همان.
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هرکدام از آن ها را مي توان در پرتو ميدان هاي خاص به 
مقوالتي جداگانه تقسيم نمود(فاين،۱۳۸۵ ،۱۰۲و۱۰۳).

سرمايه۱:سرمايه ثروتي است مولد، يا منبعي که شخص 
مي تواند جهت ايجاد درآمد يا منابع اضافي ديگر به کار 
رود (Wogget,1993, 29). از ديد بورديو، سرمايه، هر 
منبعي را گويند که در عرصه خاصي اثر گذارد و به فرد 
امکان دهد که سودي ويژه از راه مشارکت در رقابت بر 

سر آن به دست آورد.(اکبري،۱۳۸۳ ،۲۳). 
يک  دانش  هرچه  فردي،  سطح  در  فرهنگي۲:  سرمايه 
يابد،  افزايش  فرهنگي اش  توانايي هاي  يابد،  افزايش  فرد 
هنرمندباشد، آداب و معاشرت بداند،تاريخ خوانده باشد، 
شعر بيشتري حفظ باشد و... او سرمايه فرهنگي بيشتري 
به تعبيري، يعني قدرت شناخت و  دارد.(رناني،۱۳۹۰،۵) 
قابليت استفاده از کاالهاي فرهنگي در هر فرد و آن در 
بر گيرنده تمايالت پايدار فرد است که در خالل اجتماعي 

شدن در فرد انباشته مي شود(فکوهي، ۱۳۸۱ ،۳۰۰).
سرمايه اجتماعي۳: سرمايه اجتماعي انباشت منابع بالفعل 
و بالقوه اي است که مربوط به داشتن شبکه اي نسبتا پايدار 
از آشنايي و شناخت  نهادي شده  بيش  و  از روابط کم 
متقابل است يا به عبارت ديگر عضويت در يک گروه براي 
هر يک از اعضايش از طريق حمايت يک سرمايه جمعي، 
صالحيتي فراهم مي کند که آنان را مستحق« اعتبار» به 
مي کند(بورديو،۱۹۹۷ ،۵۱).سرمايه  کلمه  مختلف  معاني 
اجتماعي عبارت است از مجموعه مناسبات و شبکه روابط 
اعتماد آميز و هميارانه اي که بين افراد يک جامعه شکل 

مي گيرد(رناني،۱۳۹۰: ۶).

انواع  از  عبارتند  نمادين  سرمايه هاي  نمادين:  سرمايه 
سرمايه هاي اقتصادي، انساني،فرهنگي و اجتماعي اي که 
از طرف عموم مردم  اندو  تبديل شده  نماد  و  به سمبل 
شناخته شده اند و به يک افتخار و نماد ملي تبديل شده اند 
و چيزي از جنس احترام و افتخار در آن ها تبلور يافته 
است.يعني زماني که اسم آن ها را مي شنويم، يا آن ها را 
مي بينيم، احساس افتخار به ما دست مي دهد. زماني که 
يکي از سرمايه ها به سرمايه نمادين تبديل مي شودارزش 

آن باالتر مي رود (همان،۹).
سرمايه اقتصادي۴: مستقيمًا به پول تبديل مي شود و به 
صورت حق مالکيت نهادي محسوب مي شود (قرونه،۱۳۸۹ 

.(۴۰:
چهار سرمايه مؤثر ۱. سرمايه فرهنگي ۲. سرمايه اجتماعي 
موفقيت  در  اقتصادي  سرمايه   .۴ و  نمادين  سرمايه   .۳
هنرمند به حراجي ها بسيار تأثيرگذار هستند. اين چهار 
سرمايه مي توانند به گونه هاي مختلفي در کنار هم نقش 
بازي کنند و اثر هنرمندان را به قله صعود برسانند، ولي 
بهترين ترکيبي که مي تواند هنرمند را ماندگار در حراج 
ابتدا سرمايه  که  است  آن  دهد  اعتبار  هنرمند  به  و  کند 
و  هوش  خالقيت،  هنرمند،  سابقه  (مثل  هنرمند  فرهنگي 
ممارست هنرمند، کيفيت و تنوع در آثار هنرمند) شناخته 
شود و سرمايه اجتماعي هنرمند (شامل حضور دائمي 
ارتباطي  شبکه هاي  هنر،  عرصه  در  هنرمند  مستمر  و 
سليقه  مطبوعاتي،  توجه  هنرمند،  شخصيت  هنرمند، 
عوامل حراج،...) جذب شود، سپس به سرمايه نمادين که 
شهرت هنرمند است، تبديل گردد. سرانجام با ترکيب اين 
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(نمودار۱).  آورد  پديد  را  اقتصادي  سرمايه  سرمايه ها، 
اين نوع ترکيب يک روند طبيعي و صحيح براي مشارکت 
اين  ديگر  ترکيب هاي  در  هنرمندان  حراجي هاست.  در 
دست  به  را  اقتصادي  سرمايه  مي توانند  هم  سرمايه ها 
آورند. با اين تفاوت که اين سرمايه ها در ترکيبي نامتناسب 
به عدم موفقيت هنرمند در  به جا مي شوند و منجر  جا 
دوره هاي بعدي حراج مي شوند. البته ممکن است که در 
دوره اي کوتاه، رکوردهاي هيجاني غير معقول حراجي ها 
را به دست گيرند، اما ماندگار نمي شوند (افسريان،۱۳۹۳؛ 
نمودار۲و۳).به طور مثال در حراجي قيمت اثر هنرمندي 
ناگهاني باال مي رود و رکورددار آن دوره حراج مي شود 
که در اين حالت سرمايه اقتصادي به سرمايه نمادين يعني 
ماندگاري هنرمند  اين روند،  تبديل شده است و  شهرت 
را در اين حوزه غير ممکن مي کند. هنرمندان موفقي مثل 
بهمن محصص، به جاي اينکه سرمايه اقتصادي را بدست 
آورند، ابتدا شهرت يا سرمايه نمادين را بدست آورده اند 
تبديل  اقتصادي  سرمايه  به  را  نمادين  سرمايه  سپس 

مي کنند و عامل ماندگار آن هامي شوند(افسريان،۱۳۹۳).
در  هم  ديگري  عوامل  شد،  بيان  که  عواملي  بر  عالوه 
اثر هنرمند در حراجي ها وجود دارند که  موفقيت ورود 
آن ها در زير شاخه چهار سرمايه اصلي، قرار داده شده اند 
(نمودار۴). اين عوامل تقسيم بندي شده در زيرشاخه هاي 
سرمايه ها همان ويژگي ها و شاخصه هاي اثرگذار هنرمند 

در ورود اثر هنرمند به حراجي هاهستند.

الگو ب. عوامل مؤثر در چرخه حراج
با توجه به اهميت اين مسئله که هنرمندان نقاش چگونه 
مي توانند آثارشان را به حراج بگذارند، مستلزم شناخت 

عوامل مؤثر مهم در حراج مي باشد. بر اين اساس قبل از 
تبيين واقع  اينکه بحث فرآيند مشارکت و نوع آن مورد 
شود نخست الزم است عامل ها و کساني که اين فرآيند 
گيرند.  قرار  بررسي  مورد  مي آورند،  در  چرخش  به  را 
عامل هاي بسياري در حراج دخيل هستند که بر اساس 
گروه  در هشت  مهم  عوامل  تحقيق  از  يافته هاي حاصل 
مهم از جمله هنرمند، گالري داخلي، دالالن، مشاور داخلي، 
خريدار،  و  حراجي  خارجي،  گالري  خارجي،  متخصص 

تقسيم شده اند.(نمودار ۵)

الگو پ. فرآيند مشارکت ها
هنرمندان به دو شيوهمي تواننددرحراج مشارکت کنند: 

مستقيم  غير  مشارکت   .۲ هنرمند  مستقيم  مشارکت   .۱
هنرمند. (نمودار ۶) 

پ.۱. مشارکت مستقيم هنرمند
در اين نوع مشارکت همان طور که در  نمودار۸  مشخص 
شده است خود هنرمند به طور مستقيم بودن هيچ عامل 
در  مي شود.  حراج  جريان  (دالالن)وارد  ديگر  واسط 
از  عوامل،  ديگر  وجود  عدم  علت  به  هنرمند  شيوه  اين 
بر  عالوه  اما  است.  برخوردار  بااليي  و سود  کم  هزينه 
دچار  مي شود،  بهره مند  مزايايي  چنين  از  هنرمند  اينکه 
خسارت ها و زيان هايي هم مي شود که ضررهاي اين نوع 
مشارکت بيشتر از منفعت هاي آن مي باشد (جدول۱) دو 
نوع مشارکت با بيان ويژگي هايشان باهم مقايسه شده اند 

(احمدزاده،۱۳۹۳).

۱.هنرمند، حراجي، خريدار 
در  هنرمند  مستقيم  مشارکت  نوع  تنها  شيوه  اين 
را  اثرش  مسقيم  صورت  به  هنرمند  که  حراجي هاست 
دو  در  هنرمند  مي فرستد. مشارکت مستقيم  به حراجي 
به  هنرمند  نخست، خود  بگيرد.  مي تواند صورت  حالت 
حراج  به  را  خود  اثر  و  کرده  مراجعه  حراج  آن  سايت 
معرفي مي کند که اين حالت کمتر اتفاق مي افتد و بيشتر 
براي هنرمندان ناشناخته و تثبيت نشده صورت مي گيرد 
و احتمال پذيرفته شدن اثر هنرمند در اين روش خيلي 
مشارکت  شيوه  دوم  حالت  ۱۳۹۳).در  (زعيم  است  کم 
مستقيم، خود حراجي ها به دنبال اثر هنرمند مي روند و 
آن را در حراج شرکت مي دهند. اين روش بيشتر براي 
هنرمندان شناخته شده و تثبيت شده ايي است که داراي 
نهايت  جهان۱۳۹۳).در  (شرف  بوده اند  نمادين  سرمايه 
اثر هنرمند چه در روشي که خود هنرمند مراجعه کرده 
دعوت  هنرمند  آن  از  حراج  که  روشي  در  چه  و  باشد 
نوع  مي شود.اين  خريداري  خريدار  توسط  باشد،  کرده 
مشاهده  قابل  نمودار۸   در   قرمز  رنگ  با  مشارکت 

است.

مشارکت غيرمستقيممشارکت مستقيم
حرفه ايغير حرفه اي

ريسک پايينريسک باال

امنيت مالي زيادامنيت مالي کم
ماندگاري در بلند مدتماندگاري در کوتاه مدت

سود پائينسود باال
پرهزينهکم هزينه

قدرت چانه زني بيشترقدرت چانه زني کمتر

با پشتوانهبدون پشتوانه

منسجمغيرمنسجم

هنرمندان  مستقيم  غير  و  مستقيم  مشارکت  مقايسه  جدول۱. 
براي مشارکت در حراجي هنر مأخذ: نگارندگان.



پ.۲. مشارکت غيرمستقيم هنرمند
در نوع ديگر فرآيند مشارکت، شيوه غيرمستقيم، وجود 
دارد. با وجود اينکه اين شيوه به شکل حرفه ايي صورت 

هنرمند  است،  برخوردار  پلکاني  فضاي  از  و  مي گيرد 
مي تواند به راحتي به اين روش اعتماد کند و بدون هيچ 
دغدغه ايي به آفرينش هنري بپردازد (آغداشلو۱۳۹۳).در 
اينجا عاملين ديگر حراج به عنوان واسطه هنرمند در به 
فروش رساندن اثر هنرمند در حراج سهيم هستند که اين 
عامل ها در چرخه حراج (نمودار۵) بيان شده اند.عامل هاي 
حراج به طرق هاي گوناگوني اثر هنرمندان را دريافت کرده 
و از آن جا به حراجي ها مي رسانند. حتي ممکن است در 
اين روند هنرمند از فروش اثر خود در حراجي بي اطالع با

شد(احمدزاده۱۳۹۳).   درتصوير۸ انواع کانال هاي ارتباطي 
که يک اثر هنرمند مي تواند در حراجي حضور داشته باشد 
ترسيم شده است. که نوع اول آن مستقيم بود و ۱۶ نوع 
ديگر، مشارکت غيرمستقيم هنرمند است که در ادامه به 

شرح آن ها پرداخته مي شود. 
۲.هنرمند، گالري داخلي، مشاور داخلي، متخصص خارجي، 

حراجي، خريدار
مشارکت  نوع  اين  هنرمند،  مشارکت هاي  انواع  ميان  در 
اين روش هنرمند  در  است.  از همه مهم تر و مرسوم تر 
و  نمايش مي گذارد  به  نظر  گالري مورد  در  را  اثر خود 
گالري دار با شبکه هاي ارتباطي که با حراج دارد، اثر را به 
مشاور داخلي نشان مي دهد و بعد از انتخاب اثر، مشاور 
داخلي آن اثر را به متخصص حراج معرفي مي کند، سپس 
شورايي با موسسه حراج تشکيل مي شود. پس از تائيد، 
اثر هنرمند به حراج راه پيدا مي کند و در نهايت خريدار 
اثر هنرمند  دارد،  اهداف مختلفي که در سر  به  با توجه 
اين مشارکت  نيا ۱۳۹۳).  (اسماعيل  را خريداري مي کند 

خاطرات  مجموعه  از  آغداشلو،۱۳۹۲،عنوان:  آيدين  تصوير٢. 
انهدام،گواش روی مقوا،دولته ای،۱۱۶×۷۷ سانتی متر، مأخذ: همان

تصوير٣. بهمن محصص،۱۳۴۷عنوان:طبيعت بيجان،رنگ روغن روی بوم ۱۰۰×۶۵ سانتی متر ، مأخذ: همان

تبيين فرآيند مشارکت  نقاشان  معاصر  
ايران در  حراجي ها
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اکثر  در  است.  مشاهده  قابل  نمودار۸   در  آبي  رنگ  با 
مشارکت هايي که در حراجي هاي خاورميانه به خصوص 
در کريستيز دوبي ديده شده، خود مدير حراجي يک نفر 
را به عنوان متخصص حراج (يا مديرعامل)  به کشورهاي 
اثري را که مشاور  داخلي آن  تا  خاورميانه مي فرستد، 
کشور تائيد مي کند، از نزديک شناسايي و بررسي کنند، 
از  (احمدزاده).  مي کنند  گيري  تصميم  شورا  در  سپس 
آنجايي که مشاور داخلي نقش مؤثر در معرفي اثر نقاشي 
به حراجي را دارد مي تواند از چند طريق اثر هنرمند را 

انتخاب و معرفي کند.
نمايش  به  گالري  در  هنرمندان  آثار  گالري:  ۱.ازطريق 
يا  مي شوند.  معرفي  حراج  متخصص  به  و  مي آيند  در 
اثري با سليقه متخصص انتخاب مي شود، يا گالري دار، 
هنرمند مورد صالحيت حراجي را معرفي مي کند (شرف 

جهان۱۳۹۳).
۲. از طريق هنرمند: مشاورين به طور مستقيم با هنرمند 
از هنرمند را به  اثري  اين طريق  از  ارتباط هستند و  در 

متخصص حراج معرفي مي کنند (وکيلي۱۳۹۳).
۳. از طريق دالالن: مثل مجموعه داران يا آرت ديلر و... 
که قبًال اثر را از هنرمند خريده و اکنون مالک اثر هستند، 
خود  انحصار  به  را  هنرمند  قراردادي  صورت  به  يا 
درآورده اند (نمودار۷). ولي مرسوم ترين راه اين است که 
از طريق گالري به اثر هنرمند دسترسي پيدا کنند، زيرا 
که شناخته شده تر و قابل اعتماد مي باشد (شرف جهان، 

وکيلي۱۳۹۳).
حراجي،  خارجي،  متخصص  داخلي،  گالري  ۳.هنرمند، 

خريدار
هنرمند اثر خود را به گالري داخلي مي سپارد و متخصص 
به  نياز  بدون  دارد  هنرمند  از  که  شناختي  با  خارجي 
راهنمايي مشاور داخلي اثر هنرمند را به حراجي مي برد 

سپس خريداري که اثر را خواهان است، مي خرد.
۴.هنرمند، گالري داخلي، دالالن، مشاور داخلي، متخصص 

خارجي، حراجي، خريدار
 با نمايش اثر هنرمند در گالري، ديگر دالالن بنا بر منفعتي 
که به آن مي انديشند يا اثر را مي خرند و يا به صورت 
قراردادي آن را به انحصار خود در مي آورند. سپس اثر 
را به مشاور داخلي نشان مي دهند و پس از تائيد، مشاور 
و  حراجي  نهايتًا  و  خارجي  متخصص  به  را  اثر  داخلي 

خريدار مي رسانند.
۵.هنرمند، گالري داخلي، دالالن ، گالري خارجي، حراجي، 

خريدار
اثر هنرمند پس از دست به دست شدن از گالري داخلي و 
دالالن به دست گالري خارجي مي رسد و گالري خارجي 
آن را به حراجي معرفي مي کند و خريدار هم بابت اثر مبلغ 

هنگفتي پرداخت مي کند.
۶.هنرمند، گالري داخلي، گالري خارجي، حراجي، خريدار

اثر هنرمند بعد از عبور از گالري داخلي به گالري خارجي 
مي رسد و نهايتًا به حراج و خريدار واگذار مي شود.

۷.هنرمند، گالري داخلي، دالالن ، حراجي، خريدار
اثر هنرمند ممکن هم هست که بعد از نمايش در گالري 
داخلي به دست دالالن بچرخد و در آخر به حراج و سپس  

خريدار تعلق بگيرد.
۸. هنرمند، گالري داخلي، حراجي، خريدار

 هنرمند مي تواند به هر صورت يا قراردادي و يا فروش 
اثر خود را به گالري داخلي عرضه کند و گالري داخلي 
هم بدون هيچ واسطه اي، مستقيم اثر را به خود موسسه 
حراج معرفي کند و آن ها هم با فروش اثر آن را به خريدار 

واگذار کنند. 
۹.هنرمند، گالري خارجي، حراجي، خريدار

 همان طور که در گزينه هاي ۲ تا ۸ مشاهده شد، هنرمند 
اما  بود،  متصل  عوامل  ديگر  به  داخلي  گالري  طريق  از 
در اين مورد، ارتباط هنرمند با گالري خارجي است که 
شکل مي گيرد و اثر هنرمند وارد حراجي مي شود و نهايتًا 

خريدار آن را خريداري مي کند.
۱۰.هنرمند، دالالن، گالري خارجي، حراجي، خريدار

 در اين روش غير مستقيم، هنرمند اثر خود را با دالالن 
معامله مي کند و دالالن هم به طرق هاي مختلفي اثر را بنا 
عرضه  خارجي  گالري  به  دارد  برايشان  که  سودي  بر 

تصوير٤. «تعالي»، اثر محمود فرشچيان، ۱۳۸۳،  اکريليک روی 
مقوا، ۷۵× ۱۰۰ سانتی متر، مأخذ: همان.



عبور مي کند و به حراج متصل مي شود و خريدار اثر را به 
تصاحب خود در مي آورد. 

۱۲.هنرمند، دالالن، گالري داخلي، گالري خارجي، حراجي، 
خريدار

 بعد از اينکه گالري داخلي اثر هنرمند را از دالالن دريافت 
مي کنند، آن را به گالري خارجي عرضه مي کنند، سپس اثر 

نمودار ٨. فرآيند مشارکتها، ١٧ نوع مشارکت مستقيم و غير مستقيم، مأخذ:همان.

تبيين فرآيند مشارکت  نقاشان  معاصر  
ايران در  حراجي ها

مي کنند و متعاقبًا اثر به حراجي وارد مي شود و به خريدار 
تعلق مي گيرد. 

۱۱.هنرمند، دالالن، گالري داخلي، مشاور داخلي، متخصص 
خارجي، حراجي، خريدار

اثر هنرمند از دالالن به گالري داخلي راه  اينکه  از   پس 
خارجي  متخصص  و  داخلي  مشاور  تائيد  از  اثر  يافت، 
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به حراج مي رسد و به خريدار تعلق مي گيرد.
خارجي،  متخصص  داخلي،  مشاور  دالالن،  ۱۳.هنرمند، 

حراجي، خريدار
اثر هنرمند را به مشاور داخلي معرفي  دالالن مي توانند 
از  بعد  و  خارجي  متخصص  به  داخلي  مشاور  و  کنند 
شورا، اثر انتخاب شده وارد حراجي مي شود و خريدار 

آن را خريداري مي کند.
۱۴.هنرمند، دالالن، متخصص خارجي، حراجي، خريدار

دالالن بدون ارتباط مشاور داخلي هم مي توانند اثر هنرمند 
را به متخصص خارجي عرضه کنند و حراجي آن را به 

خريدار بفروشد.
۱۵.هنرمند، دالالن، حراجي، خريدار

دالالن مي توانند بدون هدايت مشاور و متخصص اثر هنرمند 
مي گيرد.  تعلق  خريدار  به  اثر  و  کنند  وارد  حراجي  به  را 

تصوير٥. محمداحصايی،۱۳۹۳ عنوان: رقص آبی ، رنگ روغن روی بوم،۲۹۲×۲۰۴سانتی متر، مأخذ: همان.

نتيجه
در نتيجه بررسي عوامل موفقيت نقاشان معاصر ايران براي مشارکت در حراجي ها، چهار سرمايه در 
موفقيت ورود اثر هنرمند به حراجي ها تأثير گذار بوده اند: سرمايه فرهنگي، سرمايه اجتماعي، سرمايه 
نمادين و سرمايه اقتصادي. اين سرمايه ها در ترکيب هاي مختلفي قادر به توليد سرمايه اقتصادي 
هستند. اما روند طبيعي و صحيح آن ها اين است که ابتدا سرمايه فرهنگي هنرمند (مثل سابقه هنرمند، 
خالقيت، هوش و ممارست هنرمند، کيفيت و تنوع در آثار هنرمند) شناخته شود و سرمايه اجتماعي 
هنرمند (شامل حضور دائمي و مستمر هنرمند در عرصه هنر، شبکه هاي ارتباطي هنرمند، شخصيت 
هنرمند، توجه مطبوعاتي، سليقه عوامل حراج، اقبال و شانس هنرمند) جذب شود، سپس به سرمايه 

گزينه هاي ۱۰ تا ۱۵، ارتباط هنرمند با دالالن را نشان مي دهد.
داخلي، متخصص خارجي، حراجي،  ۱۶.هنرمند، مشاور 

خريدار
خود هنرمند هم مي توانند با مشاور داخلي ارتباط برقرار 
کند و پس از تائيد اثر، مشاور داخلي آن را به متخصص 
خارجي معرفي مي کند و متعاقبًا اثر نقاش در جريان حراج 

قرار مي گيرد و خريدار آن را از آن خود مي کند.
۱۷. هنرمند، متخصص خارجي، حراجي، خريدار

 حتي گاهي اوقات هنرمند با ارتباط هايي که با متخصص 
خارجي برقرار مي کند، به راحتي و بدون نياز به عامل هاي 
ديگر اثر خود را به متخصص حراج معرفي مي کند و آن ها هم 
پس از جلسه شورا و تائيد اثر در حراجي آن را به قيمت هاي 
غيرقابل پيش بيني به فروش مي رسانند و خريدار با پرداخت 

حق کمسيون اثر را به مالکيت خود در مي آورد.



نمادين که شهرت هنرمند است، تبديل گردد. از نتايج اين سرمايه ها، سرمايه اقتصادي شکوفا مي شود. 
اقتصادي برسند(مانند نمودار٣) ولي  به سرمايه  به طرقي ديگرمي توانندسريع تر  اگرچه هنرمندان 
ماندگاري آن ها کوتاه مدت است در حالي که بهترست از سرمايه نمادين به سرمايه اقتصاديبرسند، 
تا موقعيت خود را در بازار حراجي تثبيت  کنند و ماندگارتر  شوند.در رابطه با مسئله اينکه چه کساني 
و چه مؤسساتي براي ورود اثر هنرمند در اين حراجي ها دخيل بوده اند، باستفاده از يافته هاي حاصل 
از مصاحبه اکتشافي اين نتيجه به دست آمد که عامالن زيادي در به فروش رساندن آثار هنري در 
حراجي ها دخيل هستند و آن ها در هشت گروه مجزا در چرخه حراج (نمودار٥) ترسيم شده اند که 
عبارتند از هنرمند، گالري داخلي، گالري خارجي، دالالن، مشاور داخلي، متخصص خارجي، حراجي و 
خريدار هستند. مرسوم ترين نوع مشارکت ها در ٦ گروه اصلي قرار دارند که با رنگ آبي در نمودار٨ 
نمايان شده اند. اما در بين همه عامالن و دالالني که اثر هنرمند را به حراجي ها مي برند نقش و اهميت 
گالري ها بسيار بارز و چشمگير است، که اگر آن ها نبودند واقعًا فروش آثار هنري سخت و دشوار بود.

با توجه به مسئله چگونگي مشارکت ها اين نتيجه حاصل شد که هنرمندان نقاش در عرصه حراجي ها، 
به دو شيوه مشارکت مستقيم و مشارکت غير مستقيم در حراجي هاحضور پيدا مي کنند که بيشترين 
مشارکت ها در شيوه غير مستقيم هستند زيرا قابل تضمين و امکان پذير ترند. در شيوه مشارکت 
غيرمستقيم، راه هاي فراواني براي رسيدن اثر هنرمند به حراجي ها وجود دارد، به گونه ايي که ممکن 
است خود هنرمند از قرار گرفتن اثرش در حراج بي خبر باشد.در اين مقاله به ١٧ نوع شيوه مشارکت 
پرداخته شده است. يک نوع آن مشارکت مستقيم که با رنگ قرمز در (نمودار٨)نشان داده شده است و 
١٦ نوع ديگر آن مشارکت غيرمستقيم را نشان مي دهد که از بين اين همه راه هاي مشارکت در حراج يک 
نوع آن مرسوم و شناخته شده و قابل اعتمادتر از بقيه است و با رنگ آبي در (نمودار٨) قابل مشاهده 

است.
اگرچه  هنوز اين بازار شکل منسجمي را به خود نگرفته و جديد است اما شکل گيري اين حراجي ها خود 
نشانه اي از تحوالت اجتماعي است و در فرآيندي از رشد قرار دارد. پذيرش اين حراجي ها، شکل گيري آن 
و اينکه سرمايه هاي کشور بر روي سهام خاصي مثل هنر معطوف مي شود، مي تواند نشانه هايي از جامعه 
سرمايه داري مدرن تلقي گردد. حقيقتًا حراجي ها روند رو به پيشرفتي را در پيش گرفته اند و باعث شده که 
موقعيت هنرمندان تثبيت شود. تأثير غيرمستقيم اين حراجي ها بر شکوفايي و اشتياق و رونق بخشيدن بر 
هنرمندان و بازار هنر ايران خيلي مؤثر بوده است. از اينرو هرچه اين حراجي ها بيشتر توسعه پيدا کنند، افراد 
عامل متخصص تر مي شوند، اقتصاد هنر را شکوفا مي کنند و تأثيري مثبت و غيرقابل انکار بر رشد و رونق 

اقتصادي خواهند گذاشت.
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works), and the artist,s social capital is absorbed (for example, the permanent and 
continuous presence of the artist in the art world, the artist,s communication networks, 
the artist,s character, the press attention, the taste of the agents of the auction, ...), 
then turn into symbolic capital (reputation). Finally, the combination of these capitals 
created economic capital. This kind of combination is a natural and correct process 
for participation in auctions. Artists can earn other combinations to achieve easier 
economic capital, but these capitals make a disproportionate combination which leads 
to the artist,s failure in the next auction. Of course it may be that in a short period of 
time, obtaining the unreasonable emotional record of an auction, but that will not be 
permanent.  Eight important groups considerably affect the cycle of art marketing: 
artists, inland gallery, dealer, inland counselors, external specialist, auction, external 
gallery and buyers. The most popular kind of participation of artists and artworks in 
auctions is through six categories of: artists, inland gallery, inland counselors, external 
specialist, auction and buyers. 
The Iranian artists take part in sales events in two ways:
1.Direct participating which is too difficult and lacks the guarantees.
2.Indirect participating that provides the guarantees and almost permanent participation. 
In the indirect participation method, there are many ways to get the artist,s work to an 
auction, so that the artist himself may be unaware of his exposure to the auction. In 
this article, 17 types of participation are discussed. One of them is direct participation 
and the other 16 are indirect participation types. Of course, there are other paths that 
remain outside the scope of this article. Among these 17 indirect contributors to the 
auction, one is more conventional and well-known than the rest. In this research, the 
aim is to study the status and trends of the artist,s presence from the first stage of 
production to selling it at auctions and determine what the current trend is and what is 
really going on.
Keywords: Contemporary Iranian Painting, Art Economy, Art Auction
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Iranian painters had a closed and uncertain market in the late 1370’s, and the social 
conditions were not satisfying for emergence of an active art –however, after a while 
these conditions changed and improved. As the result, from Ordibehest 1384 ,big 
institutions such as Christies and Sotheby,s established branches in the Middle East 
(Dubai) which paved the way for the Iranian and Arab artists. Iranian artists did well 
in this local market and got their position in international markets as well. This was 
the first huge step for the modern art of Iran. Certainly, Iranian artists’ participation in 
international markets in the early 21 century was significant, mainly in terms of sales. 
This auction has had a brilliant effect on the fate of Iranian artists and has linked them to 
international markets. Following that the presence of Iranian artists in the Middle East 
auctions began. Artists cannot easily participate in auctions, unless they have achieved the 
minimum requirements and the conditions for participation in the auctions. Individuals 
and institutions such as gallery owners and collectors, consultants, auction specialists, 
as well as other factors are to allow the works of art to be auctioned and give credit and 
role to artists. Therefore, economy and trade of the works of Iranian artists became an 
issue for governors. It is very important to pay attention to the questions such as: what 
are the causes of the success of Iranian artists in auctions? Which organizations and 
individuals were responsible for this participation and how? The purpose of this paper 
is to study the process of participation of Iranian contemporary painters in auctions. 
In this study the reasons for the Iranian artists’ success in terms of sales as well as the 
influence of people on this achievement (individuals and organizations (were explored. 
The descriptive and analytical methods have been used and data are collected from 
discovering interviews. The results show that artists participating in auctions were 
affected by four factors: cultural capital, social capital, economic capital and symbolic 
capital. These four factors can play different roles together and could make wealth 
in different combinations, but the best combination that could save the artists at the 
auction, gives them credit. It is first to know the cultural capital of the artist (for example, 
artist,s background, creativity, intelligence and artistry, quality and variety in the artist,s 
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