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40 اثر هنری کالسیک ایرانی و اسالمی شامگاه جمعه 3 تیرماه در 
هفتمین حراج ملی چکش خوردند. در این حراج که با مجموع فروش 
42 میلیارد و 424 میلیون تومــان همراه بود، مجموعه 21 قلمدان و 
2 پاکت نامه  از فتح اهلل شــیرازی، صنیع همایونی، امامی و... با قیمت 
9 میلیارد و 600 میلیون تومان به فروش رفت و رکورد این حراج را به 

خود اختصاص داد.
پس از پایان این حراج یا بهتر است بگوییم از زمانی که کاتالوگ این 
دوره منتشر شد، اصالت آثار ارائه شده مورد تردید برخی اهالی هنر واقع 
شده بود. مخصوصا در این حراج که برخی آثار گاه مربوط به 300 سال 

پیش بودند و این موضوع حساسیت ها را بیشتر می کرد.
در هفتمین دوره حراج ملی نیز شاهد ارائه ۷ اثر هنری بدون امضا و 
منسوب به هنرمندانی چون حسین بهزاد، آقا ابراهیم، علی خان صبا، 
میرزا بابا، نصراهلل قاجار و صادق الوعد بودیم. هادی پورجاوید مدیرعامل 
هفتمین دوره حراج ملی در همین راستا به خبرنگار صبا گفت: وقتی 
یک اثر منسوب به شخصی اعالم می شود یعنی مستقیما اعالم نشده 
است که اثر متعلق به آن هنرمند است. وقتی می گوییم اثر منسوب به 
کسی یعنی تردیدهایی در شناسایی خالق آن وجود دارد که ما به آن ها 
احترام می گذاریم. پس از طی سلسله مراتب کارشناسی، ما به این نتیجه 
رسیدیم که برخی آثار حتی اگر منسوب هم باشند، باز هم  بسیار قوی 
هستند و برای یکسری سالیق و عالیق مناسب اند. ما سعی کردیم آثاری 
ارائه کنیم که افراد با سالیق مختلف و قدرت خرید متفاوت بتوانند خرید 
کنند. مساله اصالت سنجی آثار ارائه شده در حراجی ها و قیمت گذاری 
آن ها همواره از مباحث بحث برانگیز است و روند کارشناسی آثار هنری 
یکی از پیچیده ترین کارهایی اســت که تمامی حراج های دنیا با آن 
دست به گریبان هستند و معموال تیم کارشناسی که آثار را بررسی و 
اصالت آن ها را تضمین می کنند، ناشناخته باقی می مانند. این موضوع 
همچنین در هفتمین دوره حراج ملی که در این دوره با حواشی زیادی 

مبنی بر اصیل نبودن آثار مواجه بود، نیز صدق می کرد و مدیر حراج در 
این رابطه گفت که به زودی اسامی تمام کارشناسان حراج ملی را روی 

سایت بارگزاری خواهند کرد. 
پس از پایان این حراج مرتضی ادیب زاده سرپرست اداره کل موزه ها 
و اموال منقول تاریخی و فرهنگی با انتقاد از هفتمین دوره حراج ملی 
در صفحه مجازی خود نوشت که این حراج از سوی اداره کل موزه های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هیچگونه مجوزی 
دریافت نکرده اســت و با توجه به قدمت و قداســت این آثار هرگونه 

خروج آن ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵61 مجازات اسالمی 
جرم محسوب می شود. اما از طرفی محمود ساالری معاون امور هنری 
ارشاد در گفتگو با صبا اظهار کرد: ما روی تمام حراج ها نظارت داریم و 
حراج ملی هم به عنوان زیرمجموعه وزارت ارشاد برای فعالیت مجوز ما 
را دریافت کرده است اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی 
است، آن ها باید پاسخگو باشند زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که 
آثار هنری آن  از طرف معاونت هنری مجوز دریافت می کنند و آثار دیگر 

در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.

اما و اگرهای مجوز هفتمین دوره حراج ملی ادامه دارد

خرب فرهنگ و هرن 

کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با صدور حکمی مهدی کاموس را 
به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد.  تعامل سازنده با سایر معاونان 
اداره کل و کلیه ذی نفعان و همچنین بهره مندی از توان مدیران، بر محور جهاد علمی برای تحقق اهداف اداره کل 
هنرهای نمایشی در راستای تولید آثار فاخر ایرانی- اسالمی، با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتالی تئاتر 
علمی کشور از طریق سیاست گذاری پژوهشی، بسط پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، تربیت سرمایه 
انسانی پژوهشگر هنری و فناوری، ظرفیت سازی، شبکه سازی، تولید ایده برای حل مسائل و چالش های جامعه از 
زبان هنر، تجاری سازی نتایج پژوهش بخش هایی از انتظارات مدیرکل هنرهای نمایشی از مهدی کاموس است.

 مراسم یادبود و گرامیداشت مرحوم محمدعلی کریمخانی مداح اهل بیت)ع( و خواننده مذهبی از سوی 
جامعه مداحان کشور و برخی از نهادهای دینی ۷ تیرماه در تهران برگزار می شود. این مراسم یادبود از سوی 
جامعه مداحان کشور، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صداوسیما، دفتر نهاد ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اسالمی، جامعه هنرمندان کشور، جامعه ورزشکاران کشور و هیأت های مذهبی روز سه شنبه ۷ تیرماه 
از ساعت 1۸ در مسجد جامع نظام مافی واقع در میدان صادقیه، خیابان آیت اهلل کاشانی، بین جنت آباد و 
والفجر برگزار می شود. محمدعلی کریم خانی، مداح و خواننده مذهبی قطعه »آمده ام ای شاه پناهم بده« 30 

خرداد 1401 در سن ۷2 سالگی درگذشت و در زادگاهش تاکستان تشییع و به خاک سپرده شد. 

مراسم یادبود خواننده قطعه »آمده ام ای شاه پناهم بده« در تهران مهدی کاموس مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی شد


