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۵

عجیــب فاصلــه ای اســت میــان انســان  هــا در ایــن روزگار ســرد، امــا هنــوز هــم دلهــا بــه 
هــم نزدیکنــد و گرمابخــش زندگــی...

آرامش، مدت هاست که آسیب دیده و اقتصاد بیتاب از هجمه های کنونی است...
امــا هنــوز هــم عشــق هســت، هنــوز هنــر نــوازش مــی دهــد دیــدگان دل را و دل پــرواز 

مــی کنــد در خیــال امیــد.
مــدت هاســت منتظریــم کــه نــوری بــر تاریکــی هــا بتابــد و روزگاران را بــه شــادی ســپری 

کنیــم؛ امــا گریــزی نیســت و بایــد حرکــت کنیــم.
بــه همیــن منظــور برآن شــدیم تــا نمایشــگاهی غیرحضــوری ترتیــب دهیم و بــا هماهنگی 

قبلــی پذیــرای شــما فرهیختگان عزیز باشــیم.
رعایــت موازیــن بهداشــتی و مراقبــت از حــال خودمــان و حــال دلمــان، روزگارمــان را گــرم 

مــی کنــد؛ گــرم گــرم...

مقدمه



۶

صادق اهم
حجمی

از مجموعه در صفر
امضاء روی محیط جانبی

۱۳۹۷
ارتفاع ۷۰ سانتی متر، قطر دایره پایینی ۳۳ سانتی متر

۳۳ میلیون تومان

ــه او  ــه ای ک ــد. وظیف ــتی می باش ــم هس ــه عال ــدش از ورود ب ــد و درک مقص ــان رش ــالت انس ــم رس ــادق اده ــر  ص از نظ
در آثــارش  تحــت عنــوان جانمایــه انســانی بــه آن پرداختــه اســت. ادهــم مهمتریــن رســالت انســان را بازگشــت 
ــود. ــی میش ــق یک ــا خال ــی ب ــه در آن آدم ــه ای ک ــد. نقط ــدن می دان ــی ش ــتی یک ــا هس ــر و ب ــش در صف ــل خوی ــه اص ب

Sadegh Adham

Sculpture 

From the Zero Collection

Signed on Side of statue 

2018

70 cm Height, 33cm Diameter

330.000.000 IRR



۷

منسوب به احمدابن سهروردی
 قطعه خطی

 قرن هشتم ه.ق
 ۳۶×۲۳ سانتی متر
 ۱5 میلیون تومان

Ahmad bin Sohrevardi (perhaps)

Manuscript

14th century

36x23 cm

150.000.000 IRR

دوصفحه ای از کلم اهلل مجید,سوادنویسی و مطّلنویسی 



۸

اهلل وردی میرزا 
نسخه خطی

 قرن سیزدهم ه.ق 
۲۱×۱۲ سانتی متر
۱۳۰میلیون تومان

Allah Verdy Azar

Manuscript

19th century

21x12 cm

1.300.000.000 IRR

این بیاض سلطنتی مربوط به دیوان فتحعلی شاه قاجاراسـت که تمام مذّهب، تشعیری و مجدول به خـط اهلل وردی میرزا 
فرزند فتحعلی شاه قاجار می باشد و تذهیب اثر را میرزا ابوالقاسم، مذّهب باشی دربار فتحعلی شاه قاجار انجام داده است.



۹

برگــی از قــرآن کریــم بخــط کوفــی منســوب بــه دســت نوشــته امــام هشــتم شــیعیان امــام رضــا .علیــه 
ــوی,  ــدس رض ــتان ق ــوزه آس ــد م ــود میباش ــران موج ــای ای ــوزه ه ــن م ــن در چندی ــرگ زری ــن ب ــالم. از ای الس
مــوزه رضــا عباســی, مــوزه خوشنویســی ایــران, مــوزه کتابخانــه ملــی ایــران, انجامــه ی ایــن مصحــف 
ــت ــده اس ــته ش ــران گذاش ــای ای ــراج ه ــن ح ــل در چندی ــالهای قب ــد و در س ــدس میباش ــتان ق ــدس در آس مق

منسوب به امام رضا )ع( 
برگ قرآن کوفی 

نسخه خطی
۲۳×۱۵ سانتی متر
۷۵ میلیون تومان

Imam Reza (perhaps)

Paper of Kufic Quran

Manuscript

15x23 cm

750.000.000 IRR



۱۰

کاوه افرایی
عکس

امضاء پایین راست
معاصر

۱۹۰×۱۳۲سانتی متر
۸ میلیون تومان

Kaveh Afraei

Print

Signed Lower Right

Contemporary

190x132 cm

80.000.000 IRR



۱۱

انگشتر الماس فالمک 
میدان ۱4 میلی متر

حدود ۳ قیراط برلیان
۲۸۰ میلیون تومان

Diamond Ring

14mm Square

Approximately 3 Karat Brilliant

2.800.000.000 IRR



۱۲

حکاکی سنگ منسوب به طاهر - رکاب اثر حسین جدی
سنگ عقیق یاسی
امضا درون رکاب

۱۰۲۵ ه ق
۱۵۵ میلیون تومان

Ring stone written by Taher (Perhaps)
Stirrup Ring made by Hossein jeddi 
Jasmine Agate Stone
Signed on inner side of Stirrup
1616
1.550.000.000 IRR



۱۳

آنوش یغیازاریان
نقاشی

امضاء پایین راست
۱۰۰×۹۰سانتی متر

4۰ میلیون تومان

Anush Yeghiazaryan

Painting

Signed Lower Right

90x100 cm

400.000.000 IRR



۱4

علی پسندیده
همهمه

نقاشیخط
امضاء پایین چپ

۱۳۹۶
۹۷ ×۶۷ سانتی متر

۸ میلیون تومان

Ali Pasandideh

Hamhameh

Calligraphy

Signed Lower Left

2016 

97x67 cm

80.000.000 IRR



۱۵

Curtain

Textiles

19th century

265x205 cm

400.000.000 IRR

پرده
منسوجات

قرن سیزدهم ه.ق
۲۶۵×۲۰۵ سانتی متر

 4۰ میلیون تومان



۱۶

پرده
منسوجات

قرن سیزدهم ه.ق
۳۱۰×۲۲۵ سانتی متر

۳۵  میلیون تومان

Curtain

Textiles 

19th century 

310x225 cm

350.000.000 IRR



۱۷

جعبه جواهر میناکاری
حجم مینا کاری

۱۸ سانتی متر ارتفاع  قطر ۹ سانتی متر
۲۱۰ میلیون تومان

Jewelry box Enamel

Sculpture 

18 cm Height 9 cm Diameter

2.100.000.000 IRR



۱۸

جعبه ملیله کاری شده
حجم

۹،۵×۶×۲ سانتی متر
دوره قاجار

4۰ میلیون تومان

Tapestry Box

Sculpture 

9.5x6x2 cm

Qajar Dynasty

400.000.000 IRR



۱۹

اسمعیل جالیر )منسوب(
 حلیه سیاه قلم

 قرن سیزدهم ه.ق
 ۶۰×۵۰ سانتی متر
۸۰۰ میلیون تومان

حلیه، شمایل حضرت علی )ع( و امام حسن )ع( و امام حسین )ع( و ابوذرغفاری شیوه اجرایی سیاه قلم 
نقطه پردازی به همراه اوصاف و القاب حضرت امیر المومنین )ع( بصورت نستعلیق گلزار، رنگین نویسی 

بقلم کتیبه ای، شش دانگ و سه دانگ در سبک میرزا غالمرضا خوشنویس باشد.

Esmail Jalayer(Perhaps)

Siah Ghalam

19th century

60x50 cm

8.000.000.000 IRR



۲۰



۲۱



۲۲



۲۳

مصطفی دشتی 
رنگ و روغن روی بوم 

معاصر 
۲۲۰×۱۶۰  سانتی متر

امضا پایین چپ
۱۲۰ میلیون تومان

Mostafa Dashti

Oil on Canvas

Contemporary

220x160 cm

Signed lower Left

1.200.000.000 IRR



۲4

امیر رحیمی
نگاره فتحعلی شاه قاجار

نقاشی پشت شیشه
معاصر

۹۵×۵۰ سانتی متر
۵۰ میلیون تومان

Amir Rahimi

Fathali Shah Picture

Painting Reverse on Glass

Contemporary

95x50 cm

500.000.000 IRR



۲۵

عبداهلل رحیمی
نقاشی پشت شیشه

امضاء پایین چپ
معاصر

۱۰۰×۷۰ سانتی متر
۲۵میلیون تومان

Abdollah Rahimi

Painting Reverse on Glass

Signed Lower Left

Contemporary

100x70 cm

250.000.000 IRR



۲۶

شاه قطب تبریزی )منسوب(
 قطعه خطی

قرن هشتم ه.ق 
۲۶ ×۲۱ سانتی متر 

4۵ میلیون تومان

Shah Qotb Tabrizi (Perhaps)

Manuscript

14th century

21x26 cm

450.000.000 IRR

این صفحه کالم اهلل مجید؛ به صورت جامع نویسی، محقق، نسخ و کوفی با سر سوره ی تشعیری 
و مجدول می باشد. تشعیر این اثر توسط ابوعبداهلل محمد بن ایپک انجام شده است.



۲۷

حسن خوانساری
نسخه خطی

امضاء داخل جلد
۱۲۳۶ ه ق

۲4×۱۶ سانتی متر
۳۰۰  میلیون تومان

Hasan Khansari

Manuscript

Signed in the Manuscript

1821

24x16 cm

3.000.000.000 IRR



۲۸

کالم اهلل مجیــد، بــا دو صفحــه افتتــاح مذهــب و مرصــع بــا سرســوره و کتیبــه تمــام مذهــب و مرصــع بــه خــط 
نســخ ایرانــی و ترجمــه بــه خــط نســتعلیق، سرســوره و کتیبــه رنگیــن نویســی مذهــب شــده بخــط رقــاع، 
ــان  ــا پای ــدازی ب ــت جلــی و خفــی اســت. تمــام صفحــات مجــدول مطــال، وســط ســطور طــال ان ــم کتاب بقل
آیــات قــرص خورشــیدی چــرخ فلکــی، تمــام نصــف الجــزء، حــزب، جــزء و ســجده در قالــب نشــان شمســه 
ای، رنگیــن نویســی و تشــعیری، و بــا خــواص ســوره سوادنویســی، دارای دو صفحــه ســجعینه شــهرت انتســابی 
و ســجع ترقیمــی بخــط رقــاع، در دل شمســه وســط ســطور طــال انــدازی و اطــراف فضــای درون متنــی حــل 
کاری می باشــد، ایــن اثــر بــرای مقــرب الخاقــان میــرزا محمــد علیخــان بقلــم اســتاد حســن خوانســاری ســنه 
ــه شــیرازی ســده ۱۳  ــر اســتاد فتــح ال نوشــته شــده، تذهیــب و جلــد الکــی کتیبــه دار خطــی گلــی آن اث

هجــری قمــری اســت.



۲۹

علی شیرازی 
پنجره من 

اکریلیک روی بوم
امضاء پایین راست

۱۳۹۵
۲۰۰×۱۵۰ سانتی متر

۱۵۰ میلیون تومان

Ali Shirazi

My Window 

Acrylic on Canvas

Signed Lower Riight

2015

150x200 cm

1.500.000.000 IRR

ســاختمان انجمــن خوشنویســان اصفهــان در دهــه ی ۶۰ کــه او مدتــی مســئولیتش را بــه عهــده داشــت ؛ عمارتــی 
ــا  ــزرگ و ب ــر از گچبریهــا ، آئینــه کاریهــای دل انگیــز و پنجــره هــای بســیار ب ــواری پ ــا در  و دی ــوده ب تاریخــی ب
شــکوه پــر از شیشــه هــای رنگــی کــه درخشــش نــور خورشــید در آن بهشــتی را خلــق میکــرده ؛ جادویــی ... ایــن 

رنگهــا و حــس خلــق آن توســط نیاکانمــان ؛ وی را وادار بــه ســاخت ایــن پنجــره ی زیبــا کــرد ...



۳۰

کوروش شیشه گران 
رنگ و روغن روی مقوا 

 امضاء پایین چپ
۱۳۹۶

۸۲×۶۲ سانتی متر
۱۵۰ میلیون تومان

Korosh Shishegaran

Oil on Tonic

Signed Lower Left

2017

82x62 cm

1.500.000.000 IRR



۳۱

سحر صالحی  
ترکیب مواد روی بوم

امضاء پایین راست 
معاصر 

۲۹۰×۹۰ سانتی متر
۱۵ میلیون تومان

Sahar Salehi

Mixed media on canvas

Signed Lower Right

Contemporary

290x90 cm

150.000.000 IRR



۳۲

هاشم طالئیان 
استجابت  
نقاشیخط

امضاء پایین چپ
معاصر 

۱۱۰×۷۰ سانتی متر
۷۰ میلیون تومان

Hashem Talaian

Estejabat

Calligraphy

Signed  Lower Left

Contemporary

110x70 cm

700.000.000 IRR



۳۳

امیر طهماسبی
گل و مرغ

امضاء پایین چپ
۱۳۹۶

۷۶×4۸سانتی متر
۳۰ میلیون تومان

در ایــن اثــر شــاهد نــگاه جدیــد و شــخصی تــر هنرمنــد نســبت بــه گل و مــرغ هــای ســنتی هســتیم. تلفیــق 
فضاهــای هندســی و نقــوش اصیــل ایرانــی بــا گل هــا و پرنــدگان و ایجــاد فــرم و هارمونی بــه همراه ترکیــب بندی 
مــدرن از شــاخصه هــای مهــم ایــن اثــر میباشــد. از ســویی کیفیــت در اجــرا و ســاخت و ســازهای ظریــف بــا الهام 
از نگارگــری ایرانــی در کنــار بکارگیــری از رنگهــای درخشــان، زیبایــی دوچندانــی بــه ایــن تابلــو بخشــیده اســت. 

Amir Tahmasebi

Bird and Flower

Signed lower left

2017

67x48 cm

300.000.000 IRR



۳4

 کامبیز عبدل زاده 
نقاشیخط     

امضاء پایین راست
 دوره معاصر

۱۲۰×۸۰ سانتی متر
۲۵ میلیون تومان

Kambiz Abdolzadeh

Calligraphy

Signed Lower Right

Contemporary

120x80 cm

250.000.000 IRR 



۳۵

عصا
حجمی

دوره قاجار
۸۱ سانتی متر

۵۰۰ میلیون تومان

ایــن عصــای منحصربفــرد مــوزه ای تمــام ســیمین بــا نــام میــرزا کوچــک خــان جنگلــی مبــارز ملــی گــرا و مبــارز انقــالب 
مشــروطه ایــران، دســت ســاز مــی باشــد کــه بــه صــورت قلــم زنــی و مرصــع نشــان یاقــوت و فیــروزه انجــام شــده اســت. 
طــول دســتگیره عصــا ۱۶ ســانتی متــر، قطــر۱۰ ســانتی متــر، تعــداد قــاب در طــول ۱۶ قــاب و در دســتگیره ۳ جمعــا ۱۹ 
قــاب و هــر قــاب متشــکل از 4 قــاب گرداگــرد آن، بــا کتیبــه کوچــک جنگلــی بــا مجمــوع وزن خالــص ۱۱۸۵ گــرم میباشــد . 

Stick

Sculpture

Qajar dynasty

81 cm

5.000.000.000 IRR



۳۶

مهدی نبوی
حجمی
معاصر

ارتفاع ۲۳۵ سانتی متر
۶۰ میلیون تومان

در تکنیــک کار مهــدی نبــوی، میکــس مدیــا بــا قطعــات آینــه چشــم نــوازی می کنــد. مجموعــه آثــاری کــه 
وی در قالــب تــوپ، تانــک و موشــک خلــق نمــوده در موضــوع اعتــراض بــه جنــگ و مبــارزه بــا تروریســم اســت.

Mahdi Nabavi

Sculpture

Contemporary

235 cm Height

600.000.000 IRR



۳۷

جعفر فتاحی
زندگی

امضاء پایین چپ
۱۳۹۷

۶۸×4۸سانتی متر
۷۵میلیون تومان

رنگهــای اصلــی بــکار رفتــه اکریلیــک، گواش و تمــام پردازهــا و ظرافتها با رنگ آبرنگ انجام شــده. ســوژه اصلی کار کامــال بصورت تخیلی 
طراحــی شــده و نــوع رنگ گذاری و تکنیک کار پیرو مکتب اصفهان میباشــد. حاشــیه اثر به شــیوه تشــعیر بصورت قلمگیــری و تک رنگ 
انجــام شــده. هــدف ایــن تابلــو غیــر از زیبایی های بصری، نشــان دادن عشــق خالــص و پرمهر  بیــن دونفر با زندگی ســاده و بــدون آالیش 
بــا محوریــت روســتا میباشــد. حاشــیه اثــر هــم چرخه زندگی هــای ســاده و بدون مشــغله و اســترس را بصورت تشــعیر نمایــش می دهد.

Jafar Fattahi

Life

Signed Lower Left

2018

68x48 cm

750.000.000 IRR



۳۸

کمال الدین قطب
کووید
نقاشی

امضا پایین راست 
۱۳۹۸

۶4 ×4۷ سانتی متر
۳۰ میلیون تومان

Kamaladdin Ghotb

Covid

Painting

Signed Lower Right

2020

64x47 cm

300.000.000 IRR



۳۹

عبدالحسین محسنی کرمانشاهی
نقاشی

امضاء پایین راست
۱۳۸۰

۲۳4×۱44سانتی متر
۳۰۰ میلیون تومان

Abdolhossein Mohseni Kermanshahi

Painting

Signed Lower Right

2000

234x144 cm

3.000.000.000 IRR



4۰

منسوب به میرزا بابا
جلد الکی با بوم الوان 

قرن ۱۳ ه ق
4۰×۲۷سانتی متر
۸۰ میلیون تومان

Mirza Baba (Perhaps)

Lacquer

19th Century

40x27 cm

800.000.000 IRR



4۱

احمد میرزازاده
نقاشیخط

امضاء پشت اثر
۱۳۹۸

۱۳۳ ×۱۳۳ سانتی متر
۲۰ میلیون تومان

Ahmad Mirzazadeh

Calligraphy

Signed on back

2019

133x133 cm

200.000.000 IRR



4۲

منوچهر نیازی 
نقاشی

امضا پایین راست
۱۳۸۳

۶۰ ×۶۰ سانتی متر
۲۸ میلیون تومان

Manouchehr Niazi

Painting

Signed Lower Right

2004

60x60 cm

280.000.000 IRR



4۳

بهنام ولدوند
ترکیب مواد روی بوم

امضاء پایین چپ
۱۳۹۲

۲۰۰×۱۵۰ سانتی متر )دو لت(
۱4 میلیون تومان

Behnam Valadvand

Mixed Media on Canvas

Signed Lower Left

2013

200x150 cm (2lot)

140.000.000 IRR



44

یل 
منسوجات

قرن چهاردهم ه.ق
۳۰ میلیون تومان

یل، آجیده دوزی، پنبه دوزی، الیه دوزی، با شرابه های سکه های قاجاری با نقش بته ای 
سرتاسری، بته خانواده، بته قهر و آشتی، با حاشیه دوزی ترمه ای محرماتی کرمان 

Vest 

Textiles 

20th century

300.000.000 IRR



4۵

فرش اصفهان
کرک منچستر

۳۲۰×۲۱۰  سانتی متر
۱۲۰ میلیون تومان

Isfahan Carpet

Manchester Wool

320x210 cm

1.200.000.000 IRR



4۶

فرش صوف کاشان
گالبتون 

۲۱۲×۱4۵ سانتی متر
۱۲۰ میلیون تومان

Kashan Souf Carpet

Golabatun

212x145 cm

1.200.000.000 IRR



4۷

کیخسرو خروش
رنگ روغن روی بوم

امضاء پایین چپ
۶۹×4۹ سانتی متر
۸۰ میلیون تومان

Keykhosrow Khoroush

Oil on Canvas

Signed Lower Left

69x49 cm

800.000.000 IRR



4۸

قیچی
حجم 

دوره قاجار
۲۶,۵سانتی متر

۳۵ میلیون تومان

Scissor

Sculpture

Qajar Dynasty

26.5 cm

350.000.000 IRR



4۹

میرزا محمد داوری
نسخه خطی

قرن سیزدهم ه.ق
4۰×۱۱ سانتی متر

۱۰۰  میلیون تومان

Mirza Mohammad Davari

Manuscript

19th century 

40x11 cm

1.000.000.000 IRR

بیــاض جنــگ اشــعار مصــور، بــا 4 مجلــس بــه خــط نســتعلیق، ســبک شــرقی، شــیوه نگارشــی چلیپانویســی و 
مــورب نویســی، دانــگ قلــم نگارشــی کتابــت جلــی، بــا صفحــه افتتــاح مذهــب و مرصــع، بــا ســرلوح مذهــب و 
مرصــع اثــر اســتاد میــرزا محمــد داوری، بــا مجــدول فــاروق مذهــب و مرصــع، مصورســازی اثــر اســتاد میــرزا 
محمــد داوری و مذهــب و تشــعیر الــوان اثــر اســتاد میــرزا عبدالوهــاب حســینی در همــان دوره اجرا شــده اســت.
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