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یــخ و به ویــژه در دوران معاصــر، هنــر در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی نقــش و جایگاهــی ویــژه داشــته  گســتره تار در 
اســت. هنــر، به عنــوان زبانــی بین المللــی و درك شــدنی بــرای همــه جوامــع، بهتریــن راه دیپلماســی فرهنگــی و تقویــت ارتبــاط بــا ملــل دیگــر 
کارآمــد و منعطــف در سیاســت خارجــی، زمینه ســاز ارتقــای ســطح روابــط دولت هــا  اســت و دیپلماســی فرهنگــی و هنــری، به عنــوان ابــزاری 

و به تبــِع آن، افزایــش تفاهــم میــان ملت هــا و ایجــاد صلــح و ثبــات بین المللــی اســت.

گنجینه هــای هنــری ایــران و جهــان خــود  ــار هنــری در موزه هــا و  ــه غنــای هنــر ایــران در ادوار مختلــف )کــه نمونه هــای موجــود آث ــا توجــه ب ب
کــه فرهنگســتان هنــر بــا حــدود دو دهــه فعالیــت خــود در جریان شناســی، معرفــی شــخصیت ها و مکاتــب  گــواه ایــن مدعاســت( و نقشــی 
کارگــروه دیپلماســی هنــر را اداره کل امــور بین الملــل فرهنگســتان هنــر و بــا  هنــری و همچنیــن پژوهــش و نشــر در ایــن حوزه هــا داشــته اســت، 
کمیســیون  گردشــگری و صنایــع دســتی؛ و  مشــارکت وزارت امــور خارجــه؛ ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی؛ وزارت میــراث فرهنگــی، 

ملــی یونســکو در ایــران، تشــکیل داد.

گســترش و تقویــت دیپلماســی  کارگــروه، هم گرایــی و هم افزایــی دســتگاه های مرتبــط در حــوزه دیپلماســی هنــر؛  اهــداف تشــکیل ایــن 
ــات  ــر در تعام ــگ و هن ــاب فرهن ــت اصح ــری از ظرفی ــرای بهره گی ــب ب ــای مناس ــن برنامه ه ــی؛ تدوی ــه بین الملل ــری در عرص ــی و هن فرهنگ
کان فرهنگــی و هنــری در مقیــاس جهانــی؛ همــکاری در اجــرای پژوهش هــای فرهنگــی و  ایــران بــا جهــان؛ تعریــف و تبییــن طرح هــای 

هنــری در حــوزه بین المللــی )به ویــژه ایــراِن فرهنگــی و جهــان اســام( اســت.

گــروه برگزیــده شــدند.  کارگــروه، آیین نامــه ای در چهــار مــاده تدویــن شــد و در مــاده یــک آن، اعضــای  در پــی تشــکیل دومیــن جلســه 
کارگــروه(؛ مدیــرکل امــور بین الملــل  کارگــروه(؛ معــاون پژوهشــی و هنــری فرهنگســتان هنــر )نایب رئیــس  رئیــس فرهنگســتان هنــر )رئیــس 
کارگــروه(؛ رئیــس مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا؛ نماینــده ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی؛ نماینــده وزارت  فرهنگســتان هنــر )دبیــر 
کارشــناس هنــری  گردشــگری و صنایــع دســتی؛ نماینــده ســازمان یونســکو در ایــران؛ و  امــور خارجــه؛ نماینــده وزارت میــراث فرهنگــی، 

گــروه را تشــکیل می دهنــد.  منتخــب فرهنگســتان هنــر؛ اعضــای ایــن 

ــزاری هفته هــای فرهنگــی و هنــری، جشــنواره ها، نمایشــگاه ها، همایش هــا  ــر اســت اطاع رســانی، مشــارکت و همــکاری در برگ شــایان ذک
ــامی  ــر اس ــی هن ــرای معرف ــم ب ــار مه ــع و آث ــن مناب ــی و تأمی ــکاری در معرف ــامی؛ هم ــی و اس ــر ایران ــوع هن ــی در موض ــت های تخصص و نشس
ــر  ــاط مؤث ــه ارتب ــم آوردن زمین ــام؛ فراه ــان اس ــی و جه ــران فرهنگ ــدان ای ــر و هنرمن ــات هن ــک اطاع ــکیل بان ــور؛ تش کش ــارج از  ــی در خ و ایران
کشــورها و تســهیل حضــور آنــان در مجامــع علمــی و هنــری و شــرکت  کادمیــک هنــری دیگــر  کــز علمــی و آ کشــور بــا مرا اســتادان و هنرمنــدان 
کشــور در دیپلماســی فرهنگــی و هنــری؛ از جملــه وظایــف  در جشــنواره های بین المللــی؛ اســتفاده از ظرفیــت ایرانیــان مقیــم خــارج از 
کارگــروه در  کارگــروه هــر دو مــاه یــک بــار تشــکیل و مصوبــات و اقدامــات مؤثــر  کارگــروه محســوب می شــود. جلســات  و برنامه هــای ایــن 

کارگــروه منعکــس می شــود.   وب گاه هــای دســتگاه های عضــو 

به منظــور اجرایی شــدن اهــداف فرهنگســتان هنــر در حــوزه امــور  بین الملــل، تفاهم نامــه ای بیــن فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران 
و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی منعقــد شــد.

تفاهم نامه همکاری فرهنگستان هنر و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  
تفاهم نامــه همــکاری بیــن فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در زمینــه همــکاری مشــترک و 

 

دیپلماسی فرهنگی هنری و  رویدادهای بین المللی 
فرهنگستان هنر جمهوری اسامی ایران
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گردشــگری هنــری امضــا شــد. یکردهــای دیپلماســی هنــر، اقتصــاد هنــر و  هم افزایــی بــرای توســعه و تعامــل فرهنگــی و هنــری بــا رو

کیــوان رحیمــی، دبیــر ایــن فرهنگســتان؛ و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی بــه  ایــن تفاهم نامــه میــان فرهنگســتان هنــر بــه نمایندگــی 
نمایندگــی حجت االســام مهــدی ایمانی پــور، معــاون همکاری هــای علمــی و فرهنگــی ســازمان؛ در محــل ایــن ســازمان بــه امضــا رســید.

کان فرهنگــی و هنــری در ســطح جهانــی اعــم از تقویــت حــوزه بــزرگ  بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه  همــکاری »مشــارکت در تبییــن طرح هــای 
تمــدن ایرانــی، توجــه ویــژه بــه هنــر قدســی، هنــر اســامی و هنــر مشــرق زمیــن، تقویــت ارتباطــات هنرمنــدان جوامــع اســامی«، »مشــارکت و 
کشــور«، »همــکاری در انجــام  همــکاری در برگــزاری هفته هــای فرهنگــی، جشــنواره ها و نمایشــگاه های تخصصــی ســازمان در خــارج از 
پژوهش هــای فرهنگــی و هنــری در حــوزه بین المللــی، به ویــژه جهــان اســام«، »حمایــت علمــی و فنــی از انتشــارات ســازمان بــا معرفــی 
ــار هنــری و تأمیــن محتــوای مــورد نیــاز نمایندگی هــای فرهنگــی در حوزه هــای هنــری  مشــاوران و ناظــران متخصــص در امــور طبــع و نشــر آث
گــون هنــری،  گونا بــه زبان هــای مــورد نیــاز و بروشــورهای مربــوط بــه زبان هــای خــاص«، »تأمیــن نیازهــای علمــی رایزنی هــا در رشــته های 
ــت ها  ــزاری نشس ــکاری در برگ ــمینارها«، »هم ــزاری س ــری و برگ ــی و هن ــخنرانی های تخصص ــرای س ــرایط ب ــراد واجد الش ــزام اف ــژه در اع به وی
کشــور« و »همــکاری در معرفــی  گفت وگوهــای نخبگانــی در موضــوع هنــر اســامی و ایرانــی در داخــل و خــارج  و همایش هــای تخصصــی و 
ــر در ایــن  کشــور«، از جملــه تعهــدات فرهنگســتان هن ــی در خــارج از  ــر اســامی و ایران ــرای معرفــی هن ــار فاخــر و مفیــد ب ــع و آث و تأمیــن مناب

ــه شــمار مــی رود.  تفاهم نامــه ب

ــع،  ــه از رایزنی هــا و اطاعــات الزم از وقای ــژه واصل گزارش هــای فرهنگــی و هنــری وی ــار و  ــن تفاهم نامــه »ارســال اخب ــر اســاس ای همچنیــن ب
یدادهــا، ســمینارها و جشــنواره های معتبــر هنــری جهــان بــر اســاس محورهــای مــورد درخواســت بــرای فرهنگســتان«، »اختصــاص بخشــی  رو
ــه فرهنگســتان«، »پیشــنهاد  ــار هنــری ب ــه آث ــرای ارائ کشــور ب از فضــای نمایشــگاهی نمایشــگاه های فرهنگــی و هنــری ســازمان در خــارج از 
یخــی ایــران بــا ســایر  طرح هــا و برنامه هــای مطالعاتــی در زمینــه هنــر ملــل بــه فرهنگســتان بــا توجــه بــه مشــترکات فرهنگــی، دینــی و تار
کشــورهای اســامی در  کشــورها«، »همــکاری در تشــکیل بانــک اطاعــات هنــر و هنرمنــدان جهــان اســام و عضویــت هنرمنــدان برجســته 
ــی و  ــز علم ک ــا مرا ــور ب کش ــدان  ــتان و هنرمن ــی فرهنگس ــته و هیئت علم ــته، وابس ــای پیوس ــاط اعض ــه ارتب ــم آوردن زمین ــتان«، »فراه فرهنگس
کـــشورها و حضـــور آنـــان در مجامــع علمــی و هنــری و شــرکت در جشــنواره های بین المللــی« و »همــکاری در انجــام  کادمیــک هنــری ســایر  آ
پروژه هــای فرهنگــی و هنــری در چهارچــوب وظایــف محولــه و برگــزاری نمایشــگاه های مشــترک تخصصــی و بین المللــی درکشــورهای 

ــود. دارای نمایندگــی فرهنگــی« از جملــه تعهــدات ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات خواهــد ب

چاپ نسخه خطی موجود در بخارست
در پــی نشســت مشــترک محبوبــه پلنگــی، مدیــرکل امــور بین الملــل فرهنگســتان هنــر، بــا پرویــن نگیــن راز، نماینــده فرهنگــی ســفارت 
جمهــوری اســامی ایــران در بخارســت، مقــرر شــد تــا آثــار هنــری و نســخ خطــی ایــران در آن کشــور شناســایی شــود. بــه همیــن منظــور ســفارت 
کنــد. همچنیــن از ایرانیــان مقیــم آن  ــا در ایــن امــر همــکاری  کــرد ت کشــور درخواســت  کادمــی ایــن  جمهــوری اســامی ایــران در رومانــی از آ

کننــد.  کشــور خواســته شــد تــا از ایــن پــروژه حمایــت 

گرفــت تــا نســبت  در نهایــت ســی قطعــه عکــس از نســخ خطــی ایرانــی موجــود در مــوزه »قلعــه پلــش« رومانــی در اختیــار فرهنگســتان هنــر قــرار 
بــه چــاپ و انتشــار آن اقــدام شــود. 
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انتشار تصاویر آثار هنری و نسخ خطی در موزه ارمیتاژ 
قهرمــان  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  بین الملــل  امــور  مدیــرکل  پلنگــی،  محبوبــه  گفت  وگــوی  پــی  در 
ســلیمانی، رایــزن فرهنگــی ایــران در مســکو، فرهنگســتان هنــر عاقه منــدی و آمادگــی خــود بــه 
گنجینــه مــوزه  یــخ هنــر ایــران، محفــوظ در  ــار برجســته تار کتابــی نفیــس از نســخ خطــی و آث چــاپ 
ــزن فرهنگــی مســکو ایــن  ــا از طریــق رای ــرد و خواســت ت ک ــاژ و مؤسســه شرق شناســی را اعــام  ارمیت

گیــرد.  ارتبــاط صــورت 

در پــی ایــن طــرح نیــز پیش نویــس تفاهم نامــه  همــکاری فرهنگســتان هنــر و مــوزه ارمیتــاژ ترجمــه و 
ارســال و مقــرر شــد تــا ایــن ارتبــاط از ســوی رایزنــی فرهنگــی ایــران در مســکو پیگیــری شــود. 

ــی،  ــور خط ــخه های مص ــانی، نس ــای ساس ــی، نقره ه ــای هخامنش ینه ه ــه زر ــت مجموع ــی اس گفتن
کرمــان، زربافت هــای  کــی، نقاشــی های روغنــی، ترمه هــای  قطعــات خوش نویســی، جلدهــای ال
و  مختلــف  ادوار  مســکوکات  جهــان(،  و  ایــران  قالی هــای  )سرسلســله  پازیریــک  کاشــان، 

آثــار هنــری موجــود در مــوزه ارمیتــاژ اســت.  ســفالینه های نیشــابوری، از جملــه 

همچنیــن در پــی فعالیت هــای مشــترک فرهنگســتان هنر و رایزنی فرهنگی در مســکو، فرهنگســتان 
کــوف در بهار 1400 برگزار شــود.  هنــر پیشــنهاد داد ســه وبینــار بــا حضــور مســئوالن مــوزه تریتیا

گالــری، و رئیــس بخــش هنــر  کــوف، مشــاور هنــری  ســخنرانان ایــن ســه وبینــار رئیــس مــوزه تریتیا
ــود.  ــد ب ــوزه، خواهن ــن م ــر ای معاص

کادمی هنری ارمنستان  پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگستان هنر با آ
ــتان،  ــر ارمنس ــی هن کادم ــران و آ ــر ای ــتان هن ــان فرهنگس ــکاری می ــه هم ــس تفاهم نام ــه پیش نوی تهی
کــه در بخــش روابــط بین الملــل فرهنگســتان هنــر بــا همــکاری معاونــت  کارهایــی بــود  از جملــه 
گســترش همــکاری در  پژوهشــی ایــن فرهنگســتان صــورت پذیرفــت. ایــن پیش نویــس به منظــور 
کتــاب  حوزه هــای متنــوع هنــر، شناســایی آثــار فاخــر هنــری ایــران در ارمنســتان، و چــاپ و نشــر 

ــار هنــری و نیــز نســخ خطــی، تهیــه شــد. نفیــس ایــن آث

فرهنگســتان هنــر در ایــن تفاهم نامــه، مشــارکت و همــکاری خــود بــرای انجــام طرح های پژوهشــی در 
زمینه هــای فرهنگــی و هنــری مشــترک، و نیــز همــکاری هنرمنــدان بــرای هم افزایــی و دســتاوردهای 
کــرد. برگــزاری دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی بــرای هنرجویــان و هنرپژوهــان  علمــی و هنــری را اعــام 
کارگاه هــا در موضوعــات مــورد  کوتاه مــدت و  در قالــب فرصت هــای مطالعاتــی و دوره هــای آموزشــی 
عاقــه دو طــرف، از دیگــر ُمفــاد اعام شــده بــرای انعقــاد ایــن تفاهم نامــه بــه شــمار مــی رود. مشــارکت 
کشــور، و  یدادهــای هنــری مشــترک از آثــار هنرمنــدان دو  در طراحــی و برگــزاری نمایشــگاه ها و رو
کتابخانه هــا و منابــع علمــی و  تبــادل دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی بــا تســهیل دسترســی بــه 
بانک هــای اطاعاتــی هنــرِی مــورد نظــر نیــز از دیگــر مفــاد پیشــنهادی در ایــن تفاهم نامــه همــکاری 

بــود. 
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چاپ نسخه نفیس بوستان سعدی در کتابخانه ملی قاهره
کــه بیــن مدیــرکل امــور بین الملــل فرهنگســتان هنــر بــا عبدالرضــا بنی علــی، رایــزن  در ماقاتــی 
کــرد تــا نســخ نفیــس  گرفــت فرهنگســتان هنــر اعــام آمادگــی  فرهنگــی ایــران در قاهــره، صــورت 
کتابخانــه ملــی قاهــره بــه خــط نســتعلیق  هنــری، از جملــه نســخه بوســتان ســعدی موجــود در 
ایــن  در  بهــزاد،  کمال الدیــن  امضــای  بــه  نقاشــی  مجلــس   6 ی  حــاو و  مشــهدی  ســلطان علی 

شــود.  منتشــر  فرهنگســتان 

همچنیــن مقــرر شــد تــا از طریــق رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در قاهــره ایــن مســئله 
مطــرح و پیگیــری شــود. 

رایزنی با کاردار فرهنگی ایران در تاجیکستان 
ــراِن  ــی ای ــوزه تمدن ــه در ح ک ــت  ــورهایی اس کش ــه  ــتان، از جمل ــایه، تاجیکس ــت و همس ــور دوس کش
شــد،  برقــرار  تاجیکســتان  بــا  ارتبــاط  بــرای  کــه  رایزنی هایــی  طــی  در  دارد.  قــرار  فرهنگــی  بــزرِگ 
گســترش  ــا فرهنگســتان هنــر و ضــرورت  ــرای همــکاری ب وزارت فرهنــگ جمهــوری تاجیکســتان ب
کــرد. فرهنگســتان هنــر  ــان اعــام آمادگــی  کشــوِر هم فرهنــگ و هم زب مناســبات فرهنگــی میــان دو 
کشــور  کــرد تــا هنرمنــدان تــراز اول ایــن  جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــرای تقویــت ایــن روابــط دعــوت 
کشــور نیــز چنــد نفــر از هنرمنــدان حــوزه  را بــه عضویــت افتخــاری خــود بپذیــرد و وزارت فرهنــگ ایــن 
کــه ایــن موضــوع در حــال بررســی اســت.  موســیقی و ســینمای خــود را بــرای عضویــت پیشــنهاد داد 

چاپ و نشر شاهکارهای هنری ایران در موزه پرگامون در برلین
کــه بخــش بین الملــل فرهنگســتان هنــر پیگیــر آن اســت شناســایی آثــار و  یکــی دیگــر از امــوری 
کشورهاســت. مــوزه پرگامــون از جملــه موزه هایــی  شــاهکارهای هنــری ایــران در موزه هــای دیگــر 
طــی  در  هنــر  فرهنگســتان  اســت.  محفــوظ  آن  در  ایرانــی  هنرهــای  از  بســیاری  آثــار  کــه  اســت 
کتــاب و  کــه بــه انجــام رســانده، خواهــان چــاپ ایــن مجموعــه نفیــس در قالــب  پیگیری هایــی 

معرفــی آن بــه جامعــه هنــری ایــران اســت. 

دیدارهایی به منظور تحقق اهداف بین المللی 
کتچــی، ســفیر و نماینــده  به منظــور تحقــق اهــداف بین المللــی، دیدارهــا و رایزنی هایــی بــا احمــد پا
دائــم جمهــوری اســامی ایــران در ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو(؛ 
ایــران در یونــان؛ حمیدرضــا عصمتــی، رایــزن فرهنگــی  مهــدی نیکخواه قمــی، رایــزن فرهنگــی 
یه؛ جعفــر رونــاس، وابســته فرهنگــی ایــران در الهــور؛ بهــادر امینیــان، ســفیر جمهــوری  ایــران در ســور
وابســته فرهنگــی و مســئول خانــه فرهنــگ  ربیعــی،  ابوالفضــل  و  افغانســتان؛  ایــران در  اســامی 
گســترش تبــادالت فرهنگــی و هنــری صــورت  جمهــوری اســامی ایــران در نخجــوان؛ در جهــت 

ــت.  گرف


