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کرونــا در ســال 1399 عرصه هــای فرهنگــی و هنــری را بــا فرصت هــا و  گســترش روزافــزون ویــروس   شــیوع و 
کــه فرهنگســتان هنــر نیــز از ایــن موضــوع برکنــار نمانــده اســت. بــا برنامه ریزی هــای  چالش هایــی مواجــه ســاخت 
گروه هــای تخصصــی و همــکاران فرهنگســتان و بهره منــدی از فضــای مجــازی،  صورت گرفتــه و بــا همراهــی 
ایــن امــکان فراهــم شــد تــا بخش هایــی مهــم از طرح هــا و برنامه هــای مصــوب فرهنگســتان اجــرا و دســتاوردهای 

آن بــه عالقه منــدان عرضــه شــود.

یــت دو  بــا محور از برنامه هــای فرهنگســتان در زمســتان 1399، تحقیــق و پژوهــش دربــاره هنــر دوره قاجــار 
کاشــی، و محمودخــان  ی  کاشی ســاز و نقــاش رو هنرمنــد معــروف ایــن دوره، اســتاد علی محمــد اصفهانــی، 
ــی  ــل و بررس ــی و تحلی ــرح زندگ ــت. در ش ــران اس ــن ای ــی نوی ــک و نقاش گرافی ــگامان  ــا، از پیش ــعرا صب ملک الش
کــه  کتابــی بــا نــام فــن جمیــل بــه نــگارش درآمــده اســت  آثــار علی محمــد اصفهانــی، بــه قلــم مهــدی مکی نــژاد، 
کتــاب مســتقل پژوهشــی درخصــوص ایــن هنرمنــد بــه شــمار مــی رود. مجموعــه مقــاالت ایــن برنامــه  نخســتین 
ی و  کاو گرفــت. در وا نیــز بــا نــام ســیاه قلم، هم زمــان بــا ســخنرانی های علمــی، در دســترس پژوهشــگران قــرار 
گلســتان نگهــداری  کاخ  کــه عمــده آثــارش در مجموعــه  تحلیــل آثــار محمودخــان صبــا و ســبک ایــن هنرمنــد، 
می شــود، بــا دبیــری و داوری مهــدی حســینی، عضــو محتــرم پیوســته فرهنگســتان هنــر، مقاالتــی پژوهشــی 
کــه مجموعــه ایــن مقــاالت نیــز بــه همــراه تصاویــر آثــار ایــن  تألیــف و در قالــب ســخنرانی هایی علمــی ارائــه شــد 

هنرمنــد منتشــر خواهــد شــد.

کــه یکــی از میراث هــای مهــم ادبــی و  ــا پنج گنــج حکیــم نظامــی اســت  یــت خمســه ی ــا محور امــا برنامــه دیگــر ب
هنــری ایــران و جهــان بــه شــمار مــی رود و همــواره از همــان ســده ششــم هجــری بدیــن ســو بســیاری از هنرمنــدان 
کــه آفریدنــد  و شــاعران و نویســندگان را وامــدار خــود ســاخته اســت. ایــن هنرمنــدان و شــاعران در متونــی 
صورت هایــی از خمســه را بــه جلــوه درآوردنــد. اســفندماه ســال 1398، هم زمــان بــا روز بزرگداشــت نظامــی، 
دبیرخانــه همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« بــا تشــکیل شــورای علمــی فعالیــت خــود را 
یــخ هنــر ایــران، یعنــی خمســه  کــرد. پــس از چــاپ و نشــر یکــی از نســخه های خطــی مهــم و بســیار نفیــس تار آغــاز 
نظامــی شاه طهماســبی، و تألیــف و تدویــن مجموعــه مقــاالت برگزیــده همایــش، واپســین نشســت تخصصــی 

همایــش بــا ســه ســخنرانی، در روز بزرگداشــت حکیــم نظامــی، در فضــای مجــازی برگــزار شــد.

ــده  ــان س ــه پای ــدن ب ــه نزدیک ش ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت ــه اس گرفت ــورت  ــی ص ــن برنامه ریزی های ــل همچنی ــن فص در ای
چهاردهــم هجــری شمســی، تحــوالت و ســبک ها و جریان هــای هنــری ایــن ســده، در قالــب طرح هــای پژوهشــی 
کتــاب و برگــزاری همایش هایــی علمــی و برپایــی نمایشــگاه هایی هنــری،  و تألیــف و تصنیــف چندیــن مجلــد 

یابــی شــود. در ســال های آغازیــن ســده پانزدهــم هجــری، به طــور جامــع و دقیــق، نقــد و تحلیــل و ارز
علی تقوی
عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر


