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ســالی کــه گذشــت بــرای انجمــن علمی مطالعــات عالــی هنــر ســال زایــش و پی افکنــی بــود. دوره ای که 

عرصــۀ  بــروز تحدید هــا و ســختی های ناشــی از ویــروس کرونا بــود. با همراهــی و همدلی دوســتان انجمن 

مطالعات عالی هنر  و اســتقبال فراوان هنرمندان و پژوهشــگران هنر توانســتیم در پر کردن شــکاف آموزشی 

و پژوهشــی کــه در ایــن وهله تشــدید یافته بود گام هایی هرچند اندک برداریم. مســاعی که انتشــار نشــریه 

مطالعــات هنرهــای زیبــا با رویکرد بینارشــته ای و دانشــجو محــور بودن تــاج مرصع آن بــود. باری، با انتشــار 

شــمارۀ یکــم و اســتقبال پژوهشــگران از رشــته های متنــوع هنری مــا را بــر آن داشــت که با انگیــزه قوی تر 

گام برداریــم کــه تبعــا مســئولیت ما را ســنگین تر می نمــود. به همین روی ســعی بر آن شــد که در شــماره 

دوم نشــریه، وحــدت رویــه ای در ســه بخــش رعایــت شــود. بدین ترتیــب با رعایت انصــاف و لحــاظ نظرات 

ناظــران علمــی محترم مقاالت این شــماره در ســه رویکرد زیر منتشــر شــدند: 

  الــف( بخــش پژوهــش با رویکرد بینارشــته ای. نظر به سیاســت انجمن و نشــریه در بینارشــته ای بــودن در 

این قســمت کوشــش بر آن شــده اســت که با باز گذاشــتن مســیر تنوع و آزادی موضوعــات، عرصــه را برای 

همۀ دانشــجویان و پژوهشــگران مســتعد مســاعد نماییم. لذا هیچ گونه تمرکز خاصی در مورد موضوعات 

صــورت نگرفتــه اســت و مقــاالت با حداکثر تنــوع پذیرفته شــده اند. 

ب( بخــش ترجمــه. بــرای حفظ انســجام نســبی در نشــریه در این بهــره بــر آن بودیم که بــا در نظر گرفتن 

موضوعــی نــه قطعــی بلکــه نســبی کار را پیش ببریــم. لــذا در این شــماره، ترجمــه مقاالت مرتبــط با هنر 

اســالمی واجــد اولویــت بودنــد و موضوعــات نزدیک به فلســفه هنر و زیباشناســی در شــماره آتــی با تمرکز 

بیشتر منتشــر خواهند شد. 

پ( بخــش نقــد و پژوهــش. بــا توجــه به شــناخت اندک جامعه دانشــگاهی با هنر محیطی و قلــت و کمی 

منابــع آن و همچنیــن تمرکــز نــگاه هنرمندان و پژوهشــگران عرصه جهانــی به این مقوله، تصمیــم بر این 

شــد  کــه در موســم تحویــل خورشــید به برج حمــل، با گفتگوهایــی بر جغرافیــای مفهومــی این مدخل 

نور بیشتری بتابانیم.

در انتهــای ســخن از همــه دوســتان گرامیــم کــه بدون هیچ چشــم داشــتی تالش نمودند تشــکر بایســته 

و شایســته را دارم. امیــدوارم کــه بــا بیــان پیشــنهادها و انتقــادات خــود، مــا را در ایــن راه به ســامان تر نمایید.   

حافظ اصالنی                                                                                           

سینا علیزاده

اسفند ماه 1399                                          سردبیر فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا                                                                           
اسفند ماه 1399

اولیــن جرقه هــای تاســیس فصلنامــۀ مطالعــات هنرهــای زیبــا در ســال 98 توســط هســتۀ 

مرکــزی نشــریه زده شــد. هــدف این نشــریه، ایجــاد فضایی منســجم و پایدار برای پاســخگویی 

بــه مشــکالت متعــدد انتشــار رســمی ایده هــا، پژوهش هــا، ترجمه هــا و جســتارهای 

دانشــجویان و پژوهشــگران اســت. ایــن مشــکالت طیفــی گســترده را شــامل می شــوند کــه 

از جملــۀ آن می  تــوان بــه ضــرورت پرداخــت هزینــه توســط محقــق در بســیاری از نشــریات، 

مــدت زمــان غیرمعقــول انتظــار بــرای انتشــار یــک مقالــه و عــدم امــکان پذیرفتن مســئولیت 

مقالــه توســط خــود دانشــجو یــا پژوهشــگر اشــاره کــرد. فصلنامــۀ مطالعــات هنرهــای زیبــا 

تــالش می کندکــه فضــای خالــی بیــن »مطالــب غیرعلمــی« و »نشــریات علمی-پژوهشــی« 

 را پوشــش دهــد و محیطــی پویــا بــرای تبــادل نظــر دانشــجویان و پژوهشــگران ایجــاد کنــد.

بــرای ایــن منظــور، مطالــب ایــن فصلنامــه بــه ســه بخــش مجــزا از هــم تقســیم می  شــود که 

بخــش اول مربــوط بــه مقــاالت پژوهشــی، بخــش دوم مربــوط به ترجمــه و بخش ســوم مربوط 

بــه نقــد و گفت وگــو اســت. در بخــش اول، مقــاالت پژوهشــگران بعــد از داوری و بــه همــراه 

نظــارت علمــی توســط اســتادان برجســتۀ پردیــس هنرهــای زیبــا و همچنیــن، اصالحــات و 

بازنگری هــای الزم، در کمتــر از ســه مــاه منتشــر می شــود. در بخــش دوم، کم توجهی نشــریات 

رســمی بــه موضــوع ترجمــه و نقــش آن در پیش بــرد پژوهــش،  مــا را بر آن داشــت کــه مقاالت 

ترجمــۀ دانشــجویان و پژوهشــگران را بعــد از داوری و ویراســتاری های الزم منتشــر کنیــم. در 

بخــش ســوم، هــدف ایجــاد زمینــه ای بــود کــه همزمــان بــا پرداختــن بــه موضوعــات نظــری و 

تاریخــِی هنــر و معمــاری، بــه موضوعــات و دغدغه هــای روز نیــز پرداختــه شــود و مخاطــب بــا 

خوانــدن جســتارها، مصاحبه هــا و دیدگاه هــای متفــاوت، تجربــه  ای پویــا و زنــده از یــک نشــریه 

ــته باشد. داش
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ســالی کــه گذشــت بــرای انجمــن علمی مطالعــات عالــی هنــر ســال زایــش و پی افکنــی بــود. دوره ای که 

عرصــۀ  بــروز تحدید هــا و ســختی های ناشــی از ویــروس کرونا بــود. با همراهــی و همدلی دوســتان انجمن 

مطالعات عالی هنر  و اســتقبال فراوان هنرمندان و پژوهشــگران هنر توانســتیم در پر کردن شــکاف آموزشی 

و پژوهشــی کــه در ایــن وهله تشــدید یافته بود گام هایی هرچند اندک برداریم. مســاعی که انتشــار نشــریه 

مطالعــات هنرهــای زیبــا با رویکرد بینارشــته ای و دانشــجو محــور بودن تــاج مرصع آن بــود. باری، با انتشــار 

شــمارۀ یکــم و اســتقبال پژوهشــگران از رشــته های متنــوع هنری مــا را بــر آن داشــت که با انگیــزه قوی تر 

گام برداریــم کــه تبعــا مســئولیت ما را ســنگین تر می نمــود. به همین روی ســعی بر آن شــد که در شــماره 

دوم نشــریه، وحــدت رویــه ای در ســه بخــش رعایــت شــود. بدین ترتیــب با رعایت انصــاف و لحــاظ نظرات 

ناظــران علمــی محترم مقاالت این شــماره در ســه رویکرد زیر منتشــر شــدند: 

  الــف( بخــش پژوهــش با رویکرد بینارشــته ای. نظر به سیاســت انجمن و نشــریه در بینارشــته ای بــودن در 

این قســمت کوشــش بر آن شــده اســت که با باز گذاشــتن مســیر تنوع و آزادی موضوعــات، عرصــه را برای 

همۀ دانشــجویان و پژوهشــگران مســتعد مســاعد نماییم. لذا هیچ گونه تمرکز خاصی در مورد موضوعات 

صــورت نگرفتــه اســت و مقــاالت با حداکثر تنــوع پذیرفته شــده اند. 

ب( بخــش ترجمــه. بــرای حفظ انســجام نســبی در نشــریه در این بهــره بــر آن بودیم که بــا در نظر گرفتن 

موضوعــی نــه قطعــی بلکــه نســبی کار را پیش ببریــم. لــذا در این شــماره، ترجمــه مقاالت مرتبــط با هنر 

اســالمی واجــد اولویــت بودنــد و موضوعــات نزدیک به فلســفه هنر و زیباشناســی در شــماره آتــی با تمرکز 

بیشتر منتشــر خواهند شد. 

پ( بخــش نقــد و پژوهــش. بــا توجــه به شــناخت اندک جامعه دانشــگاهی با هنر محیطی و قلــت و کمی 

منابــع آن و همچنیــن تمرکــز نــگاه هنرمندان و پژوهشــگران عرصه جهانــی به این مقوله، تصمیــم بر این 

شــد  کــه در موســم تحویــل خورشــید به برج حمــل، با گفتگوهایــی بر جغرافیــای مفهومــی این مدخل 

نور بیشتری بتابانیم.

در انتهــای ســخن از همــه دوســتان گرامیــم کــه بدون هیچ چشــم داشــتی تالش نمودند تشــکر بایســته 

و شایســته را دارم. امیــدوارم کــه بــا بیــان پیشــنهادها و انتقــادات خــود، مــا را در ایــن راه به ســامان تر نمایید.   

حافظ اصالنی                                                                                           

سینا علیزاده

اسفند ماه 1399                                          سردبیر فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا                                                                           
اسفند ماه 1399

اولیــن جرقه هــای تاســیس فصلنامــۀ مطالعــات هنرهــای زیبــا در ســال 98 توســط هســتۀ 

مرکــزی نشــریه زده شــد. هــدف این نشــریه، ایجــاد فضایی منســجم و پایدار برای پاســخگویی 

بــه مشــکالت متعــدد انتشــار رســمی ایده هــا، پژوهش هــا، ترجمه هــا و جســتارهای 

دانشــجویان و پژوهشــگران اســت. ایــن مشــکالت طیفــی گســترده را شــامل می شــوند کــه 

از جملــۀ آن می  تــوان بــه ضــرورت پرداخــت هزینــه توســط محقــق در بســیاری از نشــریات، 

مــدت زمــان غیرمعقــول انتظــار بــرای انتشــار یــک مقالــه و عــدم امــکان پذیرفتن مســئولیت 

مقالــه توســط خــود دانشــجو یــا پژوهشــگر اشــاره کــرد. فصلنامــۀ مطالعــات هنرهــای زیبــا 

تــالش می کندکــه فضــای خالــی بیــن »مطالــب غیرعلمــی« و »نشــریات علمی-پژوهشــی« 

 را پوشــش دهــد و محیطــی پویــا بــرای تبــادل نظــر دانشــجویان و پژوهشــگران ایجــاد کنــد.

بــرای ایــن منظــور، مطالــب ایــن فصلنامــه بــه ســه بخــش مجــزا از هــم تقســیم می  شــود که 

بخــش اول مربــوط بــه مقــاالت پژوهشــی، بخــش دوم مربــوط به ترجمــه و بخش ســوم مربوط 

بــه نقــد و گفت وگــو اســت. در بخــش اول، مقــاالت پژوهشــگران بعــد از داوری و بــه همــراه 

نظــارت علمــی توســط اســتادان برجســتۀ پردیــس هنرهــای زیبــا و همچنیــن، اصالحــات و 

بازنگری هــای الزم، در کمتــر از ســه مــاه منتشــر می شــود. در بخــش دوم، کم توجهی نشــریات 

رســمی بــه موضــوع ترجمــه و نقــش آن در پیش بــرد پژوهــش،  مــا را بر آن داشــت کــه مقاالت 

ترجمــۀ دانشــجویان و پژوهشــگران را بعــد از داوری و ویراســتاری های الزم منتشــر کنیــم. در 

بخــش ســوم، هــدف ایجــاد زمینــه ای بــود کــه همزمــان بــا پرداختــن بــه موضوعــات نظــری و 

تاریخــِی هنــر و معمــاری، بــه موضوعــات و دغدغه هــای روز نیــز پرداختــه شــود و مخاطــب بــا 

خوانــدن جســتارها، مصاحبه هــا و دیدگاه هــای متفــاوت، تجربــه  ای پویــا و زنــده از یــک نشــریه 

ــته باشد. داش
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