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ـخن مـدیر مسئول
از اولیــن شــمارهی نشــریهی حاضــر تــا شــمارهی ســوم تغییــرات زیــادی بــود کــه بایــد اعمال
میشــد .قســمی از ایــن بهروزرســانی مربــوط بــه ســاختاردهی بــه کار تیمــی و زمانبنــدی
بــود کــه همیشــه در ایــن نــه مــاه ،بــه خاطــر فقــدان وجــود بودجــه ،بــا مشــکالت متعــددی
روبــهرو میشــد و ســرعت بهبــود را ،از آن چیــزی کــه در نظــر داشــتیم ،کمتــر میکــرد.
امــا قســم دیگــر ایــن تغییــرات مربــوط بــه محتــوای نشــریه و رســیدن بــه چشــماندازهایش
بــود .بازخوردهایــی کــه در شــمارهی اول گرفتیــم ،مشــخص نبــودن موضــوع محــوری و نوعی
فقــدان تمرکــز بــود .در حالــی کــه اگــر موضــوع محــوری انتخــاب میشــد ،فضــای ایجــاد
شــده ،حداقــل در قســمت پژوهــش ،دیگــر متعلــق بــه تمامــی دانشــجویان و پژوهشــگران بــا
مطالعاتهنرهایزیبا
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حوزههــای تخصصــی گوناگــون نبــود .بــه همیــن علــت در شــمارهی دوم ،فقــط در قســمت
نقــد و گفتوگــو ،موضــوع هنــر محیطــی را پیش کشــیدیم .اینکــه تاثیرگــذاری ایــن جریان و
دغدغــهی آن در جامعــه چــه فــراز و فــرودی را طــی کرده اســت .در شــمارهی ســوم گامی فراتر
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برداشــته شــد و قســمت ترجمــه و نقــد ،هــر دو بــه صــورت متمرکــز و بــه شــکل پرونــده ارائه
شــدند .در حیــن برداشــتن ایــن گام ،همچنــان برایمــان اهمیــت داشــت کــه انتخــاب موضــوع
محــوری ،مانعــی بــرای انتشــار متنهــای حوزههــای تخصصــی دیگــر بــه حســاب نیایــد.
موضــوع محــوری ایــن شــماره «ذوق عمومــی :مواجهــه و تاثیر» اســت .اهمیت این موضــوع در
شــرایط کنونــی کشــورمان مــا را به ســمت این ســوال محــوری پیــش بــرد؛ اول اینکــه باالخره
جایــی بایــد نخبهگراییهــای رایــج در هنــر و مطالعــات هنــر را کنــار گذاشــت و بــا قــدرت
نهفتــه در ذوق عمومــی و بالقوگیهایــش روبــهرو شــد .دوم اینکــه چگونــه میتــوان در ایــن
رونــد عمومــی تاثیــر گذاشــت یــا در مســیر آن تغییــر معنــاداری ایجــاد کرد.
سینا علیزاده
مدیر مسئول فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا
خرداد ماه 1400
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مگــر بــا التفــات و مطمــح نظــر قــرار دادن ایــن موضــوع از ســوی پژوهشــگران و
دانشــجویان برجســته از سراســر کشــور کــه بــا ارســال مقــاالت و همــکاری متعاقــب
خویــش رونــد انتشــار ایــن شــماره را تســهیل کردنــد.
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مقــاالت ارســالی منحصــرا بــه انتشــار تعــداد متعیــن مقالــه اهتمــام ورزیــم کــه ایــن
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و مســاعدت اســتادان مشــاور نشــریه اســت کــه دســت همگــی آنــان را بــه گرمــی
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را دارم کــه بــدون همراهــی و هم قدمــی او انتشــار نشــریه میســر نمی شــود.
آرزومنــد و مرجوایــم کــه ایــن نوبــت مــورد طبــع عزیــزان قــرار بگیــرد و بــا نظــرات
و پیشــنهادهای ارزنــده خــود مــا را در ارتقــای کیفــی و کمــی نشــریه یــاری دهنــد.
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امــر بــه نوبــه خــود اجــرای کار را بــا دقتنظــر بیشــتر مصــادف میکــرد .آنچــه
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در اجــرا و انجــام رویــه انتشــار خویــش اســت .در ایــن شــماره ،همچــون گذشــته

