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سینا علیزاده

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا                                                                           
خرداد ماه 1400

از اولیــن شــماره  ی نشــریه  ی حاضــر تــا شــماره  ی ســوم تغییــرات زیــادی بــود کــه بایــد اعمال 

می  شــد. قســمی از ایــن به  روزرســانی مربــوط بــه ســاختاردهی بــه کار تیمــی و زمان  بنــدی 

بــود کــه همیشــه در ایــن نــه مــاه، بــه خاطــر فقــدان وجــود بودجــه، بــا مشــکالت متعــددی 

ــرد.  ــر می  ک ــتیم، کم  ت ــر داش ــه در نظ ــزی ک ــود را، از آن چی ــرعت بهب ــد و س ــه  رو می  ش روب

امــا قســم دیگــر ایــن تغییــرات مربــوط بــه محتــوای نشــریه و رســیدن بــه چشــم  اندازهایش 

بــود. بازخوردهایــی کــه در شــماره  ی اول گرفتیــم، مشــخص نبــودن موضــوع محــوری و نوعی 

ــود. در حالــی کــه اگــر موضــوع محــوری انتخــاب می  شــد، فضــای ایجــاد  فقــدان تمرکــز ب

شــده، حداقــل در قســمت پژوهــش، دیگــر متعلــق بــه تمامــی دانشــجویان و پژوهشــگران بــا 

حوزه  هــای تخصصــی گوناگــون نبــود. بــه همیــن علــت در شــماره  ی دوم، فقــط در قســمت 

نقــد و گفت  و  گــو، موضــوع هنــر محیطــی را پیش کشــیدیم. اینکــه تاثیرگــذاری ایــن جریان و 

دغدغــه  ی آن در جامعــه چــه فــراز و فــرودی را طــی کرده اســت. در شــماره  ی ســوم گامی فراتر 

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 متن  هــای حوزه  هــای 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 نخبه  گرایی  هــای رایــج در هنــر و مطالعــات هنــر را کنــار گذاشــت و بــا قــدرت 

نهفتــه در ذوق عمومــی و بالقوگی  هایــش روبــه  رو شــد. دوم اینکــه چگونــه می  تــوان در ایــن 

رونــد عمومــی تاثیــر گذاشــت یــا در مســیر آن تغییــر معنــاداری ایجــاد کرد.
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که عشــق آســان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

بســیار فرخنــده و باشــگونیم کــه توانســتیم برگــی دیگــر از ســعی و مداومــت چنــدی 

ــم بزنیــم. تالشــی کــه میســر نمی شــد  ــا رق از دوســتانمان در پردیــس هنرهــای زیب

ــگران و  ــوی پژوهش ــوع از س ــن موض ــرار دادن ای ــر ق ــح نظ ــات و مطم ــا التف ــر ب مگ

دانشــجویان برجســته از سراســر کشــور کــه بــا ارســال مقــاالت و همــکاری متعاقــب 

خویــش رونــد انتشــار ایــن شــماره را تســهیل کردنــد.

ــتقبال  ــا اس ــه ب ــرافراز اســت ک ــده و س ــا بالن ــای زیب ــات هنره ــاری؛ نشــریه مطالع ب

خــوب شــما عزیــزان رو بــه رو شــده اســت و ایــن امــر بــه نوبــه خــود حامــل تعهــد 

ــته  ــن شــماره، همچــون گذش ــش اســت. در ای ــه انتشــار خوی ــرا و انجــام روی در اج

و منطبــق بــر چشــم انداز نشــریه، ســعی بــر آن داشــتیم کــه علی رغــم تعــدد 

مقــاالت ارســالی منحصــرا بــه انتشــار تعــداد متعیــن مقالــه اهتمــام ورزیــم کــه ایــن 

ــه  ــرد. آنچ ــادف می ک ــتر مص ــر بیش ــا دقت نظ ــرای کار را ب ــود اج ــه خ ــه نوب ــر ب ام

پیــش روی شماســت نتیجــه تــالش دوســتانم در تحریریــه مطالعــات هنرهــای زیبــا 

ــه گرمــی  ــان را ب و مســاعدت اســتادان مشــاور نشــریه اســت کــه دســت همگــی آن

ــژه  ــکر وی ــزاده تش ــینا علی ــه  ام   س ــت فرهیخت ــاعی دوس ــن از مس ــارم. همچنی  می  فش

ــود. ــر نمی ش ــریه میس ــار نش ــی او انتش ــی و هم قدم ــدون همراه ــه ب را دارم ک

آرزومنــد و مرجو ایــم 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.

حافظ اصالنی                                                                                           

خرداد ماه 1400                                          سردبیر فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا
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