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سینا علیزاده

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا                                                                           
شهریور ماه 1400

هم زمــان بــا انتشــار شــماره چهــارم، اتفاقــات ناگــوار بســیاری در ایــران و کشــورهای همســایه 

رخ داد. اوج گیــری ِ مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا، یکــی از ایــن مصیبت هــا بــود، کــه باعــث شــد 

دوســتان و عزیــزان بســیاری را از دســت بدهیــم. همچنیــن وضعیــت پرتنش کشــورهای غرب 

آســیا و اخبــاری کــه از مجادلــۀ بــرادران و خواهرانمان در افغانســتان می شــنیدیم و می شــنویم، 

خبرهایــی معمولــی نبودنــد کــه راحــت بتــوان از کنارشــان گذشــت. در همیــن ابتــدا، تشــکر 

می کنــم از تمامــی کســانی کــه بــه رغــم تمامــی ایــن مشــکالت و ســختی ها، در کنــار مــا 

بودنــد تــا بــه کمــک هــم فضایــی پویاتــر بــرای تفکــر و بحــث -و شــاید در آینــده، فائــق آمدن 

بــر ایــن مشــکالت- ایجــاد کنیم.

ــران«، در قســمت ترجمــه و  موضــوع شــماره حاضــر، »آسیب شناســی مطالعــات هنــر در ای

نقــد، قــدری متفــاوت بــا رونــد معمــول دنبــال شــد کــه جــا دارد توضیــح کوتاهــی در بــاب آن 

ارائــه شــود. یکــی از چالش هــای مطالعــات هنــر، ســدهای زبانــی و موضــوع ترجمــه اســت کــه 

انجمــن مطالعــات عالــی هنــر از ابتــدا تمرکــز ویژه ای بــر آن داشــت. در ایــن شــماره، به ترجمۀ 

بخشــی از پیکــره مطالعــات هنــر در ایــران، یعنــی هنــر اســالمی، همــت گماشــته شــد کــه 

معمــوال بــه آن توجــه کافــی نمی شــود. شــاید ایــن حرکــت، شــروع و دعوتــی بــرای پروژه های 

جدی تــرِ بعــدی باشــد کــه متعاقبــا اعــالم خواهــد شــد. در قســمت نقــد نیــز ســعی بــر ایــن 

بــود کــه از نقطه نظرهــای متفــاوت از جملــه رشــته های مختلــف موجــود در دانشــگاه، مــوزه، 

اقتصــاد هنــر و فلســفه هنــر بــه موضــوع نــگاه شــود؛ بــا اینکــه بســیاری از ایده هــا بــه علــت 

ــه فرصــت بعــدی موکــول شــد. در آخــر از  ــدان بودجــه ب ــری و فق محدودیت هــای همه گی

زحمــات دوســت عزیــزم حافــظ اصالنــی نهایــت تشــکر را دارم که در زمــان ابتالی بنــده تالش 

و لطــف بی دریغــی کــرد و بــدون او، بــه ثمــر نشــاندن ایــن شــماره ممکــن نبــود. 

ـخن مـدیر مسئول
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زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است

پــس از یک ســال ممارســت و انتشــار ســه شــماره از فصلنامه مطالعــات هنرهای زیبا، تالشــمان 

بــه بــار نشســت و توانســتیم بــا کســب امتیــاز حرفــه ای )علمی_ترویجــی(  وجهــه ای معتبــر به 

فصلنامــه مطالعــات هنرهــای زیبــا ببخشــیم. ایــن مهم میســر نمی شــد مگر اعتمــاد اســتادان و 

دانشــجویان بــه ایــن نشــریه و البتــه همراهــی و مالزمــت دوســتانم در انجمــن علمــی مطالعات 

عالــی هنــر دانشــگاه تهــران بــه ویــژه اعضــای این نشــریه. 

بدایــت امــر مصــادف بــود بــا زمســتان 9۸ و جلســاتی مبنــی بــر چشــم انداز و رویکرد نشــریه که 

بــا شــیوع بیمــاری کرونــا بــه حالــت تعلیــق درآمــد. پــس از گذشــت چند مــاه و تثبیت شــرایط 

کرونایــی و البتــه انتخــاب اعضــای جدیــد انجمــن مطالعــات عالــی هنــر، تــالش بــر آن شــد که 

رویکردآمــاده ســازی و انتشــار نشــریه بــا نظــام و شــاکله قابــل اتکایــی پیــش بــرود و بــه قــول 

صائــب  بــا روحیــه ای فعــال رخنــه در ســد ســکندر بردیــم. شــماره نخســت بــا انتشــار مقــاالت 

اعضــای تحریریــه صــورت گرفــت تــا آنکــه در شــماره های بعــدی بــا تمرکــز بــر انتشــار مقاالت 

دانشــجویان و اســتادان دیگــر دانشــگاه ها فــارغ از رشــته، و عوامــل غیر علمــی کار را ادامــه دادیم. 

اکنــون خرســند و شــادکامیم کــه از دیــد خــود توانســتیم جایگاهی نســبتا قابل قبــول در میان 

جامعــه دانشــگاهی هنــر پیــدا کنیــم آنچنــان کــه میــزان قابــل توجهــی از مقــاالت پژوهشــی و 

ترجمــه بــرای هــر شــماره از فصلنامــه ارســال می شــود کــه تــوان انتشــار بخــش زیــادی از آنهــا 

دریــک شــماره میســر نیســت. ایــن امــر مرهــون اعتمــاد اســتادان و دانشــجویان بــه فصلنامــه 

اســت کــه امیدواریــم مــا را در جهــت رفــع نواقــص و پــی ریــزی ایده هــای نویــن در انتشــار 

نشــریه یــاری رســاند.
حافظ اصالنی                                                                                           
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