
اما و اگرها در خیابان شهریار

روزهای گذشــته معاونت هنری وزارت ارشاد 
محل گمانه زنی ها مبنی بر تغییر مدیریت در خیابان 
شــهریار بود. در حالی که اخبار مختلفی از حضور 
حسین نیرومند، مدیر سابق دفتر سینمایی حوزه 
هنری شنیده می شد،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از انتصاب محمود شــالویی به عنوان سرپرســت 
معاونت هنری وزارت ارشاد خبر داد. نکته قابل تأمل 
در این انتصاب آن بود که شالویی صرفاً سرپرست 
معاونت هنری اســت و به احتمال قوی  مدیرکلی 

حوزه وزارتی مسند اصلی اوست.
با مطرح شدن نام حســین نیرومند بسیاری 
از جابه جایی ها در اداره کل هــای معاونت هنری 
خبر داده بودند. انتســاب نیرومند به حوزه هنری، 
گمانه هایی مبنی بر حضور مدیران شاخص حوزه 
هنری در خیابان شــهریار مطرح کرده بود. حضور 
مهدی افضلی در هیأت مدیره تیم اســتقالل نیز 
نشانه ای از تزلزل جایگاه این مدیر باسابقه معاونت 

هنری ارزیابی شد.
با این حال مشخص نیســت چه عاملی باعث 
معرفی نشدن حسین نیرومند از سوی وزیر ارشاد 
شده است. گمانه ها بر این است اسماعیلی قصد دارد 
نیرومند را با توجه به سابقه مدیریتیش در سینما به 
سازمان سینمایی بفرســتد؛ اما تمام شایعات تا به 

امروز به حقیقت بدل نشده اند.
با تعلل در انتخاب معاون هنری،  وضعیت سه اداره 
کل نمایشی، تجسمی و موسیقی ناروشن مانده است 
و با توجه به پایان وضعیت قرمز کرونایی در کشور و 
بازگشایی بناهای فرهنگی، وضعیت سیاستگذاری 

این معاونت نامشخص مانده است.

مراسم تشییع سیامک اطلسی 
سه شنبه در قطعه هنرمندان 

مراسم تشییع و تدفین سیامک اطلسی سه شنبه 
۶ مهرماه در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا )س( 

برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکر زنده یاد سیامک 
اطلســی بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
ایران، سه شنبه ۶ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ در قطعه 
هنرمندان بهشــت زهرای تهران به خاک سپرده 

می شود. 
در همین راســتا و در پی درگذشــت سیامک 
اطلســی، انجمن بازیگران ســینمای ایران پیام 

تسلیتی به شرح زیر صادر کرد.
»بازگشت همه به سوی اوست

در کمال تاسف واندوه یکی دیگر از پیشکسوتان 
ارزشمند خود را از دست دادیم. 

جناب سیامک اطلسی بازیگر توانا، کارگردان و 
گوینده فیلم بر اثر ابتال به کرونا از میان ما رفت و به 

جاودانگی پیوست.
شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران، 
در گذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم 
ایشــان، همکاران عزیز و انجمن گویندگان فیلم 

تسلیت عرض می کند.«
بنابر این گزارش،  عزت اطلســی فر با نام هنری 
سیامک اطلسی بازیگر، کارگردان، نویسنده و دوبلور 
سینما و تلویزیون صبح یکشنبه 4 مهرماه در اثر ابتال 

به کرونا درگذشت.
او متولد ۱۳۱۵ در ارومیه و دارای مدرک دیپلم 
است که از سال ۱۳4۳ از طریق انجمن گویندگان 
کار هنری خود را شروع و فعالیت سینمایی را در سال 
۱۳۵۰ با بازی در فیلم سینمایی »مردان خشن« به 

کارگردانی صابر رهبر آغاز کرد.
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علیرضا بخشی استوار

ســیدمحمدمجتبی حســینی 
پس از حدود چهار ســال خدمت در 
معاونت امور هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در پیامی از هنرمندان 
و همــکاران این معاونــت قدردانی و 
خداحافظــی کــرد. او کــه پــس از 
مرحوم علــی مرادخانی این ســمت 
را به دســت گرفت دوران پــر فراز و 
نشــیبی را پشت سر گذاشــت. او در 
نامــه  خداحافظــی اش از هنرمندان 
به این موضوع این گونه اشــاره کرده 
است: »هر چند این کارنامه به کارزار 
بسیار مجموع می شود اما به حقیقت، 
مقارنت این دوران با سلســله  ادباری 
چون ســیل، زلزله و کرونا از یک سو و 

از دیگر سو برزخ بودجه، برنامه ای که 
بر آن تدارک دیده شده بود را چنان که 
باید؛ بر پا نمی گذاشت و تلخ تر آن که به 
جبر دورباش ها و مراقبات بهداشــتی 
و منع ناگزیر فعالیت های هنری برای 
پاسداری از  سالمت؛ هم قامت اقتصاد 
هنر و معیشت هنرمندان خمیده تر شد 
و هم فقدان گهرمردان و گهرزنان در 
این معرکه، خســارتی جبران ناپذیر 

پدید آورد.«
 10 سال ریاست بر موزه ملی ملک

حسینی قبل از حضور در معاونت 
هنری، رئیــس موزه ملــی »ملک« 
وابســته به آســتان قــدس رضوی 
بود و بــه مدت ۱۰ ســال در این موزه 
فعالیت کرد. او نگاه متفاوتی در حوزه 
موزه گردانی داشت که البته این نگاه 
بعدتر در مدیریت او بــر رویدادهای 
هنری هم سایه انداخت. حسینی در 

دوران صدراتش بــر موزه ملک تالش 
کرد تــا گنجینه منحصر بــه فرد آن 
را به شــکل های مختلفی در معرض 
دید قرار داده و بــا برگزاری برنامه ها و 
نشست های مختلف آثار موزه ملک را 
به موضوع مباحث علمی و کارشناسی 

تبدیل کند.
بسیاری معتقدند عملکرد مثبت 
حســینی در موزه ملک بود که منجر 
شد تا سید عباس صالحی او را به عنوان 
معاون هنری خــود برگزیند. انتخاب 
او به عنــوان معاون هنــری از همان 
ابتدا با واکنش هــای پی درپی مواجه 
بود. بســیاری از افراد حســینی را به 
کم تجربگی متهم می کردند و از سویی 
ایراداتی را به تصویــب مدرک درجه 
یک هنری او در شــورای ارزشــیابی 
هنرمنــدان گرفتند. ایــن اتفاق کار 
را به جایی کشــاند که حسینی طی 

نامه ای به وزیر ارشــاد نوشت: »برای 
پیشگیری از ایجاد شــائبه و برطرف 
شدن شبهه های به وجود آمده و دور 
ماندن ساحت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی از حاشــیه های برساخته، 
گواهینامه اعطا شــده را به جنابعالی 
به عنوان وزیر محترم و رئیس شورای 
ارزشیابی هنرمندان تودیع می کنم؛ تا 
در زمانی دیگر که مسئولیتی در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارم، بررسی 

بایسته در این زمینه صورت گیرد.«
 حرکت به سوی شفاف سازی 

بودجه معاونت
طبق مصوبات مختلفی در وزارت 
ارشاد، آغاز حضور او در معاونت هنری 
مصادف بود با آغاز شفاف سازی های 
مالی در وزارتخانــه. او معاونتی را به 
دست گرفته بود که به انحای مختلف 

مورد انتقاد و زیر ذره بین بود. 
بسیاری از منتقدان و هنرمندان 
در رشته های مختلف، علی مرادخانی 
را به سوق دادن هر چه بیشتر فضا به 
سمت نگاه صرف اقتصادی و اهمیت 
پیدا کردن اقتصاد هنر در عرصه های 
مختلــف هنــر تجســمی محکوم 
می کردند. در آن سال ها به خصوص 
در حوزه تجســمی روابط بسیاری 
بین علی مرادخانی و برگزارکنندگان 
»حراج تهــران« به عنــوان یکی از 
مهم ترین مجراهــای اقتصاد هنر در 
حوزه تجســمی وجود داشت. تیمی 
پرنفوذ که همه ســرمایه های خود 
را در جهت هر چه بیشــتر اقتصادی 
کردن هنر خرج می کردند. این جمع 
پیرامون علــی مرادخانی را به عنوان 
مشاور گرفته بودند و در زمان صدارت 
مرادخانی بود که عدم شــفافیت  در 
چگونگی خرج کرد بودجــه، بارها و 

بارها به تحصن و شــکایت انجامید. 
در دوران مرادخانــی چندیــن بار 
هنرمندان در اعتراض به خروج آثار 
گنجینــه از موزه هنرهــای معاصر 
اعتــراض کردند و بــه دلیل همین 
فشارها بود که سفر برخی آثار موزه به 

برلین و رم منتفی شد.
انتخاب حســینی از همــان ابتدا 
نشانه ای بود برای بهم ریختن این فضا و 
ایجاد تغییر در فضای حاکم بر هنرهای 
تجسمی کشور. شــاید یکی از نقاط 
قوت مدیریت او شفاف ســازی درباره 
فعالیت های موزه بود. او البته در دورانی 
موزه هنرهای معاصر را به عهده گرفت 
که موزه برای مرمت و بازسازی نزدیک 
به دو سال بسته بود و البته تعطیلی آن 
باز با اعتراض مواجه شد؛ اما عملکرد او 
در نهایت موجب شد تا برای اولین بار 
تعداد دقیق کل آثــار موجود در موزه 
لیســت و در اختیار عموم قرار بگیرد. 
مجموعه این آثار در سه مجلد منتشر 
شــد و همین موضع اقدام حسینی را 

قابل تحسین می کرد.
  نگاه پژوهشی جایگزین 

نگاه اقتصادی
ســید محمد مجتبی حسینی با 
انتخاب مدیران جــوان مانند هادی 
مظفری و یا انتخاب احســان آقایی به 
عنوان رئیس مــوزه هنرهای معاصر 
تالش کرد تا فضا را به ســمت نوعی 
تخصص گرایی سوق دهد. با پشتوانه 
هنرمندان سعی و تالش حسینی بر این 
بود تا رویدادهای مهم هنری مانند دو 
ساالنه ها را که برای مدت زمان زیادی 
به تعویق افتاده بود به اجرا درآورد. او دو 
ساالنه مجسمه سازی، دو ساالنه نقاشی 
و چندین رویداد دیگر را به رغم کسری 
بودجه و فراگیری کرونــا برگزار کرد. 

تالش حســینی این بود که برگزاری 
این رویدادها را تا آنجا که امکان دارد 
به خود هنرمندان بســپارد و خود به 
عنوان یک معاون بیشتر نقش ناظر را 

برعهده داشت. 
در ایــن دوره در کنار هــر رویداد 
و اتفاقی بســیاری از دانشــجویان و 
صاحب نظران در قالب تیم های مختلف 
پژوهشی به گردآوری مقاله و چاپ آن 
در مجموعه کتاب های مختلف روی 
آوردند و در همین مسیر بود که توجه 
به دانش بر اقتصاد هنری که در دوره 
قبل از حسینی ارجح شده بود پیشی 
گرفت. اگرچه به دلیل همه گیری کرونا 
بخش زیادی از برنامه های حسینی به 
اجرا نرسید و باز از سوی منتقدانش به 
خصوص رســانه های اصولگرا به عدم 
شفافیت متهم شــد؛ اما کارنامه او به 
نسبت بسیاری از مســئوالن پیش از 

خودش شفاف تر است. 

معاون هنری وزارت ارشاد با هنرمندان خداحافظی کرد

مدیریت در سال های بحران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

پردهنقرهای

مداحی و روضه خوانی ســال های ســال 
مرسوم بوده و همچنان نیز مورد توجه است. 
اما اســتفاده از ملودی های پاپ برای جذب 
مخاطبان بیشــتر و بهره گیری از سازها در 
این گونه مذهبی، موســیقایی مجاز است؟ 
برخی از مراجع تقلید در این باره نظر داده اند. 

گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد.
به گزارش ایلنا، موســیقی در ایران صرفا 
ساز و آواز و ســبک های همه پسندی چون 
پاپ و باقی گونه های مشــابه نیست. آیین ها 
و مناسک موسیقی محور بسیاری در مناطق 
مختلف کشــور وجود دارند و بــا اینکه حال 
بسیاری از آن ها اجرا نمی شــوند یا منسوخ 
و فراموش شده اند، اما موســیقی همچنان 
بخشی از زندگی اقوام مختلف ایران به شمار 

می آید.  
مورد دیگری که وجود دارد نوحه و مداحی 
و روضه هاســت که به طور غیر مستقیم در 
زیر مجموعه موســیقی قرار می گیرند. البته 
موســیقی همواره به لحاظ فقهی و مذهبی 
مورد بحث بوده و همچنــان مخالفت هایی 
از سوی برخی افراد نسبت به آن وجود دارد، 

که این مبحث در این گزارش مدنظر نیست.
موضوع دیگــری نیز وجــود دارد که بر 
کیفیت نوحه هــا و روضه ها تاثیــر منفی و 
مخرب داشته اســت. طی چند سال گذشته 
آنچه بیــش از هرچیــز کیفیــت نوحه ها و 
مداحی ها را تنزل داده استفاده از ملودی ها 
و آهنگ ها و ریتم هایی است که در موسیقی 
پاپ کاربرد دارند. اتفاق بدتر اینکه مداحان 
و هیئت های مذهبی به ســراغ ملودی هایی 
می روند که بیش از دیگر آثار مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفته اند. همه این ها در حالی 

اســت که روضه و روضه خوانــی و مداحی 
به بهره گیری از موســیقی های ســطحی و 
عوام پسند نیازی ندارد؛ چرا که به مدد وجود 
شــاعران و روضه خوانان گذشــته، اشعار و 
مدایح فاخری در وصف و ثنای ائمه اطهار )ع( 
سروده شده و در دسترس است. از سویی دیگر 
ملودی و آهنگ های آثار فولکوریک )نسبت 
به آثار بی اصالت امــروزی( برای بهره گیری 
در مناســبات مذهبی، پتانســیل بیشتری 
دارند. اما متاسفانه آنطور که باید مورد توجه 

متولیان و مداحان نیستند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که طی چند ســال 
گذشته رخ داده اســتفاده از برخی سازها در 
مناسبت های مذهبی اســت؛ گاه دیده شده 
ســازهای غیر معمولی چون ارگ )سینتی 
سایزر( و البته برخی ســازهای ایران مانند 
نی، دهل، سرنا و کالرینت در مراسم عزاداری 
نواخته شده اند. البته باید یادآور شد استفاده 
از ســاز در مراســم تعزیه اتفاقی اســت که 
از گذشــته وجود داشــته و یکــی از دالیل 
منطقی آن جنبه دراماتیک این هنر نمایشی، 
موسیقایی و مذهبی است. این تناقض ها در 
استفاده از برخی ســازها در مراسم مذهبی، 
باعث شــده مردم و متولیان طی ســال ها و 
دهه های گذشته به سراغ مراجع تقلید بروند 

و نظر فقهی آن ها را در اینباره جویا شوند.
نظر مراجع تقلید درباره به کارگیری 
ساز و موسیقی در مراسم عزاداری 

در ادامه نظرات فقها نسبت به استفاده از 
ابزار و ادوات موســیقایی در مراسم عزاداری 
انعکاس می یابد. نظرات مذکور در ســایت 

مراجع تقلید کشور درج شده است.
آیت اهلل صافی گلپایگانــی که در دی ماه 

سال ۱۳۸۸ دارفانی را وداع گفته استفاده از 
آالت موسیقی، مثل طبل، سنج، نی، ارگ و 
مانند آن ها در خالل عزاداری جایز ندانسته 

است.
آیــت اهلل جعفر ســبحانی متکلم، مرجع 
تقلید، مفسر و از اســتادان حوزه علمیه قم 
نیز در پاسخ به این پرســش که آیا خواندن 
اشــعار مولودی و عــزاداری در آهنگ هایی 
که از نوارهای موســیقی و یــا ترانه هایی که 
در مجالس لهو و لعب اســتفاده می شــود، 
جایز اســت یا خیر گفته اســت: »عزاداری 
ساالر شــهیدان )ع( یا برپایی مجالس برای 
والدت معصومــان )ع( باید در شــأن آنان 
باشد. بنابراین، باید از آهنگ های موسیقی و 
ترانه های مجالس لهو و لعب کاماًل پیراسته 

باشد. واهلل العالم.«  
آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
هم، درباره وجه شــرعی ذاکران و مداحانی 
که بعضی روضه ها و نوحه ها را با آهنگ های 
موسیقی یا نزدیک به آن می خوانند، گفته اند: 

»باسمه جلت اسمائه؛ موسیقی مطلقاً حرام 
است ولو در روضه خوانی باشد.«

آیت اهلل حســین وحید خراســانی که او 
را با نام وحید خراســانی می شناسند فقیه، 
مجتهد و از مراجع تقلید شیعه است استفاده 
از آالت موســیقی در مناســبات مذهبی و 
مراسم عزاداری، طبل و سنج را جایز دانسته 
و نظرش در رابطه با دیگر سازها منفی است و 

آن ها را جایز نمی داند.
آیت اهلل مکارم شــیرازی نویسنده، مفسر 
قرآن و یکی دیگر از مراجع شیعه، نیز درباره 
استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری و 
غیر آن، گفته است: استفاده از طبل و سنج در 
این مراسم آن چنان که معمول است و آهنگ 
لهوی در آن نیســت اشــکالی ندارد. وی در 
پاسخ به این پرسش که مداحی های غناگونه 
چه حکمی دارند نیز گفته است: »هرگاه آن 
صدا متناسب مجالس لهو و فساد باشد جایز 

نیست.«
آیت اهلل شــبیری زنجانی یکــی دیگر از 

مراجع تقلید شــیعیان هم درباره استفاده از 
آالت موســیقی مثل طبل و سنج در مراسم 
عزاداری گفته است: »اگر نوعاً مطرب باشد 
جایز نیست و در غیر این صورت نیز از اموری 
که در شأن اهل بیت )ع( نیست اجتناب شود 
و سزاوار است مراسم عزاداری به شکلی که از 

سابق مرسوم بوده است برگزار شود.« 
آیت اهلل مظاهری اســتاد اخــالق، عضو 
جامعه مدرسین، مدیر حوزه علمیه اصفهان 
و از مراجع تقلید شــیعه هم در پاسخ به این 
سوال که استفاده از آالت موسیقی مثل طبل 
و شیپور و مارش عزا در هیئت های عزاداری با 
توجه به اینکه آهنگ های آن ها مرثیه و همان 
نوحه های حسینی است اشکال دارد یا خیر؟ 
گفته است: »این گونه چیزها آالت موسیقی 
مختص نیســت، بنابراین در فرض ســؤال 
اشکال ندارد ولی متوجه باشید نظیر نی و تار 

و امثال آن به کار گرفته نشود.«
آیــت اهلل ســید محمدصادق حســینی 
روحانی که یکی دیگر از مراجع شــیعه و از 
شاگردان مشهور سید ابوالقاسم خویی است؛ 
در پاسخ به اینکه آیا استفاده از آالت موسیقی 
چون نــی، ارگ و غیــره، همچنین نواختن 
آهنگ های بعضاً طرب انگیز در دســته های 
عزاداری، شرعاً جایز اســت یا خیر اینگونه 
فتوی داده اســت؛ »باســمه جلت اسمائه؛ 
این گونه امور خالف اســت و باید جلوگیری 

نمود.«
این مرجــع تقلید خوانــش روضه ها را با 
آهن گهای موسیقی یا نزدیک به آن نیز نظر 
مخالفی دارد و گفته اســت: »باســمه جلت 
اسمائه؛ موســیقی مطلقاً حرام است ولو در 

روضه خوانی باشد.«

گذری در استفاده از ملودی های پاپ و ساز در »روضه خوانی ها« و »مداحی ها« 
موسیقی

بسیاری معتقدند عملکرد 
مثبت حسینی در موزه 

ملک بود که منجر شد تا 
سید عباس صالحی او را 

به عنوان معاون هنری 
خود برگزیند. انتخاب او به 

عنوان معاون هنری از همان 
ابتدا با واکنش های پی درپی 
مواجه بود. بسیاری از افراد 

حسینی را به کم تجربگی 
متهم می کردند و از سویی 

ایراداتی را به تصویب 
مدرک درجه یک هنری 
او در شورای ارزشیابی 

هنرمندان گرفتند
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