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افشاگری وزیر
ارتباطات درباره
اتفاقی عجیب
در نظرسنجی
صداوسیما
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»

گزارش

فرهنگوهنر
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وزیر ارتباطات با ارائه مستنداتی ،به مقایسه آمار واقعی نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه صداوسیما با
آمار دستکاری شده پرداخت .محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،پست اینستاگرامی را
درباره جزئیات آرای مردمی جشنواره تلویزیونی جام جم منتشر کرد .او با مقایسه تصویری از آمار دستکاری شده
و واقعی در این باره نوشت« :دو تصویر فوق ،بخشی از مستندات آنچه در نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه
سال صداوسیما گذشته است را به نمایش میگذارد .مستندات پس از تکمیل به صورت کامل برای رسیدگی به
صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد ».بر اساس این دو تصویر ،از ساعت یک تا چهار بامداد بیش از یک میلیون
رای برای یک برنامه ثبت شده است که غیرواقعی هستند.

»

خبر آخر

ی
مهمترین مانع حضور خریداران خارج 
در جشنواره جهانی فیلم فجر

فاطمه جواهرس��از ،مدیر بازار فیل ِم س��یوهفتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر ،برگزاری بازار میپتیوی و جشنواره سینمایی در
شهر کن فرانسه را مانع اصلی حضور خریداران خارجی در این رویداد
سینمایی دانست .فاطمه جواهرساز ،مدیر بازار فیلم سی و هفتمین
جشنواره جهانی فیلم فجر با بیان اینکه امسال بیشتر از خریدارانی
که برای خریداری محصوالت ایرانی مناسب هستند ،دعوت شده
است ،گفت« :در بخش بازار ابتدا یک بانک اطالعاتی از حدود ۱۵۰۰
خریدار در سراس��ر جهان ک��ه در بازارهای بزرگ جهانی ش��رکت
دارند ،تهیه و س��پس از بین آنها خریدارانی که معموالً تمرکزشان
بر آثار کش��ورهای منطقه اس��ت ،انتخاب کردیم .سعی شده است
خریداران محت��وای  vodو ( iptvتلویزیون اینترنتی) نیز در بین
خریداران حضور داشته باشند تا صاحبان آثار ایرانی بتوانند از این
بستر هم برای فروش فیلمهایشان استفاده کنند ».جواهرساز یکی
از مشکالت حضور خریداران فیلم در جشنواره جهانی فیلم فجر را
دو رویداد بازار میپتیوی و جشنواره سینمایی در شهر کن فرانسه
که قبل و بعد جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار میشوند عنوان کرد
و گفت« :خیلی از خریداران به دلیل حضور در این دو رویداد قادر به
شرکت در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیستند و از این
بابت عذرخواهی کردهاند .البته هنوز هم ارس��ال دعوتنامه به دیگر
خریداران خارجی ادامه دارد و پیش بینی میشود به این تعداد اعالم
شده افزوده شود ».مدیر بازار فیلم سی و هفتمین جشنواره جهانی
فیلم فجر با اش��اره به اینکه تا امروز خریداران و متقاضیان داشتن
غرفه از کشورهای مختلف به ویژه منطقه درخواست حضور دادهاند،
درباره تعداد غرفههای بازار توضیح داد« :با توجه به محدودیت تعداد
غرفهها سعی شده است فقط از غرفهدارانی که میتوانند به خوبی
محصوالتشان را در بازار فیلم ارائه کنند ،دعوت شود ».او همچنین
عنوان کرد« :قرار است هفت اپراتور داخلی که در حوزه  iptvفعال
هستند ،با هماهنگی مرکز تلویزیونی تعاملی سازمان صدا و سیما
در بازار حضور پیدا کنند ».مدیر بازار فیلم سی و هفتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر در پایان از صاحبان آثار درخواست کرد در صورت
تمایل به مالقات با خریدارن خارجی ،تریلر حداکثر دو دقیقهای از
آثارش��ان را برای جشنواره ارس��ال کنند تا این آثار برای خریداران
خارجی ارسال شود.

خبر

توضیح ضرغامی درباره خروج آرشیو صداوسیما در دوران ریاستش:

شایعهاست!

توضیح مدیرکل دفتر موسیقی
درباره ممنوعالفعالیتی حمید حامی

علی ترابی ،مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تاکید کرد که تاکنون حکمی مبنی بر ممنوعیت فعالیت
حمید حامی صادر نکرد ه و تصمیم درباره حواش��ی کنسرت این
خواننده به دلیل برگزاری در ش��یراز ،بر عهده اداره ارشاد استان
فارس است.
طی روزهای اخیر اخباری از ممنوعیت کاری حمید حامی،
خواننده پاپ به دلیل پخ��ش صحنههای غیراخالقی و نامتعارف
بر نمایشگر پشت سر این خواننده حین اجرای کنسرت در تاالر
حافظ شیراز منتشر شد.
علی ترابی ،مدی��رکل دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد هم در
اینباره اظهار داش��ت« :موضوع بالفاصله در استان فارس تحت
پیگیری و تحقیق قرار گرفته اس��ت ،ماهم به نوب��ه خود در این
زمینه در حال تحقیق هس��تیم ،هرچند مجوز ای��ن اجراها و نیز
تمام مسئولیت برگزاری با استان بوده اس��ت .چراکه این اجرا و
چند اجرای دیگری که در شیراز برگزار شده ،به انتخاب و مجوز
استان فارس بوده و در حیطه مسئولیت آنهاست .البته ما هرگونه
مسئلهای را جدی پیگیری میکنیم و همواره نظارت هر آنچه را
که در حیطه وظیفهمان بوده ،به نحو شایس��ته انجام دادهایم و ما
هم تحقیقات خود را پیگیری میکنیم».
او درباره صدور حکم نهایی مربوط به این تخلف افزود« :چون
تمام مسئولیت این کنس��رت و صدور مجوز با استان فارس بوده
است ،خود این استان نیز تصمیمگیرنده نهایی خواهد بود و نتیجه
هرچه که باشد ،آنها بهصورت رسمی و اداری به برگزارکنندگان
آن کنسرت ابالغ خواهند کرد».
مدیرکل دفتر موس��یقی معاونت هنری ارشاد با رد شایعات
اخیر مبنی بر اعالم خب��ر صدور حک��م ممنوعالفعالیتی حمید
حامی در برخی از رس��انهها گفت« :ما تاکنون هیچگونه حکمی
مبنی بر ممنوعیت کاری این خوانن��ده صادر نکردهایم و هرگونه
خبری مبنی بر صدور حکم ممنوعالفعالیتی حامی ،شایعه و کذب
است .ضمن اینکه ما برای این مورد حکمی صادر نخواهیم کرد و
دفتر موسیقی استان فارس چون خود این گروه را برای کنسرت
و اجرا معرفی کرده و مجوزش از همان اس��تان صادر شده ،حکم
نهایی این پرونده را همان استان صادر و اعالم خواهد کرد».

»

رونمایی
از اثر جدید
داریوش مهرجویی

کتاب «برزخ ژوری» تازهترین اثر داریوش مهرجویی رونمایی میش��ود .مراس��م رونمای��ی از تازهترین رمان
داریوش مهرجویی با همکاری انتش��ارات بهنگار و مجله بخارا در عمارت روش��نان برگزار میشود .کتاب «برزخ
ژوری» که انتشارات بهنگار به تازگی چاپ و منتشر کرده است ،با حضور این کارگردان ،سینماگران ،نویسندگان،
ادیبان و اهالی رس��انه برگزار خواهد شد .در این نشست ش��هرام اقبالزاده ،گلس��تانی و علی دهباشی بهعنوان
سخنران درباره تازهترین اثر مهرجویی صحبت خواهند کرد و آقایی ،مدیرمسئول نشر بهنگار در مورد کتابفروشی
جدید نشر ،عمارت روش��نان ،توضیحات مختصری ارائه میدهد .سپس مراس��م رونمایی و جشن امضای کتاب
برگزار خواهد ش��د .به نگار پیش از این هم رمانهای «آن رس��ید لعنتی»« ،دوخاطره :سفرنامه پاریس»« ،عوج
کالب» و «سفر به سرزمین فرشتگان» را از این کارگردان روانه بازار کتاب کردهاست.

س��ید عزتاهلل ضرغامی درباره ماجرای انتقال
آرشیو رس��انه ملی به خارج از کشور توضیحاتی را
مطرح کرد .انتقال آرش��یو صداوس��یما به خارج از
کشور این روزها س��روصدای زیادی به راه انداخته
است و بسیاری از نگاههای انتقادی را متوجه دوران
ریاست ضرغامی کرده است.
به تازگی احس��ان قاضیزاده هاش��می ،عضو
هیأت نظارت بر سازمان صداوسیما در مصاحبهای
عنوان کرد که دلیل انتقال آرشیو صداوسیما غفلت
مدیران پیشین این سازمان بوده است.
پیشتر حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور
هم در توئیتی به این مسئله اشاره کرده و گفته بود:
«در این روزها یادی کنیم از عزتمندانی که آرشیو
تلویزیون ملی ای��ران را با بودج��های درخور ولی
حفاظتی اندک دیجیتال کردند ،اجنه هم آرش��یو
آماده را چ��ون ورق زر ربودند و فروختند ،نه به من
و نه به تو ،بلک��ه به از ما برترانی ک��ه در تونل زمان
اسطوره ساختند از عوامل دردهای بی درمان ملت
ایران».
اما عزتاهلل ضرغامی  -رئیس پیشین سازمان
صداوسیما  -که ماجرای خروج آرشیو از صداوسیما
در دوره مدیری��ت خ��ود را ش��ایعاتی بیاس��اس
میداند ،اظهار کرد :این مطل��ب را برای اولین بار
در توئیت دوست عزیزمان آقای حسامالدین آشنا
دیدم و به ایشان گفتم وزارت اطالعات دولت فعلی
را قب��ول دارم و از آنها درخواس��ت میکنم با همه
وجود درباره شایعاتی که مطرح میشود تحقیق و
تعقیبکنند.
وی ادام��ه داد :روش��ن کنند اص� ً
لا درباره چه
چی��زی ح��رف میزنند .ه��ر نظری که دس��تگاه
اطالعاتی درباره بن��ده و حتی مدیر قبل آرش��یو
بدهد هم��ه را میپذیری��م .به این طور ش��ایعات

بیاس��اس نباید توجه کرد ،چون بیاساس است و
ارزش خبری ندارد.
ضرغامی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در ط��ول این
مدت هیچگون��ه برگه ،اطالعات ،تم��اس تلفنی و
اطالعرس��انی در ارتباط با مسئله آرشیو و مسائلی
که مطرح میکنند ،به وی ارائه نشده است ،گفت:
نه تنها این مسائلی که مطرح میکنند با من مطرح
نشده اس��ت ،بلکه با رئیس وقت آرشیو هم مطرح
نشده اس��ت؛ به نظرم خوب است این بحث توسط
دستگاههای اطالعاتی روشن شود.
وی با بیان اینک��ه وزارت اطالعات وظیفه دارد
این موارد را بررس��ی کند ،اظهار کرد :اص ً
ال چنین
چیزی معلوم نیس��ت اتفاق افتاده یا نه که در دوره
ما هم باشد.
آرشیو مهجوری که هیچ استفادهای از
آن نمیشد
ضرغام��ی درباره آرش��یو صداوس��یما و نحوه

جانی دپ از همسر سابقش شکایت کرد

اس��تفاده از آن در دوره ریاس��تش در رسانه ملی
گفت :آرش��یو مهجوری بود که هیچ استفادهای از
آن نمیشد .در یک سال اول حضور من ،تصاویری
منتش��ر ش��د که تاکنون دیده نش��ده بود و اص ً
ال
فضای هنری و نمایش��ی ما با آن تصاویر دگرگون
شد؛ یعنی ظرف یک س��ال از دولت وقت که دولت
اصالحات بود گرفته تا همه جریانهای سیاسی -
چه در سخنرانیهایشان و چه در نامههای مکتوب
 از فضای گس��ترده و جذاب آرشیو در همان یکس��ال اول اظهار خرس��ندی و تعجب میکردند؛
بهویژه تصاویری که احس��اس میشد قابل پخش
نیس��ت و تقریباً هر آن چیزی که مطرح میکردند
قابل پخش نیست ،ما آن را قابل پخش کردیم.
وی ادامه داد :از دفاعیات خسرو گلسرخی که
مهجور مانده بود تا تظاهرات چپیها ،کمونیستها،
حزب توده در دفاع از ام��ام خمینی (ره) تا تصاویر
دولت بازرگان و شخصیتهای اول انقالب که همه

ممنوع بود ،از نظر من هیچ خط قرمز و ممنوعیتی
نبود و آنچه که دیده ش��د تحول بزرگ آرش��یو در
یک سال اول بود.
رئیس اسبق سازمان صدا و سیما سپس درباره
ماجرای خروج آرش��یو از س��ازمان صدا و س��یما
گفت :درباره شایعاتی که اخیرا ً من متوجه شدهام،
هیچگونه تلفن و اطالعرسانی از سوی دستگاههای
مس��ئول و همچنین بازخواس��ت و س��ؤالی از من
نشده است و حتی کس��ی از مدیر وقت آرشیو هم
بازخواس��تی نکرده اس��ت .بنابراین نمیدانم این
شایعات چگونه مطرح ش��ده و من تعجب میکنم
که یک مقام مس��ئول چرا علیرغم شعارهایی که
میدهد که م��ا آمدهایم پروندهس��ازیها را جمع
کنیم ،خود به این مسائل دامن میزند.
ضرغامی با اشاره به توئیت حسامالدین آشنا در
این زمین��ه اظهار کرد :من در پاس��خ به آن توئیت
اعالم کردم که هر آنچه که وزارت اطالعات دولت
فعلی بگوید ،به نظرم همان روشنگری است.
او در پایان درباره مستند انقالب  ۵۷که از شبکه
من و تو پخش میش��ود ،درباره استفاده آرشیوی
این مستند ،یادآور ش��د:من با این شبکه ارتباطی
ندارم و آن مستند را ندیدهام .به هزار و یک دلیل در
سراس��ر دنیا تصاویر از دوره پهلوی پخش میشود
که میتواند از تلویزیون ما هم گرفته ش��ده باشد،
چرا ک��ه در دوره اول من بس��یاری از تصاویری که
دیده نشد ،پخش شد؛ بنابراین هر کسی میتواند
آن تصاویر را بگیرد و پخش کن��د خیلی هم مانع
نمیشویم .مردم هم میتوانند پخش کنند .ضمناً
خیلی از مراکز مختلف چه خارج��ی و چه داخلی
برای خودشان تصاویری از دوران انقالب داشتهاند
که میتوانند استفاده کنند و هیچ ربط و ارتباطی با
صدا و سیما ندارد.

آخرین مصاحبه خشایار الوند:

کسی که مسئلهاش مدل ماشین است نباید درباره فقر فیلم بسازد

قرار بود یک قس��مت بلن��د که مطاب��ق زمان متع��ارف فیلمهای
سینمایی طراحی میش��د ،بهعنوان دنبالهای از مجموعه «پایتخت»
برای نوروز  ۹۸آماده شود .خش��ایار الوند هم جزء گروه نویسندگان این
تلهفیلمقرارگرفت،ولیوقتیتقریباکارشرابهانجامرساندهبود،بامرگ
غافلگیرکنندهاشباعثشدکهعواملمجموعهبگوینددیگردلودماغی
برای آمادهک��ردن کار در نوروز ندارند .س��اخت تلهفیلم «پایتخت» که
احتماالدرآیندهاتفاقخواهدافتاد،مخاطبانراباآخریناثرخشایارالوند
روبهرو خواهد کرد .آنچه در ادامه میخوانید ،بخشی از آخرین گفتگوی
رسانهای مرحوم خشایار الوند است که برای اولینبار منتشر میشود .او
در این گفتگو راجعبه سینمای اجتماعی ایران و دالیل محافظهکاری و
انفعالفیلمسازانسخنگفتهاست.
برخی منتق�دان معتقدند آثار س�ینمایی ای�ران افقی
ب�رای تغییر وضع موج�ود ارائه نمیکن�د و بیش�تر بازتولید و
تکرار وضعیتهایی است که درحال حاضر وجود دارد و به آنها
میپردازد .به نظر ش�ما این وضعیت محافظهکاری محس�وب
نمیشود؟سینمایایرانتاچهحدمحافظهکاراست؟
اصوال س��رمایهدار محافظهکار اس��ت .اگر ببینم جایی ناامن است،
آنجا س��رمایهگذاری نمیکنم .اگر بانکی س��ابقه خوبی نداشته باشد،
پولم را آنجا نمیگ��ذارم .به همین دلیل بخش خصوصی ما بهش��دت
محافظهکار اس��ت .همان فرموله��ای قدیمی را با هم��ان بازیگرها و

همان راههای امتحان پسداده ش��ده انجام میدهد .آسه میرود و آسه
میآید تا گربه شاخش نزند ،حق هم دارد .در این شرایط اقتصادی کسی
نمیآید بهجای اینکه س��رمایهاش را به بازار دالر و ملک و طال ببرد ،در
سینما س��رمایهگذاری کند .او حتما به این فکر میکند که ضرر نکند؛
بنابراین دوباره همان راههای امتحانشده را میرود .جسارتهایی که به
ساختارشکنی میرسند یا میتوانند طرح تازهای دربیفکنند ،مربوط به
جوانان است؛ آن هم با س��رمایهای که خیلی درمورد آن نگرانی نداشته
باشند یا بهعبارتی کسی که قید آن سرمایه را زده باشد ،خواهد توانست
چنینجسارتهاییبهخرجدهد.ازآنطرفمااینقدردرزمینهممیزی
برخورد کردیم و هر پدیده تازهای را که قابل درک نبود ،از بیخ قطع کردیم
که این محافظهکاری وارد خون ما شده ،اصال ما موقع نوشتن به این موارد
فکر میکنیم و این برای ما روزمره شده است.
بحث محافظهکاری س�ینمای اجتماعی ایران را عدهای
طوردیگریارزیابیمیکنند.آنهامیگویندسینمایاجتماعی
ایران درحال حاضر صرفا کارکرد بازتاب�ی دارد ،یعنی فقط آن
چیزی را که موجود اس�ت ،بازتاب میدهد ،نهاینکه ضعفهای
س�اختاری موجود را به نقد و چالش بکشد و بهعبارتی منفعل
است.خودشماتاچهحدبااینفرضیهموافقهستید؟
من اصال قضیه را اینط��وری نمیبینم ،اینط��ور میبینم که من
قصهای دارم و فکر میکنم جذاب اس��ت و میخواهم آن را تعریف کنم
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و دیگران هم از این جذابیت لذت ببرند .من دیگر به پیام و مضمون ،هیچ
اعتقادی ندارم ،چون پیامدهندههایی را که برای همه نسخه میپیچند،
آدم باید ببیند خودشان چطور زندگی میکنند .کسی که فقر مطلق را
در فیلمش تصویر میکند و حاال اگر یک روز چک بانکیاش اینطرف
و آنطرف بشود یا اگر ماش��ینش از مدل  ۲۰۱۷تبدیل به  ۲۰۱۸نشود
حالش بد اس��ت ،به بقیه چه چیزی میخواهد بگوید؟ من از این اداها
ندارم .بهترین ماشین را سوار میشوم و س��عی میکنم بهترین لباس
را بپوش��م و خوب زندگی کنم ،چون دارم زحمت میکشم و با حاصل
زحمتمبرایدیگراندرآمدایجادمیکنم،چرانبایدخودممنتفعشوم؟
یعنیشمافرمگراشدهایدوبهمحتواکاریندارید؟
جمله ای که حتی دیگر کلیش��های هم شده ،این اس��ت که دوران
«چه گفتن» گذش��ته اس��ت و االن دوران «چگونه گفتن» است .این
چگونه گفتن راههای جدیدی برای بیان مفاهیم هنری و فلسفی پیدا
کرده است ،نمونههای خوب خارجی آن وجود دارد و تماشاگر میبیند
و توجه دارد که داس��تان ای��ن فیلم خیلی عجیبوغریب نیس��ت ولی
ش��کل روایت و تصویر آنقدر جذاب است که مینشیند دوباره آن قصه
تکراری را نگاه میکند ولی ما همانجور قصه تکراری را با همان ساختار
تکراری و گهگاهی با همان تیپ بازیگر دوباره میس��ازیم .تلویزیون را
روشن میکنید سریالی میبینید ،انگار بارها این را دیدهاید .از خودتان
میپرسیداینراقبالپخشنکردهاند؟یعنیفضاودیالوگهماناست.

جانی دپ از همس��ر س��ابق خود ،به دلی��ل تهمتهای
بیاساس شکایت کرد .جانی دپ بازیگر مشهور هالیوود از امبر
هرد همسر سابق خود شکایت کرد .دپ دلیل این شکایت را
اتهام دروغین امبر هرد درباره مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از
سوی این هنرمند عنوان کرد .امبر هرد در اخباری که منتشر
کرده ،ادعا کرده است که در گذش��ته مورد خشونت و ضرب
و ش��تم قرار گرفته اس��ت و حال زنانی را که مورد خشم واقع
میشوند میفهمد؛ اما هرد به طور مس��تقیم اسمی از جانی
دپ در این مقاله نبرده اس��ت! وکیل جان��ی دپ در این باره
میگوید که هرد هیچگاه مورد خشونت خانوادگی قرار نگرفته
است و خودش به دلیل تهمت زدن متهم این پرونده شناخته
میش��ود .او همچنین اظهار کرد که جانی دپ هیچگاه امبر
هرد را مورد ضرب و ش��تم قرار نداده و این اتهام یک «فریب
برنامه ریزی ش��ده» اس��ت .وکیل امبر هرد نیز در واکنش به
این اتفاقات میگوید :این کارهای احمقانه آخرین تالشهای
جانی دپ برای ساکت کردن امبر هرد اس��ت .کارهای آقای
جانی دپ نش��ان میدهد ک��ه او نمیتواند حقیق��ت و رفتار
خش��ونت آمیز خود را قبول کند ،اما در نهایت این ما هستیم
که دفاعیات بی اساس او را در دادگاه شکست میدهیم.

انتقاد محسن تنابنده از آرای اعالم شده
سریال «پایتخت» در جشنواره جامجم

محسن تنابنده از آرای اعالم ش��ده سریال «پایتخت» در
جشنوارهتلویزیونیجامجمانتقادکرد .محسنتنابندهباانتشار
تصویری از نتایج آرای دو سریال «پایتخت» و «بانوی عمارت»
در جش��نواره تلویزیونی جامجم ،در اینستاگرام نوشت« :تو
شرایطی نبودم که پس��ت بزارم ولی مگه میذارن؟ تعداد آرای
دو سریال رو ببینید ،دقیق اندازه هم؟؟ این آمار رو هفته پیش
روزنامه جامج��م زده و البته اضافه ک��رده پایتخت  ٣٠درصد
و عمارت  ٢٣درص��د .لطف مردم نه یک بار بلکه بارها ش��امل
حال «پایتخت» شده و اهالی «پایتخت» هم همیشه به احترام
مردم تالش کردن پس دس��ت از تالش مذبوحان��ه بردارید و
اجازه بدین مردم خودشون انتخاب کنند».

آشنایی با اندیشههای تفسیری «محمد
الطاهر بنعاشور» با حضور اساتید و
پژوهشگران علوم قرآن

نشست بررس��ی تفکرات اندیشمند تونسی روز پنجشنبه
 ۱۶اسفندماه در باشگاه اندیشه برگزار میشود
وی مفسر معاصر تونس��ی یکی از رهبران اصالح اندیشه
دینی در منطقه مغرب عربی به شمار میرود .تفسیر «التحریر
و التنویر» و «مقاصد الشریعة» از مهمترین آثار اوست .تفسیر
جامع « التحریر و التنویر » وی یکی از برجستهترین تفاسیر
جامع دوره معاصر است که در آن آیات قرآن از زوایای مختلف
اجتماعی ،کالمی ،فقهی و ادبی (شامل مباحث لغت و معانی
و بیان) مورد بررس��ی قرار گرفتهاند .مقدمه جامع این تفسیر
بهتنهایی اثری مهم در حوزه علوم قرآن به شمار میرود .این
تفسیر و مفسر نامدار متأسفانه در ایران آنچنان که باید برای
قرآنپژوهان و دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث شناخته
شده نیس��ت .از این رو « #انجمن_مطالعات_قرآنی » بر آن
ش��د در ادامه نشس��تهای دورهای آش��نایی با اندیشههای
مفسران بزرگ اس�لامی ،این بار نشس��ت خود را به بررسی
این تفس��یر و معرفی آن به جامع��ه ایران اختص��اص دهد.
دکتر انصاری ،دکتر نجفی و دکتر ش��کوری س��خنرانان این
رویداد علمی و قرآنی خواهند بود.

دبیر صفحه :
امیر حسین مصلی

CultureAndArt@Roozannews.ir

»

