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 .1پیشینه
 .1.1تاریخچه
انجمن فرهنگی افراز ــ که  20شهریور  13۸0خورشیدی توسط بانوان سیما مشعوف و شروین مشتریخواه
و آقایان علیرضا افشاری و محمد فتحیه بنیاد گذاشته شد و با گرفتنِ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از
سال  13۸1کوششهای خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایرانزمین (افراز) ،با آرمانِ «آشناسازی جوانان با
فرهنگ و تمدن ایرانزمین» و نیز «پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گرامیداشت فرهنگ ملی ایرانیان»،
آغاز کرده بود ــ در  12مهر  1394در «ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» به شمارهی 36۸97
ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در تاریخ  27آبان  1394شد .این سمن یا سازمان مردمنهاد
در حوزههای ایرانشناسی و ایرانپژوهی ،تقویت هویت ایرانی از راهِ آشناسازی مردم با ریشههای فرهنگ
ملی ایران ،پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی ،و بهسازی فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکند.
 .1.2ساختار سازمانی
برابرِ اساسنامه ،انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی ،هیأتمدیره و بازرس است .مهمترین رکن انجمن
مجمع عمومی است که با حضور همهی هموندان یک بار در سال برگزار میشود .در مجمع عمومی درباره
مهمترین مسائل انجمن تصمیمگیری شده ،همچنین گزارش عملکرد هیأتمدیره خوانده شده و به
پیشنهادها و نقدهای هموندان رسیدگی میشود .اعضای هیأتمدیره بهمدت دو سال و بازرس بهمدت
یکسال در نشستهای ساالنهی مجمع عمومی بهدستِ هموندان انجمن گزینش میشوند .همچنین
انجمن دارای شورای مشورتی است که از هموندان قدیمی ،دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته
و بهعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن ،یاریرسانِ هموندان هیأتمدیره است .ساختار اجرایی انجمن
شامل کارگروههایی است که در راستای هدفهای انجمن فعالیت میکنند .دبیران کارگروهها شورای
مرکزی انجمن را تشکیل میدهند تا در تصمیمسازی و تصمیمگیری به مدیرعامل انجمن ،که بنا به عرف
دبیر انجمن نامیده میشود ،یاری برسانند .در آینده نزدیک شورای مرکزی شامل اعضای هیات مدیره و
دبیران کارگروههایی که عضو هیات مدیره نیستند خواهد بود .هیأتمدیره نمایندهی قانونی انجمن بوده و
دبیر انجمن (مدیرعامل) باالترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأتمدیره
و اساسنامه به وی واگذار شده است نمایندهی آن محسوب میشود.
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در راستای برآورده کردن هدفهای انجمن ،کارگروهها ایجاد شدهاند .اگرچه برای اجرای فعالیتهای
فرهنگی همسو با این هدفها ،امکان تعریف طرحهای مستقل نیز وجود دارد .در حال حاضر کارگروههای
فعال انجمن عبارت است از :هنر ،کودک و نوجوان ،ادبی ،کتابخوانی و ایرانشناسی.
 .1.3م یران و م ئ ین
 .1.3.1دبیر انجمن (مدیر عامل)
دبیر انجمن آقای حمیدرضا افشاری است .پیش از ثبت انجمن ،دبیران کارگروهها که هموندان
شورای مرکزی انجمن را تشکیل میدادند در نشست مورخ  24آبان  1393ایشان را که سمت دبیر
کارگروه کودک و نوجوان را برعهده داشته ،بهعنوان دبیر موقت انجمن انتخاب نمودند .در زمان
ثبت انجمن در ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیز ،هیات مدیره انجمن ایشان را
بهعنوان مدیر عامل برگزیدند.
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 .1.3.2هیات مدیره انجمن در سال 1395
 -1آقای سیدمحمدرضا میرسجادی ،عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
 -2آقای حمیدرضا افشاری ،عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل
 -3بانو سیما مشعوف ،عضو اصلی هیات مدیره
 -4آقای مهدی جیررودی ،عضو اصلی هیات مدیره
 -5آقای سیدمحمدحسین موسویمیرکالئی ،عضو اصلی هیات مدیره
 -6آقای علیرضا افشاری ،عضو علیالبدل هیات مدیره
 .1.3.3بازرس
بانو نازنین نادری در نخستین مجمع عمومی انجمن پس از ثبت انجمن در اداره کل ثبت شرکتها
و مؤسسات غیرتجاری و گرفتن مجوز از استانداری تهران بهعنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.
 .1.3.4شورای مرکزی
دبیران کارگروهها هموندان شورای مرکزی انجمن را تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را
برعهده دارند .هموندان کنونی شورای مرکزی عبارتند از :آقای حمیدرضا افشاری ،دبیر انجمن؛ بانو
سارا اکبری ابیانه ،دبیر کارگروه کودک و نوجوان؛ بانو فائزه کثیر ،دبیر کارگروه هنر؛ آقای سامان
اصفهانی ،دبیر کارگروه ادبی؛ آقای امیرهمایون مکتبی ،دبیر کارگروه کتابخوانی و آقای شهروز
طوسی ،سرپرست موقت کارگروه ایرانشناسی.
 .1.3.5شورای مشورتی
هموندان کنونی شورای مشورتی عبارتند از بانو سیما مشعوف ،بانو نازنین نادری ،آقایان علیرضا
افشاری ،ارشیا لشگری ،رضا حریریان ،کاوه بقایی و سیدمحمدحسین موسویمیرکالئی و حمیدرضا
افشاری بهعنوان رابط بین شورای مرکزی و شورای مشورتی.
 .1.3.6مسئولین
در حال حاضر انجمن دارای سه نفر مسئول اجرایی است که در مدیریت انجمن به شورای مرکزی
یاریرسانی میکنند :آقای شهروز طوسی ،مسئول روابط عمومی؛ بانو عاطفه موسیزاده ،مسئول
ثبتنام و امور هموندان؛ و بانو تینا تائبی ،مسئول آموزش.
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 .1.4عملکرد سالها پیشین
 .1.4.1جشنها :انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه  13۸2خورشیدی ،جشن اسفندگان را ،که نکوداشت
جایگاه واالی بانوان در فرهنگ ایرانی است ،شاید برای نخستینبار در کشور به صورت گسترده و
قانونی در تاالر سازمان دانشآموزی برگزار نمود و آغازگر حرکت توجه به جشنهای ایرانی شد.
پس از آن در تیرماه  13۸3جشن تیرگان را ،که جشن پاسداری از فرهنگ جانبازی در راه میهن
است ،به یاد آرش کمانگیر و بابک خرمدین در همان تاالر برپا نمود که با مهر بسیار فرزندان ایرانی
روبهرو گردید .دیگر جشنهای برگزار شده ،عبارتاند از خردادگان ( 13۸4دانشگاه علوم پزشکی
تهران) ،تیرگان و نوروز ـ ( 13۸5فرهنگسرای نظامی گنجوی) ،نوروز ـ ( 13۸6تاالر پورسینای
دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان (دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) و
نوروز ـ ( 13۸7تاالر فردوسی دانشگاه تهران) ،مهرگان (تاالر فردوسی دانشگاه تهران) و نوروز ـ

جشن نوروز  13۸7در تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران

[ 13۸۸به همراه شماری از سمنهای همسو] (کاخ سعدآباد) ،مهرگان (سرای محلهی خاقانی)،
اسفندگان ـ ( 13۸9دانشگاه علم و فرهنگ) و مهرگان (مرکز مشارکتهای مردمی ورشو) و نوروز
ـ [ 1390به همراه شماری از سمنهای همسو] (سرای محلهی خاقانی) و یلدا ( 1394 -سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری).
7
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 .1.4.2نشستهای ماهانه :انجمن فرهنگی افراز در چهار سال نخستِ راهاندازی ( ۸4ـ  ،)13۸1هر ماه
استادی را دعوت میکرد تا دربارهی گوشهای از فرهنگ و تاریخ ایرانزمین به سخنرانی بپردازد.
این نشستها در دو فرهنگسرای سرو (بانو) در شمال بوستان ساعی و نظامیگنجوی در بوستان
نظامی گنجوی برگزار میشد .عنوان برخی از این سخنرانیها چنین است :تاریخ تجزیهی ایران
(دکتر هوشنگ طالع) ،ایران فرهنگی (دکتر ناصر تکمیلهمایون) ،لزوم تشکیل اتحادیهی ایران
(دکتر داوود هرمیداس باوند) ،آیین مهر یا آموزش و پرورش در ایران باستان (شادروان نوربخش
رحیمزاده) ،وحدت ملی (شادروان دکتر پرویز ورجاوند) ،دانش در ادبیات فارسی (دکتر سرفراز غزنی)،
تواناییهای زبان فارسی (دکتر حسین وحیدی) ،نگاهی به تاریخ معاصر (دکتر انور خامهای)،
جشنهای ایرانی (توران شهریاری) ،چگونگی تدوین شاهنامه (استاد فریدون جنیدی) ،خلعید از
شرکت نفت انگلستان (دکتر عبدالرضا هوشنگمهدوی) ،اشغال ایران در شهریور ( 1320شادروان
مهندس رضا کرمانی) ،تاریخ فرهنگ ایران (دکتر ابوطالب میرعابدینی) ،آزادی آذربایجان (رحیم
زهتابفرد) ،هویت ملی (شادروان مهندس هوشنگ گودرزی) ،منابع تاریخ ایران (شادروان مرتضی
ثاقبفر) ،ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن) ،اقبال الهوری و ایران
(دکتر محمد بقایی ماکان) ،سعدی؛ فردوسی ثانی (دکتر اصغر دادبه) ،دادگستری در ایران (شادروان
دکتر محمدرضا جاللی نائینی) ،نمادها در شاهنامه (دکتر میرجاللالدین کزازی) ،دشواریهای
مطالعهی تاریخ ایران (دکتر تورج دریایی) ،انتقال فرهنگ ایرانی از راه زبان فارسی (دکتر محمدعلی
سجادیه) ،جشن مهرگان (دکتر اردشیر خورشیدیان) ،تأثیر جهانی شدن بر فالت ایران (دکتر پرویز
امامزادهفر) ،آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی (استاد کاوه بیات) ،یگانگی فرهنگی ایرانیان و ارمنیان
(استاد احمد نوریزاده) و دارالفنون و امیرکبیر (دکتر علی رهبر).
 .1.4.3طرحهای مستقل و برنامههای ویژه :در تعطیالت نوروزی سال  13۸2هموندان انجمن در نشستی
با خانم هایدماری کخ ،ایرانشناس آلمانی ،به گفتوگو و پرسش و پاسخ پیرامون کتابشان ،از زبان
داریوش ،پرداختند .انجمن در نیمهی دوم سال  13۸2نشستهای «کنکاشی در شاهنامه» را به
استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  13۸3دورهی «عرفان در شاهنامه» به استادی دکتر علیقلی
محمودی بختیاری برپا کرد که در شماری از این نشستها استاد امیر صادقی به روایت (نقالی)
شاهنامه میپرداخت.
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نشستی با ایرانشناس آلمانی ،بانو هایدماری کخ ،نوروز 13۸2

کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان13۸4 ،

همچنین انجمن در سال  13۸2نشستهای «نگاهی به تاریخ معاصر» را در فرهنگسرای نظامی
گنجوی برگزار کرد .عنوان و نام سخنران برخی برنامههای این دوره چنین بود :نهضت مشروطیت
(دکتر ناصر تکمیلهمایون) ،ملتگرایی (دکتر هوشنگ طالع) ،نهضت ملیشدن صنعت نفت
9
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(شادروان استاد ادیب برومند) ،نقش شخصیتهای برجسته در مشروطه (علیرضا دولتشاهی)،
زمینههای اقتصادی مشروطیت (دکتر فریبرز رییسدانا) ،حزبها و گروهها در دوران مشروطه (حسن
اصغری) ،نقش اقتصاد جهانی و دولتهای بزرگ بر اقتصاد روستایی ایران (دکتر رضا رییسیطوسی)،
مجلسهای یکم ،دوم و سوم (دکتر حسن امین) ،آرمانهای مشروطه (شادوران دکتر پرویز ورجاوند)،
اقتصاد ایران در دوران مشروطه (دکتر انور خامهای) ،تأثیر روس و انگلیس بر مشروطیت (دکتر داوود
هرمیداسباوند) ،تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه (منوچهر یزدی) .همچنین باید یاد کرد از
دوازده نشست با شادروان مرتضی ثاقبفر با عنوان «سرشت فرمانروایی در ایران باستان» که در
تابستان و پاییز  13۸4برگزار شد .از آخرین برنامههای ویژهی انجمن نیز میتوان اشاره داشت به
همایش «شبی با محمدعلی اسالمی ندوشن» ـ که با همکاری خانهی هنرمندان ایران در اردیبهشت
 1394برگزار شد و آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند (دردآشنا) ــ که با همکاری
«بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» و «شرکت سهامی انتشار» در مهر  1394برپا شد.

غالمحسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیندوشن ،اردیبهشت 1394

 .1.4.4ایرانگردی و گردشگری :انجمن با برپایی تورهای یکروزهی ورزشی اقدام به رفتن به بسیاری از
درههای باصفا و زیبای پیرامون تهران نموده است .انجمن با اجرای دو سفر یکروزهی رفتن به
تپههای باستانی صَرم (گورستان عصر آهن) و قُمرود و همچنین برپایی سفرهای چهارروزه به
استانهای کرمانشاه (مهرماه  ،)13۸2فارس (اردیبهشت  )13۸3و آذربایجان (شهریور )13۸3
سالهای پرباری را از سر گذراند.
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نقش رستم ،اردیبهشت 13۸3

جشن سده در تخت رستم ،بهمن 1393

همچنانکه بسیاری از گنجینهسراها و موزههای تهران را هم با همراهی شماری از استادان بازدید
نمود .گاهی نیز انجمن جشنهای ملی را در قالب برنامههای گردشگری اجرا کرد ،از جمله جشن
سده  1392را در قالب تور دوروزهی نائین ،و جشن سدهی  1393را در قالب تور یکروزهی بازدید
11
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از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج (ورامین) ،قلعه یزدگرد و تخترستم (شهریار) برگزار
کرد.
 .1.4.5نامهی افراز و مستند جشنهای ایرانی ـ طی این سالها ،انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا
خروجی ارزشمندِ ماندگار داشت که در میان آنها انتشار نامهی درونی انجمن فرهنگی ایرانزمین
(افراز) ،با عنوانِ «افراز» ،به سردبیریِ علیرضا افشاری ،در  10شماره شاخص است؛ مجلهای که در
شکل و شمایل و با صفحهآراییای حرفهای ــ هر چند بر خالفِ اکثر مجلههایی از این دست با
جلدی سیاهوسفید ــ سخنرانیهای استادان در انجمن فرهنگی افراز را به گونهای ویراسته ،که
توسط خودِ استادان بازبینی شده بود ،به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشهای از چیستی و هویت
ایرانی را به خوانندگان معرفی میکرد و همچنین اخبار انجمن ،به دست مخاطبان میرساند؛
مخاطبانی که به سرعت از دایرهی هموندان انجمن بیرون رفت و انجمنهای همسو در سراسر
ایران و نیز استادان و شخصیتهای برجسته را پوشش داد و به این ترتیب ،بسیاری را با نام و روش
انجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمهای گشت برای بسیاری از همسوییهای بعدیِ دوستداران،
انجمنها و شخصیتهای ایرانگرا .در این سالها ،در کنار افراز ،خبرنامههایی هم برای کارهای
آماتوری و تجربههای نوشتاری و پوششِ خبرهای جزییتر به تناوب منتشر شد ،همچنین
ویژهنامههایی که بیشتر برای همایشها یا بر دستِ کارگروهها آماده میشد و نیز برای دورهای
یکساله مجلهای با نام «سورا» .همینطور نمیتوان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که
برای ساخت فیلمهای مستندِ جشنهای ایرانی ،به کارگردانی بهرام روشنضمیر ،انجام شد اشارهای
نکرد .فیلمهایی که با کمترین امکانِ ساخت ،اما به شکلی حرفهای پنج جشن اصلیِ ایرانیان (نوروز،
تیرگان ،مهرگان ،یلدا و سده) را ،هر کدام در زمانهای نزدیک به نیمساعت ،به بینندگان معرفی
میکند و میکوشد تا خالء تصویری در این حوزهها را پر نماید ،که امروزه بهویژه در فضای مجازی
این کاستیها بسیار به چشم میآیند.
 .1.4.6نهادسازی ـ میتوان نقطهی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگران عرصهی تاریخ و فرهنگ
را در انجمن فرهنگی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ چه سمنی و چه دانشی
و پژوهشی یا رسانهای و یا حتی اقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشههای ایرانگرایانه در
آن حوزهها بیش از پیش نهال ایراندوستیِ آگاهانه را بارور کردند .از این میان ،نام و تالشِ دو نهادِ
سمنی برجستهتر مینماید .یکی «پایگاه اطالعرسانی برای نجات یادمانهای باستانی» است که در
پیشینه و عملکرد سال  | 1395انجمن فرهنگی افراز

12

نیمهی سال  ،۸4و در جریانِ اعتراض به آبگیری سد سیوند و احتمال تخریبِ یادمانِ پاسارگاد ،با
یاری شماری از هموندان انجمن فرهنگی افراز سنگ بنایش گذارده شد و دیگری «انجمن
دوستداران میراث فرهنگی افراز» که در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هموندانی که
سنشان از سی میگذشت ــ و بر پایهی آییننامهی سازمان ملی جوانان ،که مرجع پروانهی فعالیت
انجمن فرهنگی افراز در آن سالها بود ،چنین کسانی نمیتوانستند هموندِ انجمن باشند ــ در نیمهی
سال  ۸5شکل گرفت و شماری از اعضای انجمن در کنار کنشگرانی منفرد اما همسو ،که آنان نیز
دارای چنین ویژگیای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمن فرهنگی افراز جذب نشده
بودند ،با برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند .پایگاه اطالعرسانی با طی کردن مراحل
اطالعگیری از کارشناسان ،راهاندازی تارنما ،همسو کردنِ انجمنها و صدور بیانیههای فنی و
کارشناسی ،نامهنگاری به مقامهای مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع مربوط و برپایی تحصن،
نقشی مهم در گسترش نخستین جنبش میراثی کشور و توجه دادن مقامها و رسانهها به موضوع
داشت و تالشی که در دفاعی علمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت سبب دور شدن
فضای امنیتی از آن و بهویژه کمرنگ کردن تهمتهای وابستگی یا احساسی بودناش شد .این
پایگاه ،که شرح کوششهایش در کتاب «دفاع از تاریخ» گرد آورده شده است ،چند ماه پس از اعالم
رسمی آبگیری سد سیوند منحل شد و تجربههایش را در قالب «دیدهبان یادگارهای فرهنگی و
طبیعی ایران» به نهادی که همچنان فعال است بدل کرد« .انجمن دوستداران میراث فرهنگی
افراز» ،که برای گرفتن پروانهی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام کرده بود ،هر چند در
کنشهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروههایی چون هنر دستکم در ساخت یک قطعه
موسیقی ،که در عنوانبندی مجموعهای مستند در زمینهی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد ،و
نیز تهیهی کتابی کمیکاستریپ با موضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلیاش را بر پایهی
گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در برابرِ تحریفهای تجزیهطلبانه کاری دانشی میکردند تا
مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان شوند ،که نخستین گامش در
تحریفهایی تاریخی بروز مییابد .کارگروه قومشناخت ،با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی متعدد و
وقفههایی که در روندش داشت ،همچنان در ساختاری مستقل ضمنِ رصد مسایل قومها و تیرههای
ایرانی به آسیبشناسی فعالیتهای قومگرایانه و مباحث واگرایانه میپردازد .این نخستین هستهی
تا به امروز منسجم در این حوزه بود که در کنارِ آشنا کردن بسیاری از هماندیشان به یکدیگر و
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نزدیک کردن دیدهگاههای آنان و بهویژه کارهای پژوهشی و ترویجی و در دورهای برپا کردن
برنامههای آموزشی بر دستِ خود هموندان ،که اکثراً از جوانان توانمند و صاحباندیشه بودند ،دست
به کنشهای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهی آغازِ آن نامهنگاری به ستاد انتخاباتی شیخ مهدی
کرّوبی دربارهی تالشِ ستاد وی در ایجاد اختالف میان اقوام ایرانی ،که به صدور بیانیهی اعتراضی
شماری از فعّاالن اجتماعی و فرهنگی کشور در خرداد  13۸۸انجامید ،بود« .انجمن دوستداران
میراث فرهنگی افراز» چندین همایش هم برپا کرد که مهمترینِ آنها عبارت بودند از :نشست علمی
به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت 20 /اسفند  /13۸9فرهنگسرای نیاوران (با
همکاری انجمن علوم سیاسی ایران ،انجمن جامعهشناسی ایران)؛ همایش «تاریخچهی بحرین و
جزایر ایرانی خلیج فارس از دریچهی اسناد» به مناسبت چهلمین سالگرد اعادهی حاکمیت ایران بر
جزایر سهگانه ۸ /آذرماه  /1390فرهنگسرای ابنسینا (با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران،
دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسهی فرهنگی ـ هنری خورشید راگا) .این انجمن
در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر طرفِ شدن موضوعی که علت پیدایش
آن شده بود ،از سال  94فعالیتهای خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر بازگشت.
 .1.5نشانوار
در نگاه نخست این نشانواره (لوگو) به گونهای طراحی شده است که «برافراشته شدن» و «برپایی» را که
از نام انجمن (اَفراز) برمیآید ،به نمایش بگذارد .دیگر نکتهای که در همان نگاه بهچشم میآید ،شباهت
طرح به یکی از برجستهترین سبکهای معماری ایرانی یعنی سقفهای ضربی و برجهاست که بهویژه در
ساخت مهرابهها و عبادتگاههای ایرانی بهکار رفته است .در درجهی دوم تالش شده است مهمترین
نمادهای فرهنگ ایرانزمین در طرح ،تا آنجا که امکان آن باشد و به زیبایی طرح و همچنین خوانایی
عنوان یاری رساند ،بهکار رود .نخستین نماد ستونهای تختجمشید و سرستونهای آن است که اصلیترین
نماد دوران تاریخی ایران هستند از این رو که برپایی آنان ،پس از گذشت نزدیک به  2500سال ،زنده بودن
فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن را میرساند .نماد دوم خورشید است که کهنترین نشان ایرانی است :خورشید
که مظهر نور ،زندگی و گرماست و تاریکی و سرما ،مظاهر پلیدی ،را نابود میکند .پرتوهای خورشید به
شمار هفت است؛ عددی که نزد ایرانیان ارجمند است (از هفت پلهی مهری ،برای رستگاری انسان ،تا هفت
مرحلهی عشق در منطقالطیر و شاید هفت خان رستم).
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 .2عملکرد سال 1395
 .2.1انجمن
بهطور کلی برنامهها در دو سطح در انجمن برگزار میشود:
 -1در سطح انجمن :بیشتر شامل برنامههایی است که اطالعرسانی عمومی شده و هموندان و
غیرهموندان در آن میتوانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی انجمن انجام میگیرد.
مانند همایشهایی که انجمن برگزار میکند.
 -2در سطح کارگروهها :بیشتر شامل برنامههایی است که هموندان کارگروهها در آن مشارکت میکنند.
مانند نشستهای کتابخوانی کارگروه کتابخوانی .البته ممکن است برنامههای بزرگ کارگروهها در
سطح انجمن برگزار شود (مانند بزرگداشت استاد یعقوب آژند که کارگروه هنر انجمن برگزار نمود).
در سال  1395بهترتیب زمانی برنامههای اصلی زیر در انجمن فرهنگی افراز برگزار شده است:
 .2.1.1در تاریخ  17شهریور ،انجمن فرهنگی افراز با همراهی هشت انجمنِ دارای مجوز از وزارت کشور
برای ثبت شبکهی سمنهای میراثی استان تهران اقدام نمود.
 .2.1.2جشن پانزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمن
در روز پنج شنبه  1۸شهریور ماه با حضور جمعی از هموندان انجمن جشن پانزدهمین سالروز
بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز برگزار گردید .این برنامه با پخش مستند "مادر کُشی" با حضور
کارگردان فیلم آقای "کمیل سوهانی" آغاز گردید .این فیلم مستند در باره بحران آب در کشور
است که در نتیجه پژوهشی ،توسعه ناپایدار در حوزه مدیریت آب در کشور را به تصویر میکشد.
پس از نمایش فیلم پرسش و پاسخی با کارگردان فیلم انجام شد .در پایان برنامه هموندان حاضر
در جلسه با کیکی با شمع  ،15سالگرد بنیادگذاری انجمن را جشن گرفتند.
 .2.1.3همایش بزرگداشت یعقوب آژند
زمان :روز دوشنبه 29 ،آذرماه
مکان :خانه هنرمندان ایران
کارگروه هنر را نگاه کنید.
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 .2.1.4سفر یکروزه کاشان
زمان :روز پنجشنبه  7بهمن
مکان :کاشان
بهمناسبت جشن سده برنامه گشت یکروزه بازدید از مکانهای تاریخی کاشان شامل باغ فین ،تپه
سیالک ،شهر زیرزمینی نوشآباد و آبشار و چهارتاقی نیاسر برگزار شد.

باغ فین کاشان و آبانبار شهر نوشآباد که به شهر زیرزمینی راه دارد
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 .2.1.5همایش کورش بزرگ
همایش کورش بزرگ طرح اجرایی اصلی انجمن فرهنگی افراز در سال  1395بود که با توجه به
عدم ورود انبوه کانونهای دانشگاهی ،انجمنهای فرهنگی و مؤسسات علمی به این حوزه و از
آنجا که انجمن ،پیشینهای روشن در گشودن راههای تازه در حوزهی شناخت از تاریخ و فرهنگ
ایران را در کارنامه دارد و به پشتوانهی اعتباری که در میان استادان و نهادهای این حوزه داشت پا
به این عرصهی سخت گذارد.
در گام نخست ستاد اجرایی کار از حمیدرضا افشاری ،زاگرس زند بهعنوان دبیر علمی ،علیرضا
افشاری بهعنوان دبیر اجرایی و شهروز طوسی بهعنوان سرپرست دبیرخانهی همایش تشکیل شد
که گزارش کارهایشان را به مدیران انجمن و نمایندگانِ نهادهای همکار در اجرای همایش
میدادند .برای اطالعرسانی بهتر برنامهها ،کانال تلگرامی هم برای همایش راهاندازی شد.
انجمن فرهنگی افراز ،برای این همایش ،از یاری نهادهایی چون «سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری»« ،موزهی ملی ایران»« ،انجمن جامعهشناسی ایران»« ،انجمن علوم سیاسی
ایران»« ،انجمن مطالعات صلح»« ،انجمن ایرانی تاریخ» و «خانهی اندیشمندان علوم انسانی»
برخوردار شد و از استادانی صاحبنام جهت حضور در هیأت داوری دعوت کرد .استادانی چون
عبدالمجید ارفعی ،ناصر تکمیلهمایون ،میرجاللالدین کزازی ،حمید احمدی ،اصغر دادبه ،کتایون
مزداپور ،حکمتاهلل مالصالحی ،داود هرمیداسباوند ،رضا شعبانی ،مصطفی ندیم ،شهرام یوسفیفر
و روزبه زرینکوب ،که کنار هم قرار گرفتنِ این نامها بیسابقه بوده است .همچنین برای گرفتن
پشتیبانی مالی با شماری نهاد مالی معتبر و برجسته رایزنی شد و در بخش هدایا نیز هنرمندان و
تولیدکنندگانی اعالم آمادگی کردند که از آن میان میتوان به «شرکت تندیس و پیکرهی شهریار»،
که نخستین سازندهی پیکرکهای باستانی از خاک سنگ است ،و هرمز امامی ،مستندساز خوب
کشورمان که در زمینهی تاریخ باستان ایران آثاری چند دارد ،اشاره کرد.
همایش در ده محور .1 :کورش در تاریخ؛  .2کورش و هویت ایرانی؛  .3کورش در اساطیر؛  .4کورش
و ادیان؛  .5کورش در تاریخنگاری معاصر؛  .6کورش و حقوق اقوام؛  .7کورش و ذوالقرنین؛ .۸
کورش و سرشت فرمانروایی در ایران؛  .9کورش و مدارا ،صلح و فرهنگِ آشتی؛ و  .10کورش و
باستانشناسی و هنر هخامنشی ،فراخوانِ مقاله داد و همچنین در بخش جنبی نیز فراخوان گرفتنِ
آثار هنری مرتبط را داد و برای ارزیابی آثار نیز با استادانی در این حوزه و همچنین دانشگاه جامع
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علمی ـ کاربردی (فرهنگ و هنر ،واحد  46تهران) ــ که تخصصی بر روی رشتههای گوناگون
هنری کار میکند و در این حوزهها از بهترین استادان بهره میبرد ــ رایزنی کرد و پشتیبانیشان را
جلب نمود.
در پی برنامهریزی ستاد برگزاری همایش کورش بزرگ ،پس از پخش فراخوان در تابستان و داوری
آثار در مهرماه ،در ابتدا قرار بود بخش ارایه مقاالت همایش در روز پنجم آبان در موزهی ملی ایران
و بخش دوم آن شامل مراسم پایانی و اهدا جوایز به مقاالت برتر در روز هفتم آبان ،برابر با روز
بزرگداشت کورش بزرگ ،در تاالری فراخور همچون برج میالد تهران برگزار شود که متاسفانه
کوتاهزمانی پیش از روز موعود سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به دلیل اخطاری
امنیتی که گرفته بودند ارائهی جا در موزه را لغو کرده و خواهانِ جابهجاییِ زمان به ماه بعد شدند.
در پی این رویداد ،نخست دبیر اجرایی و سپس دبیر انجمن به وزارتخانهی اطالعات احضار شدند
که با توضیحاتی که دادند قرار بر جابهجایی زمان برگزاری همایش شد .پس از آن ،طی رایزنی با
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تاالر امام علیع آن مرکز مهیای همایشی محدود در روز سیام
دیماه شد ،که دوباره به همان دلیل پیشگفته و اینبار بدون هیچ توضیحی که گویا اثرِ حضور
خودجوش ،گسترده و بهیادماندنیِ ایراندوستان در پاسارگاد بود برنامه از سوی مرجعی باالدستتر
لغو گردید ،که انجمن هم شرایط موجود را پذیرفت.
در پیِ این رویداد ستاد برگزاری همایش گواهینامههای «پذیرش مقاله» را به همراه هدیههایی
برای پژوهشگران گرامی پُست نمود تا مجموع مقالههای پذیرفتهشده را در زمانی مناسب در کتاب
همایش چاپ نماید .همچنین ستاد با تهیهی لوح و هدیههایی ،از استادان داور مقالهها ،جنابان
محمدتقی ایمانپور ،محمدعلی دادخواه ،اسماعیل سنگاری ،صدرالدین طاهری ،امیرحسین ماحوزی،
علی مرشدیزاد ،سیدآیتاهلل میرزایی ،محمد میرشکرایی ،سیروس نصراهللزاده و شروین وکیلی ،نیز
سپاسگزاری نمود .گفتنی است ،هزینهی هدیهها ،تهیهی گواهینامهها و لوحها و پُست آنها از راهِ
شماری کمکهای مالی محدود تأمین شد.
انجمن فرهنگی افراز بر این باور است که حرکتی که برای نخستین بار در کشور با فراخوانِ عمومی
مقاله برای موضوعِ مهم «کورش بزرگ» آغاز کرد با استقبالی که نهادهای تخصصی و علمیِ
برجستهی کشور از آن داشتند و گرد آمدنِ استادان صاحبنامِ این حوزه در هیأتعلمی همایش ،و
نصب بیش از  200پوستر در دانشگاهها و مراکز علمی در سراسر کشور و همچنین برپایی سه
پیشینه و عملکرد سال  | 1395انجمن فرهنگی افراز
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پیشنشستِ تخصصی در میان دانشجویان رشتههای تخصصی (علوم سیاسی ،جامعهشناسی و
حقوق) و همکاری در برگزاریِ دو نشستِ عمومی (در همکاری با انجمن زروان ــ در قالب
نشستهای اندیشهی آن انجمن ــ و هفتهنامهی وطنیولی ــ در قالب نشستی در نمایشگاه
مطبوعات) تأثیرِ فرهنگیِ خود را گذاشته است ،که این موضوع از فرستادنِ  47مقاله در بازهی کوتاهِ
تعریفشده و نامنویسیِ صدها تن برای حضور در همایش مشهود است .چنین دستاوردی برای یک
ف بودجه برخوردار
سمن ،در مقایسه با انبوه همایشهایی که از پشتیبانیهای مختلف و بهویژه تعری ِ
هستند ،شایستهی توجه است .اهمیت موضوعِ همایش از رویداد هفتم آبان ماه و گرد آمدنِ صدها
هزار تنی هممیهنان در پاسارگاد معلوم گشت و این رویداد بار دیگر ضرورتِ دنبال کردنِ راهی را
که «انجمن فرهنگی افراز» در تالش برای ایجاد نگاهی دانشی به این جهانیترین چهرهی تاریخ
کشورمان گشوده است مینمایاند .در زیر گزارش کوتاهی از سه پیشنشستی که انجمن برگزار نمود
ارایه میشود.


نشست تخصصی :علوم سیاسی و ایران باستان
زمان :شنبه  13شهریور
مکان :خانه اندیشمندان علوم انسانی

19
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نشست «علوم سیاسی و ایران باستان» ،که از مجموعه پیشنشستهای همایش کورش
بزرگ است ،با حضور استادان داوود هرمیداسباوند ،حمید احمدی و علی محمودی و به جهت
ایجاد انگیزه برای دانشجویان این رشته و دیگر عالقهمندان به پژوهش در ایران باستان
برگزار شد .در این نشست استادان یادشده به ترتیب دربارهی «ایران باستان و دانش سیاست»،
«گسستهای پژوهشی در مطالعات ایران باستان» و «مؤلفههای کلیدی سیاست در تجربهی
تاریخی ایران باستان» سخنرانی کرده و به پرسشهای حاضران پاسخ دادند .گزارش نشست
در روزنامه شرق به تاریخ  17شهریور به چاپ رسید.

بهترتیب از راست :حمید احمدی ،داوود هرمیداسباوند ،علی محمودی



دومین پیشنشست همایش :علم جامعهشناسی و ایران باستان
زمان :سهشنبه  6مهر
مکان :انجمن جامعهشناسی ایران
این نشست با حضور استادان سیدآیتاهلل میرزایی و شروین وکیلی در انجمن جامعهشناسی
ایران برگزار شد .در این نشست دکتر سیدآیتاهلل میرزایی ،زیر عنوان «چهره باستانگرای
ناسیونالیسم در ایران» به شرح پژوهشی که در حوزهی ناسیونالیسم داشت پرداخت و
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تقسیمبندیای از ناسیونالیسم ارائه داد و با توجه به دو جنبش معاصر ایرانیان گونهای از
ناسیونالیسم به نام ناسیونالیسم مدنی را به عنوان وجهی مشترک میان فعاالن معرفی کرد.

بهترتیب از راست :آتنا غالمنیارمی ،سید آیتاهلل میرزایی ،شروین وکیلی

در دنبالهی نشست ،دکتر شروین وکیلی در سخنرانیاش با عنوان «سیاست کورشی و گسست
سیستمی پیکربندی قدرت در جوامع باستانی» به تبیین دالیلش برای این گسست پرداخت
(این سخنرانی مدتی بعد در ماهنامهی مهرنامه منتشر شد) .در انتهای نشست استادان به
پرسشهای حاضران پاسخ دادند.

21
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سومین پیشنشست همایش :مطالعات صلح و ایران باستان
زمان :شنبه  10مهر
مکان :خانهی اندیشمندان علوم انسانی

بهترتیب از راست :عبدالمجید ارفعی ،علیاکبر امینی ،علیرضا افشاری

در آغاز نشست ،دکتر مجتبی مقصودی ،دبیر انجمن علمی مطالعات صلح ،که از همکاران
انجمن فرهنگی افراز در برگزاری همایش کورش بزرگ است ،این انجمن را معرفی کرد .در
این نشست دکتر علیاکبر امینی ،استاد علوم سیاسی ،با تعریف واژگان تعصب و مدارا و اشاره
به وضعیتی که اکنون جهان با آن دست به گریبان است نقبی به دوران باستان زد و به شرح
«مدارای کورشی» پرداخت .در دنبالهی نشست استاد عبدالمجید ارفعی ،با شرح تاریخ دوران
پیشینه و عملکرد سال  | 1395انجمن فرهنگی افراز
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کورش بزرگ و شرایط و جهانی که او در آن بالیده شد« ،نقش دولت هخامنشی در آرامش
منطقه» را شرح داد .در غیابِ دکتر ناصر تکمیلهمایون ،که به خاطر کسالت نتوانسته بود در
نشست حضور یابد ،نیمهی دوم نشست به پرسش و پاسخ گذشت.
 .2.1.6جشن اسفندگان
زمان :روز چهارشنبه 4 ،اسفند
مکان :کافه ویوناپالس پارک آب و آتش
جشن اسفندگان با حضور برخی هموندان کارگروههای کتابخوانی ،کودک ،ادبی ،ایرانشناسی و هنر
برگزار شد .در این مراسم آقای سامان اصفهانی ،دبیر کارگروه ادبی ،اشعاری با مضامین نکوداشت
جشن و شادی خواندند و در پایان مراسم به رسم یادبود از طرف انجمن فرهنگی افراز ،یک شاخه
گل به همراه یک جلد کتاب به بانوان حاضر در مراسم هدیه شد.
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 .2.1.7جشن چهارشنبهسوری
زمان :روز سهشنبه 24 ،اسفند
مکان :نزدیکی شهر قدس

شاهنامهخوانی فرانک جباری

انجمن فرهنگی افراز آیین چهارشنبهسوری را با حضور حدود  100نفر از هموندان و دوستداران
انجمن برگزار کرد .در این برنامه پس از روشن کردن آتش و پخش سرود "ای ایران" ،خوانش
بخشی از شاهنامه توسط بانو "فرانک جباری" انجام شد.

سپس دوستان با پریدن از روی آتش آیین جشن را بهجا آورده و در ادامه با پخش موسیقی و انجام
آتشبازی با وسایل و تجهیزات ایمن ،به شادی و پایکوبی پرداختند .در آخر با صرف شام آیین
چهارشنبهسوری به پایان رسید.
پیشینه و عملکرد سال  | 1395انجمن فرهنگی افراز
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 .2.2ار رو ها
 .2.2.1ادبی
دبیر کارگروه :آقای سامان اصفهانی (از خرداد  1395تاکنون)
شماره همراه0912۸909679 :
دبیر پیشین :آقای حیدر زندی (تا خرداد )1395


شاهنامهخوانی
در سال  1395تعداد  46نشست شاهنامهخوانی برگزار شد و حدود  12.000بیت از شاهنامه
فردوسی مورد خوانش و بررسی قرار گرفت .برنامه شاهنامهخوانی که حضور در آن برای همه
آزاد و رایگان است در روزهای دوشنبه هر هفته از  1۸تا  19:45در نشانی تهران ،خیابان
سمیه ،کنار هتل آزادی ،شماره  ،144طبقه  ،9واحد  24برگزار میشود جهت اطالعات بیشتر
میتوانید با مسئول برنامه آقای حیدر زندی به شماره  0912333944۸تماس بگیرید.
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نشست نقد و بررسی کتاب قصههای پریا
زمان :روز یکشنبه  31امرداد
مکان :نشر هنوز
موضوع این نشست که با همکاری کارگروه کودک و نوجوان برگزار شد به نقد و بررسی کتاب
«قصه های پریا» نوشته یوگنی کلیویف که شامل  24قصه از این نویسنده بود ،اختصاص
داشت .مترجم کتاب ،آقای سام کوهبنانی هم در این نشست حضور داشته و درباره کتاب
صحبت کردند .سامان اصفهانی هم دیگر سخنران این برنامه بود که درباره جنبههای روایی
و شاعرانه و همچنین پیامهای نهفته در این کتاب صحبت کرد .یکی دیگر از بخشهای
جذاب نشست ،اجرای نمایشی یکی از قصههای کتاب با عنوان جیرجیرک و قانون طبیعت
بود که توسط چند تن از کودکان با ذوق و استعداد خانهعلم خاکسفید انجام گرفت .در پایان،
بهرسم یادبود هدایایی از طرف انجمن به مترجم و مجری نشست داده شد.

پیشینه و عملکرد سال  | 1395انجمن فرهنگی افراز

26



نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب حافظ؛ روح ایرانی
زمان :روز یکشنبه  3بهمن
مکان :دفتر رئیس هیات مدیره انجمن
نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب «حافظ؛ روح ایرانی» با حضور مولف کتاب ،دکتر محمد
بقایی ماکان برگزار شد .در این نشست نخست ،سامان اصفهانی ،دبیر کارگروه ادبی انجمن
فرهنگی افراز درباره چرایی و چگونگی ِ برگزاری نشستهای رونمایی کتابِ کارگروه چند
کلمهای صحبت کرد .سپس دکتر علی اصغر بشیری ،نویسنده و پژوهشگر ،بهعنوان نخستین
سخنران گزارشی کلی درباره ساختار کتاب و نوع فهرستبندی و سرفصلها و ذهنیت حاکم
بر کتاب «حافظ؛ روح ایرانی» ارائه داد و بهطور کلی به نقاط قوت کتاب پرداخت .دومین
سخنران این نشست دکتر محمد جواد اعتمادی ،حافظپژوه و محقق ،بود .سخنرانی اعتمادی
بیشتر پیرامون نگاه حافظ به انسان و تسامحگرایی حافظ بود و همچنین بخشی از صحبت
های وی پیرامون «پیر مغان» در حافظ و چالشی که تحلیل دکتر بقایی در این باره ایجاد
کرده بود ارائه شد که در نهایت با پرسشی پیرامون مسئلهی پیر مغان از دکتر بقایی به پایان
رسید.

لیال رستمیشکوه و سامان اصفهانی
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بهترتیب از راست :محسن علینژاد قمی (ناشر) ،محمد بقایی (ماکان) ،قدمعلی سرامی ،سامان اصفهانی

اما سومین سخنران این نشست ،دکتر قدمعلی سرامی ،نویسنده ،شاعر ،مترجم ،روزنامهنگار و
عرصه ادبیات کشورمان بود که از زوایای گوناگون در یک سخنرانی طوالنی به کتاب پرداختند.
وی کتاب را اثری خوشخوان با نثری روان دانست که در کمتر از سه ساعت آن را خوانده
است .همچنین انتقاداتی هم به پارهای از بحثهای مطرح شده در کتاب داشتند که چالش
برانگیز بودند و بحث ایجاد کردند .در بخش دیگر این نشست مولف این کتاب دکتر محمد
بقایی ماکان ،نویسنده و پژوهشگر و اقبالشناس کشورمان ضمن تشکر از برگزاری این
رونمایی ،به چرایی و چگونگی پیدایی ایده نوشتن این کتاب پرداختند و در بخش پرسش و
پاسخ به پرسشهای سخنران و عالقهمندان در نشست پاسخهای بایسته را دادند .در پایانِ
نشست با تقدیم هدایایی از مولف و سخنرانان این نشست تقدیر به عمل آمد.
 .2.2.2کودک و نوجوان
دبیر کارگروه :بانو سارا اکبری ابیانه (از امرداد  1395تاکنون)
شماره همراه0912215۸403 :
دبیر پیشین :آقای حمیدرضا افشاری (از ابتدای ایجاد کارگروه تا امرداد )1395
اهداف و برنامههای کارگروه کودک و نوجوان که بهشکل رسمی در سال  1393ایجاد شد برقراری
ارتباط و همکاری با مرکز خانهعلم خاکسفید از خانههای علم زیرمجموعه جمعیت مردمی امام
پیشینه و عملکرد سال  | 1395انجمن فرهنگی افراز
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علیع ( )http://sosapoverty.orgپیرامون حفظ و گسترش همکاری با حامی مالی مرکز،
برنامهریزی و اجرای برنامههای سرگرمی و تفریحی برای کودکان مرکز (هر دو ماه یکبار) ،انجام
امور فرهنگی مرکز مانند تجهیز کتابخانه و آموزش سرپرستان و همچنین در صورت امکان همکاری
با سایر سازمانهای مردم نهاد که در حوزه کودکان کار ،بدسرپرست و یا بیسرپرست فعالیت
میکنند .برنامههای کارگروه در سال  1395در زیر آورده شده است:


تماشای فیلم
زمان :روز جمعه  7خرداد
مکان :پردیس سینمایی قلهک
پردیس سینمایی قلهک و هموندان کارگروه کودک و نوجوان انجمن ،میزبان تعدادی از
کودکان خانهعلم خاکسفید بودند .فیلم پاندای کونگفوکار برای نمایش بههمراه دوبله
همزمان آقای هومن خیاط در نظر گرفته شده بود .همچنین پس از تماشای فیلم ،بچهها به
سراغ پارچه سفید و بزرگ بوم نقاشی زمینی رفتند تا هر کدام نقشی از خود بر آن رسم کنند
و لحظههای شاد و خاطرهانگیزی را بیافرینند.

29
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برگزاری جشن تیرگان
زمان :روز جمعه  11تیر
مکان :روستای بهان ،پلور
برنامه جشن تیرگان بهشکل گردش یکروزه برای کوکان خانهعلم خاکسفید برگزار شد.
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پس از صرف صبحانه در مسیر ،از آبشار زیبای السم و پوشش گیاهی زیبا و تماشایی طبیعت
بین راه دیدن شد .سپس ناهار آماده و صرف گردید و پس از ناهار آیین آبپاشان و آببازی
جشن تیرگان در رودخانه انجام شد .همچنین بچهها با بازیهای گروهی به رقابتی جالب و
هیجانانگیز پرداختند .یکی از هموندان انجمن هم پیشینه آیین جشن تیرگان را برای بچهها
توضیح داد و سپس دستبندهای تیر و باد به بچهها هدیه داده شد .دونوازی تنبک و ویولن و
شعرخوانی گروهی با همراهی همه بچهها نیز انجام شد و در انتها کتاب آرش کمانگیر به
رسم یادبود به بچهها هدیه داده شد.
31
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بازدید از گنبد مینا بههمراه کودکان خانهعلم خاکسفید
زمان :روز چهارشنبه  20امرداد
مکان :پارک آب و آتش
با هدف آشنایی بچهها با تاریخچه و مبانی پایه دانش ستارهشناسی و پیشرفتها و
دستاوردهای علمی برنامه بازدید از گنبد مینا برای کودکان خانه علم خاکسفید تدارک دیده
شد .همچنین پیش از برنامه از پل طبیعت نیز بازدید بهعمل آمد .از آنجاییکه زمان دو ساعته
برنامه بهطور رایگان و اختصاصی در اختیار انجمن قرار داده شده بود مسئول گنبد مینا
صمیمانه توضیحات کاملی را به همراه نمایش تصاویر دوبعدی و سهبعدی در مورد
ستارهشناسی ،تاریخچه ابزارهای مکاننما و زماننما ،فضا و فضانوردی و رصد آسمان شبانه
برای بچهها ارایه کردند .همچنین عکسهایی از اولین ماهوارهای که به فضا پرتاب شد و
ماکتهای زیبایی ازآنها ،به نمایش گذاشته شد .در پایان برنامه ،از بچهها در پارک پذیرایی
و کتاب قصههای پریا به آنان هدیه داده شد.
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بازدید از باغ موزهی گیاهشناسی
زمان :روز جمعه  30مهر
مکان :باغ موزهی گیاهشناسی
بههمراه کودکان خانهعلم خاکسفید و دوستان انجمن مهرگیاه از باغ موزهی گیاهشناسی
تهران بازدید شد .در این برنامه پس از بازدید و صرف ناهار در رستوران باغ ،نحوهی کاشت
و نگهداری بذر همیشه بهار در گلدان به کودکان یاد داده شد .در آخر برنامه از طرف انجمن
مهرگیاه نیز یک گیاه و گلدان رنگی به کودکان هدیه داده شد.

33
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بازدید کودکان خانه علم خاکسفید از کتابخانه حسینیه ارشاد
زمان :روز پنج شنبه  27آبان
مکان :حسینیه ارشاد
بهمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،کارگروه کودک و نوجوان انجمن فرهنگی افراز به همراه
کودکان خانهعلم خاکسفید به بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد رفتند .در این برنامه در ابتدا
مسئولین کتابخانه به ارایه توضیحاتی در خصوص بخشهای کتابخانه و انواع کتابهای
موجود پرداختند .پس از آن با گروهبندیهایی طبق گروه سنی ،به انجام بازیهای فکری
پرداختند .در پایان مراسم از طرف انجمن فرهنگی افراز ،هدایایی به رسم یادبود به کودکان
اهدا شد.
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یاریرسانی به روستای کوره فرنگی
زمان :روز جمعه  19آذر
مکان :روستای کوره فرنگی ،جنوب تهران
کارگروه کودک و نوجوان انجمن فرهنگی افراز به همراه کمکهای مردمی ،در یک روز برفی
به یاری هموطنان خود در روستای کوره فرنگی رفت .در این دیدار به هر خانواده سبد مواد
غذایی شامل ماکارونی ،سویا ،مرغ ،تن ماهی ،چای ،قند  ،رب گوجه ،حبوبات ،برنج،
بیسکوییت ،خرما ،قند و بسته نوزاد شامل شامپو ،شیرخشک ،کرم سوختگی ،شیشه شیر،
دستمال بهداشتی و پودر بچه و همچنین بسته مواد شوینده ارایه شد .افزون بر این  50جفت
کفش و  44عدد کاپشن نو به بچههای روستا اهدا شد.
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 .2.2.3هنر
دبیر کارگروه :بانو فائزه کثیر (از شهریور  1395تاکنون)
شماره همراه0912496۸12۸ :
دبیر پیشین :بانو سارا سجادی نائینی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور )1395


برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  1۸نشست دو ساعته در گالری آشا با تدریس خانم نازنین
یموتی



همایش بزرگداشت یعقوب آژند
زمان :روز دوشنبه 29 ،آذرماه
مکان :خانه هنرمندان ایران
انجمن فرهنگی افراز با همکاری خانه هنرمندان ایران و با حضور عالقهمندان تاریخ و فرهنگ
ایران ،یک عمر کوشش مرد خستگیناپذیر عرصه پژوهشِ هنر ،تاریخ و ادبیات ایران ،استاد
یعقوب آژند را نکو داشت .در این همایش فیلم مستند کوتاهی از زندگی این پژوهشگر ،ساخته
اردالن عاشوری ،به نمایش درآمد و به دنبال آن دکتر محمد سریر ،محمد حسن حامدی،
عطااهلل کوپال و مهدی خانکه ،به سخنرانی درباره شخصیت ،کوششها و آثار ارزشمند استاد
پرداختند.
استاد یعقوب آژند متولد  29خرداد  132۸در میاندوآب پژوهشگر ایرانی حوزه تاریخ ،هنر و
ادبیات است .او دوره کارشناسی تاریخ را در دانشگاه تبریز ،دوره کارشناسیارشد را در
پژوهشکده فرهنگ ایران و دوره دکتری تاریخ را در دانشگاه تهران گذرانده است .آژند در
سال  1379به درجه دانشیاری و در سال  13۸3به درجه استادی نایل آمد .او تا کنون یکبار
بهعنوان استاد نمونه و از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان پژوهشگر برجسته
در هنر و فرهنگ ایران معرفی شده است .استاد آژند در سال  13۸6نشان درجه یک پژوهش
دانشگاه تهران را دریافت کرد .او در سال  13۸۸یکی از ده دانشمند جهان اسالم معرفی شد
که در قلمرو هنر بیشترین فعالیت ،مقاله ،کتاب و ارجاع به آثارش را داشته است .کتاب «نمایش
در دوره صفوی» از آثار وی پس از انتشار در سال  13۸5از طرف سازمان میراث فرهنگی
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مورد تقدیر قرار گرفت و در سال  13۸6کتاب سال دانشگاهی شد .یکی دیگر از کتابهای او
به نام «نگارگری ایران» هم به عنوان کتاب برگزیده فصل در سال  13۸9برگزیده شد.

یعقوب آژند
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 .2.2.4کتابخوانی
دبیر کارگروه :آقای امیرهمایون مکتبی (از دی  1395تاکنون)
شماره همراه09126124329 :
دبیران پیشین :آقای محمد صادقی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد  ،)1395بانو عاطفه موسیزاده
(از خرداد  1395تا دی )1395


کتابخوانی
گروه کتابخوانی افراز که در سال  1394تشکیل گردید در ادامه فعالیت کتابخوانی خود در
سال  1395درمجموع  9نشست ماهانه برگزار کرد که در هر نشست کتابی که مشخص شده
بود خوانده و به بحث گذاشته شد .طی نشستها (که معموالً چهارشنبه آخر ماه و حدود ساعت
 19برگزار میشود) ،دوستان نظرات ،نکات قوت و ضعف کتابها و یا پرسشها و ابهامات
خود را با دوستان گروه در میان گذاشته و پس از هر نشست ،در قالب رایانامه (ایمیل) ،نامهای
را به سایر اعضای گروه و نیز دکتر علی فردوسی (استاد دانشگاه سانفرانسیسکو) ارسال
میکنند .در  10ماهه ابتدای سال که  ۸نشست برگزار شد .فهرست کتابهای خواندهشده در
سال  1395در زیر آورده شده است:
o

سرگشته راه حق ،نیکوس کازانتزاکیس ،ترجمه منیر جزنی

o

لبه تیغ ،سامرست موام ،ترجمه مهرداد نبیلی

o

زمستان  ،62اسماعیل فصیح

o

زوربای یونانی ،نیکوس کازانتزاکیس ،ترجمه محمد قاضی

o

اعتراف ،لئو تولستوی ،ترجمه آبتین گلکار

o

خاکستر گرم ،شاندور مارائی ،ترجمه مینو مشیری

o

آدلف ،بنجامین کنستان ،ترجمه مینو مشیری

o

جستارهایی درباره عشق ،آلن دوباتن ،ترجمه گلی امامی

o

مرشد و مارگریتا ،میخائیل بولگاکفف ترجمه عباس میالنی
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نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات
زمان :روز یکشنبه  26اردیبهشت
مکان :نشر هنوز
کارگروه کتابخوانی انجمن فرهنگی افراز با همکاری کتابفروشی هنوز ،نشستی را بهمنظور
بررسی کتاب «در باغ حیوانات» نوشته اریک الرسن ترجمه احمد عزیزی ،سفیر پیشین ایران
در آلمان ،ترتیب داد .در این برنامه دبیر کارگروه به معرفی سخنران نشست پرداخت .فریدون
مجلسی ،نویسنده ،مترجم و دیپلمات قدیمی که در دانشگاههای جرجتاون و جانهاپکینز
دورههای زبان انگلیسی و دیپلماسی را گذرانده سخنران این نشست بود .در پایان نشست
زادروز دکتر علی فردوسی ،استاد دانشگاه سانفرانسیسکو ،که در جلسه حضور داشت ،با حضور
آقایان مجلسی ،ملکیان ،عزیزی و هموندان و شرکتگنندگان در نشست برگزار شد و از
زحمات کسانی که در جهت تقویت برنامههای کتابخوانی تالش کرده بودند قدردانی بهعمل
آمد.

39
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بهترتیب از راست :عاطفه موسیزاده ،فریدون مجلسی ،احمد عزیزی



نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت
زمان :روز چهارشنبه  10شهریور
مکان :نشر هنوز
کارگروه کتابخوانی نشست نقد و بررسی کتاب “هویت و خشونت” اثر “آمارتیاسن” برنده
هندیاالصل جایزه نوبل اقتصاد را با حضور مترجم کتاب آقای ”فریدون مجلسی” در محل
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نشر هنوز برگزار کرد .آقای مجلسی در ابتدا با معرفی نظریه برخورد تمدنهای هانتینگتون،
به پاسخ آمارتیاسن در این خصوص پرداختند .در پایان نشست پرسش و پاسخی بین مترجم
و حاضرین انجام شد .گزارش نشست در روزنامه اطالعات چاپ شد.

فریدون مجلسی
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 .2.3عملکرد ما ی
 .2.3.1صورتحساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به  1395/12/30در زیر نشان داده شده
است:
برای سال مالی منتهی به 1395/12/30
درآمدها
هموندانه (حق عضویت)
وجوه حاصله از فعالیتهای انجمن
همیاری
سود سپردهگذاری حساب اصلی
سود سپردهگذاری حساب کارگروه کودک و نوجوان

۸.۸00.000
26.440.000
۸2.90۸.000
1.053.105
2.4۸3

جمع دریافتیها

119.203.5۸۸

هزینه
هزینه اداری
هزینه گردشگری
هزینه همایش
هزینه خیریه

35.701.670
11.432.45۸
26.567.721
50.960.000

جمع هزینهها

124.661.۸49

س د (زیان)

( ) 5.458.261

توضیح:
 -1اعداد به ریال است.
 -2از کل همیاری گردآوری شده ،مبلغ  30.000.000ریال بابت همایش کورش بزرگ (که جهت بستهی هدایای همایش
هزینه شد) 7.700.000 ،ریال بابت برپایی دوباره موزه عروسکها 2.500.000 ،ریال بابت چاپ تقویمی ملی با محوریت
آذربایجان و مابقی بابت امور خیریه کارگروه کودک و نوجوان بوده است.
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 .2.3.2ترازنامه
ترازنامه انجمن برای سال مالی منتهی به  1395/12/30در زیر نشان داده شده است:
1395

1394

بدهیها و سرمایه

1395

داراییها

بانکها
صندوق
بدهکاران
اسناد دریافتنی

۸.910.404
402.321
0
0

9.252.۸16
5.51۸.170
0
0

بدهیها
بستانکاران
اسناد پرداختنی
جمع بدهیها

0
0
0

جمع داراییها

9.312.725

14.770.9۸6

1394

0
0
0

سرمایه
سرمایه هیات موسس
سود (زیان) سنواتی
سود (زیان) عملکرد 95
جمع سرمایه

1.000.000
13.770.9۸6
( ) 5.45۸.261
9.312.725

1.000.000
0
13.770.9۸6
14.770.9۸6

جمع بدهیها و سرمایه

9.312.725

14.770.9۸6

توضیح :اعداد به ریال است.

43

انجمن فرهنگی افراز | پیشینه و عملکرد سال 1395

 .3همون

و همیار

 .3.1همون

(عض یت)

دوستان عالقهمند با اجرای گامهای زیر میتوانند هموند (عضو) انجمن شوند .دوستان میتوانند جهت
دریافت فرمهای خام و ارسال مدارک با مسئول ثبتنام انجمن ،بانو موسیزاده به شماره 09126349734
هماهنگ نمایند.


تکمیل و ارسال فرم هموندی



مطالعه و پذیرش مرامنامه انجمن



پرداخت مبلغ  500.000ریال برابر با پنجاه هزار تومان بهعنوان هموندانه (حق عضویت)
به شماره حساب  310.۸100.12360۸41.1یا شماره کارت 5022.2970.0000.02۸6
عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان ،پاسداران ،تهران) بهنام انجمن فرهنگی افراز



فرستادنِ تصویر فیش واریزی

پس از دریافت مدارک کارت هموندی برای شما صادر خواهد شد .همچنین اساسنامهی انجمن برای
هموندان ارسال خواهد شد.
 .3.2همیار
پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن  310.۸100.12360۸41.1و یا شماره
کارت انجمن  5022.2970.0000.02۸6عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان ،پاسداران ،تهران) بهنام
انجمن فرهنگی افراز واریز نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند.
همچنین پشتیبانان مالی که تمایل دارند فقط به کارگروه کودک و نوجوان جهت مصارف خیریه کمک
نمایند میتوانند مبالغ خود را به شماره حساب انجمن  310.۸100.12360۸41.2و یا شماره کارت انجمن
 5022.2970.0001.۸221عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان ،پاسداران ،تهران) بهنام انجمن فرهنگی
افراز (کارگروه کودک و نوجوان) واریز نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال
نمایند.
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نشانی پستی :تهران ،صندوق پستی19395 – 1649 :



شمارهی همراه دبیر انجمن09123769210 :



شماره روابط عمومی09375796343 :



تارنمای انجمنwww.anjomanafraz.com :



اینستاگرامafraz.ngo :



رایانامه انجمنinfo@anjomanafraz.com :



تلگرام:

https://telegram.me/anjomanafraz

