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 پیشینه. 1

 تاریخچه 1.1

 هفتحی محمد و افشاری رضاعلی ،خواهمشتری شروین ،سیما مشعوفتوسط  1380 شهریور 20در انجمن فرهنگی افراز 

های خود را زیر نام انجمن کوشش، با گرفتنِ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان 1381انجمن در سال  .بنیاد گذاشته شد

 یهااز ارزش یپاسدار»و نیز « زمینایران تمدن و فرهنگ با جوانان آشناسازی»زمین )افراز(، با آرمانِ فرهنگی ایران

ها و مؤسسات کل ثبت شرکتاداره»در  1394 سالدر چنین، آغاز کرد؛ هم« ی ایرانیانفرهنگ مل داشتیو گرام یفرهنگ

درخواست  رویپشد. همان سال ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در  36897ی به شماره« غیرتجاری

، انجمن فرهنگی افراز موفق به 1397در سال  (ECOSOCسازمان ملل متحد  ) یو اجتماع یاقتصاد یانجمن از شورا

پیرو ارسال درخواست و گزارش عملکرد انجمن به چنین هم. گردید 2019در سال شورا  نیا ژهیو یمقام مشورت کسب

یید هیات مبنی بر گسترش سطح فعالیت انجمن از استانی به ملی و تا، کننده پروانه فعالیت(استانداری تهران )مرجع صادر

در زمستان هیات نظارت وزارت کشور، با ملی شدن سطح فعالیت انجمن فرهنگی افراز و سپس  نظارت استانداری تهران

 از راهِ ایرانیهویت  تقویت پژوهی،و ایران شناسیهای ایراندر حوزه)سمن( نهاد این سازمان مردمموافقت شد.  1398

و اجتماعی  بهسازی فرهنگی و طبیعی، و میراث فرهنگی پاسداشت ایران، ملی های فرهنگبا ریشه مردم آشناسازی

 کند.می فعالیت

 

 ساختار سازمانی 1.2

 یرکن انجمن مجمع عموم نیترمهممدیره و بازرس است. نامه، انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی، هیأتبرابرِ اساس

مسائل انجمن  نیتردرباره مهممجمع عمومی . در شودیبار در سال برگزار م یک وندانهم یاست که با حضور همه

 یدگیرس وندانهم یو نقدها شنهادهایخوانده شده و به پ مدیرههیأتگزارش عملکرد  نینچشده، هم یریگمیتصم

دستِ ی مجمع عمومی بههای ساالنهسال در نشستکمدت یمدت دو سال و بازرس بهمدیره به. اعضای هیأتدشویم

است که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسان  مشورتیچنین انجمن دارای شورای شوند. هموندان انجمن گزینش میهم

 مدیره است. ساختاروندان هیأترسانِ همعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن، یاریپیشین انجمن تشکیل یافته و به

ها شورای کنند. دبیران کارگروههای انجمن فعالیت میاست که در راستای هدف هاییاجرایی انجمن شامل کارگروه

عامل انجمن، که بنا به عرف دبیر انجمن  گیری به مدیرسازی و تصمیمتا در تصمیمدهند مرکزی انجمن را تشکیل می

که عضو هیات  است هاییضای هیات مدیره و دبیران کارگروهشورای مرکزی شامل اعشود، یاری برسانند. نامیده می

است  انجمن اجرایی مقام باالترین عامل( بوده و دبیر انجمن )مدیر انجمن قانونی ینماینده مدیرههیأتمدیره نیستند. 
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 شود.می ی آن محسوبنامه به وی واگذار شده است نمایندهاساس و مدیرهطرف هیأت که از اختیاراتی حدود و در

  

مجم  عم می

  را  مر   
(هیا  م یر )

بازر 

  را  مش رتی

دبیر انجمن
(م یر عام )

مس   ین ا راییافراز شت

 ار رو  ها ر  ها  مست  
 

 نمودار سازمانی انجمن

های فرهنگی همسو با اند. اگرچه برای اجرای فعالیتها ایجاد شدههای انجمن، کارگروهدر راستای برآورده کردن هدف

، از:  هنر بودندهای انجمن عبارت کارگروه 1398سال های مستقل نیز وجود دارد. در ها، امکان تعریف طرحاین هدف

  .بومو زیست تاریخ ،کتابخوانی

 

 و مس   ین م یران 1.3

 دبیر انجمن )مدیر عامل( 1.3.1

، که دوره دوساله اعضای هیات مدیره پیشین تقریباً 1398آبان  20انجمن در  العادهفوق پس از برگزاری مجمع عمومی

به پایان رسیده بود، اعضای جدید هیات مدیره انجمن انتخاب و شورای مرکزی انجمن شامل اعضای جدید هیات مدیره 

 هایی که عضو هیات مدیره نبودند نسبت به انتخاب دوباره حمیدرضا افشاری به سمت دبیر انجمنبعالوه دبیران کارگروه

 )مدیر عامل( اقدام نمودند. 
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 هیات مدیره انجمن 1.3.2

مدیره انجمن برای عنوان اعضای هیاتبرگزار شد افراد زیر به 1398آبان  20انجمن که در  العادهفوق در مجمع عمومی

 مدت دو سال انتخاب شدند:

 ،، عضو اصلی و رئیس هیات مدیرهشکوهلیال رستمی -1

 ،و مدیر عامل )دبیر انجمن( مدیره حمیدرضا افشاری، عضو اصلی هیات -2

 ،هیات مدیرهو نایب رئیس ، عضو اصلی امیرهمایون مکتبی -3

 ،دارو خزانه ، عضو اصلی هیات مدیرهشهروز طوسی -4

 ،، عضو اصلی هیات مدیرهجلیلیشرمین پزشکان -5

 .البدل هیات مدیره، عضو علینائینیسارا سجادی -6

 بازرس 1.3.3

سال انتخاب عنوان بازرس انجمن برای مدت یک به 1398انجمن در سال  العادهفوق در مجمع عمومیزاده عاطفه موسی

 شد.

 شورای مرکزی 1.3.4

وندان شورای مرکزی انجمن را هایی که عضو هیات مدیره نیستند هماعضای هیات مدیره انجمن و دبیران کارگروه

عالوه بر اعضای  1398شورای مرکزی انجمن در سال  وندانتشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند. هم

( و کتابخوانیدبیر کارگروه ) سحر نامورکهن(، دبیر کارگروه تاریخافشاری ) رضاعلیعبارت بودند از: هیات مدیره جدید 

شکوه عالوه بر عضویت در هیات مدیره انجمن دبیری کارگروه هنر لیال رستمی بوم(.آناهیتا زمانی )دبیر کارگروه زیست

های گردشگری و ریزی و اجرای برنامهکه وظیفه برنامه افرازگشتچنین مسئولیت هم انجمن را نیز برعهده داشتند.

 امیرهمایون مکتبی بوده است. شود را دارد، بر عهدهشکل تور برگزار میهایی که بهجشن

 اجرایی ئولینمس 1.3.5
شهروز  :کنندرسانی میکه در مدیریت انجمن به شورای مرکزی یاری نفر مسئول اجرایی است چهارانجمن دارای 

و طراوت  تینا تائبی، مسئول آموزش ؛ونداننام و امور همزاده، مسئول ثبتعاطفه موسی ؛طوسی، مسئول روابط عمومی

  .اعتراضی، مسئول مالی انجمن
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 (1397ار  تا پایان سال ذ)از زمان بنیاد  پیشینها  سالعملکرد  1.3

خورشیدی، جشن اسفندگان را، که نکوداشت جایگاه واالی  1382انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه : هاجشن 1.3.1

آموزی بار در کشور به صورت گسترده و قانونی در تاالر سازمان دانشبانوان در فرهنگ ایرانی است، شاید برای نخستین

جشن تیرگان را، که جشن  1383در تیرماه های ایرانی شد. پس از آن برگزار نمود و آغازگر حرکت توجه به جشن

دین در همان تاالر برپا نمود که با بازی در راه میهن است، به یاد آرش کمانگیر و بابک خرمپاسداری از فرهنگ جان

 رو گردید. مهر بسیار فرزندان ایرانی روبه

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران پورسینایدر تاالر  1387جشن نوروز 

 1385، تیرگان و نوروز )دانشگاه علوم پزشکی تهران( 1384خردادگان اند از ی برگزار شده، عبارتهادیگر جشن

 1387 ، تیرگان و نوروز)تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران( 1386 نوروز سرای نظامی گنجوی(،)فرهنگ

)تاالر  1388 ، مهرگان و نوروزی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران()دانشکده

سرای ) 1389 اسفندگانمهرگان و ، های همسو[(فردوسی دانشگاه تهران و کاخ سعدآباد ]به همراه شماری از سمن

ی سرای محلهو  های مردمی ورشومرکز مشارکت) 1390ز و دانشگاه علم و فرهنگ(، مهرگان و نورو ی خاقانیمحله

)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  1394 (یلداچله )آئین شبهای همسو[(، ]به همراه شماری از سمنخاقانی 

 ،انجمن در کافه ویوناپالس پارک آب و آتشهای هموندان کارگروهبرخی  با حضور 1395گردشگری(، اسفندگان 
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برنامه اجرای و دوستداران انجمن، نفر از هموندان  100حضور حدود در نزدیکی شهر قدس با  1395وری سچهارشنبه

کارگاه آموزشی، نشست بیناانجمنی و همایش تیرگان در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در سه بخش  1396تیرگان 

با  1396 لدایجشن نکوداشت ، برگزاری هرانهای میراثی استان تدستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمنو صنایع

 جشن اسفندگان) نیبزرگداشت زن و زم روزبرگزاری ، افراز در کافه الاللند یاز هموندان انجمن فرهنگ یحضور گروه

 در نزدیکی شهریار. 1396 یسورچهارشنبهجشن  برگزاریعلوم انسانی و  در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان( 1396

 
 فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی ر تاالرد )روز زن و زمین( 1396کزازی در جشن اسفندگان  الدینجالل

هر ماه استادی را دعوت (، 1381ـ  84اندازی )در چهار سال نخستِ راه افراز فرهنگی انجمن: های ماهانهنشست 1.3.2

سرای سرو ها در دو فرهنگاین نشست .زمین به سخنرانی بپردازدتاریخ ایران و فرهنگ ازای ی گوشهتا درباره درکمی

ها برخی از این سخنرانی شد. عنوانگنجوی در بوستان نظامی گنجوی برگزار می)بانو( در شمال بوستان ساعی و نظامی

تشکیل  لزومهمایون(، )دکتر ناصر تکمیل فرهنگی ایرانهوشنگ طالع(،  )دکتر ایران یتجزیه تاریخچنین است: 

)شادروان نوربخش  در ایران باستان پرورشآموزش و یا مهر  آیین)دکتر داوود هرمیداس باوند(، ایران ی اتحادیه

زبان  هایتوانایی)دکتر سرفراز غزنی(،  فارسیدر ادبیات  )شادروان دکتر پرویز ورجاوند(، دانش ملی وحدتزاده(، رحیم

چگونگی (، توران شهریاری)های ایرانی جشنای(، )دکتر انور خامه معاصربه تاریخ  نگاهی )دکتر حسین وحیدی(، فارسی
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اشغال ایران (، مهدویدکتر عبدالرضا هوشنگ)ید از شرکت نفت انگلستان خلع(، فریدون جنیدیاستاد )تدوین شاهنامه 

آزادی آذربایجان (، ابوطالب میرعابدینیدکتر )تاریخ فرهنگ ایران (، مهندس رضا کرمانی)شادروان  1320در شهریور 

ایران (، فرثاقب یمرتض)شادروان منابع تاریخ ایران (، مهندس هوشنگ گودرزی)شادروان هویت ملی د(، فررحیم زهتاب)

(، اقبال الهوری و ایران )دکتر محمد بقایی ماکان(، سعدی؛ دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن)چه حرفی برای گفتن دارد؟ 

دکتر ) نمادها در شاهنامهنائینی(، انی )دکتر اصغر دادبه(، دادگستری در ایران )شادروان دکتر محمدرضا جاللیفردوسی ث

ی تاریخ ایران )دکتر تورج دریایی(، انتقال فرهنگ ایرانی از راه زبان فارسی های مطالعه(، دشواریالدین کزازیمیرجالل

دشیر خورشیدیان(، تأثیر جهانی شدن بر فالت ایران )دکتر پرویز )دکتر محمدعلی سجادیه(، جشن مهرگان )دکتر ار

زاده( فر(، آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی )استاد کاوه بیات(، یگانگی فرهنگی ایرانیان و ارمنیان )استاد احمد نوریزادهامام

 و دارالفنون و امیرکبیر )دکتر علی رهبر(.

 
 دستیسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ر تاالرد 1394 چله )یلدا(آئین شب

خانم  در نشستی با انجمن وندانهم 1382: در تعطیالت نوروزی سال ویژههای برنامههای مستقل و طرح 1.3.3

جمن پرداختند. ان ،شان، از زبان داریوشکتاب و پاسخ پیرامون وگو و پرسشبه گفت شناس آلمانی،ایران هایدماری کخ،
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 1383را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  «کنکاشی در شاهنامه»های تسنش 1382ی دوم سال در نیمه

استاد ها برپا کرد که در شماری از این نشست دکتر علیقلی محمودی بختیاریبه استادی  «عرفان در شاهنامه»ی دوره

« نگاهی به تاریخ معاصر»های نشست 1382سال  رانجمن دچنین همپرداخت. امیر صادقی به روایت )نقالی( شاهنامه می

نهضت های این دوره چنین بود: . عنوان و نام سخنران برخی برنامهگنجوی برگزار کردسرای نظامیفرهنگدر  را

استاد )شادروان  شدن صنعت نفتنهضت ملی (،دکتر هوشنگ طالع)گرایی ملت(، همایوندکتر ناصر تکمیل) مشروطیت

دکتر ) های اقتصادی مشروطیتزمینه(، رضا دولتشاهیعلی) های برجسته در مشروطهنقش شخصیت(، ادیب برومند

های بزرگ بر اقتصاد نقش اقتصاد جهانی و دولت (،حسن اصغری) ها در دوران مشروطهها و گروهحزب(، دانافریبرز رییس

)شادوران  های مشروطهآرمان(، حسن امین دکتر) های یکم، دوم و سوممجلس(، طوسیدکتر رضا رییسی)روستایی ایران 

دکتر ) تأثیر روس و انگلیس بر مشروطیت(، ایخامه دکتر انور) اقتصاد ایران در دوران مشروطه(، دکتر پرویز ورجاوند

چنین باید یاد کرد از دوازده نشست با (. هممنوچهر یزدی) تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه(، باوندداوود هرمیداس

برگزار شد. از  1384که در تابستان و پاییز « سرشت فرمانروایی در ایران باستان»فر با عنوان شادروان مرتضی ثاقب

ـ که با « شبی با محمدعلی اسالمی ندوشن»توان اشاره داشت به همایش ی انجمن نیز میهای ویژهآخرین برنامه

آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند  ،ار شدبرگز 1394ی هنرمندان ایران در اردیبهشت همکاری خانه

و  برپا شد 1394در مهر « شرکت سهامی انتشار»و « بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار»)دردآشنا( ــ که با همکاری 

 1395 آذر 29که در در  ،ناپذیر عرصه پژوهشِ هنر، تاریخ و ادبیات ایرانمرد خستگی، یعقوب آژندهمایش بزرگداشت 

وزارت از با هشت انجمنِ دارای مجوز انجمن فرهنگی افراز  1395در شهریور برگزار گردید.  خانه هنرمندان ایراندر 

 نیز را اقدام نمود و جشن پانزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمن های میراثی استان تهرانی سمنکشور برای ثبت شبکه

 .کردبرگزار  کمیل سوهانیحضور کارگردان فیلم با و  مادرکُشیبا پخش مستند در همین ماه 

 

 
 1384کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان،  1382، نوروز هایدماری کخشناس آلمانی، ایران نشستی با
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 1395بزرگداشت یعقوب آژند، آذر 

 

 
 1394ندوشن، اردیبهشت حسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیغالم

های باصفا درهبسیاری از ورزشی اقدام به رفتن به  یروزهانجمن با برپایی تورهای یکگردی و گردشگری: ایران 1.3.4

های باستانی صَرم )گورستان عصر ی رفتن به تپهروزهانجمن با اجرای دو سفر یک .ه استتهران نمود پیرامونو زیبای 

( 1383(، فارس )اردیبهشت 1382 مهرماه)کرمانشاه  هایاستانهارروزه به چهای چنین برپایی سفررود و همآهن( و قُم

های سراها و موزهبسیاری از گنجینهچنین انجمن، هم .پرباری را از سر گذراند هایسال( 1383و آذربایجان )شهریور 

های گردشگری ر قالب برنامههای ملی را دگاهی نیز انجمن جشن .نمودبازدید تهران را هم با همراهی شماری از استادان 

ی بازدید روزهرا در قالب تور یک 1393ی ی نائین، جشن سدهرا در قالب تور دوروزه 1392اجرا کرد، از جمله جشن سده 

روزه بازدید برنامه گشت یکرستم )شهریار( و از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج )ورامین(، قلعه یزدگرد و تخت

مناسبت به آباد و آبشار و چهارتاقی نیاسرلک، شهر زیرزمینی نوشاهای تاریخی کاشان شامل باغ فین، تپه سیاز مکان

بازدید تخصصی از آثار منتخب موزه هنرهای معاصر تهران با همراهی نیز  1396برگزار کرد. در سال  1395 جشن سده

 منتقد هنری، انجام گرفت.، حیدر زاهدی
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 1383اردیبهشت نقش رستم، 

 
 1393جشن سده در تخت رستم، بهمن 
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 1395به مناسبت جشن شده، بهمن  های تاریخی کاشانروزه بازدید از مکانگشت یک

ها، انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا خروجی ارزشمندِ ـ طی این سالهای ایرانی ی افراز و مستند جشننامه 1.3.5

، به سردبیریِ «افراز»زمین )افراز(، با عنوانِ درونی انجمن فرهنگی ایران یها انتشار نامهآنماندگار داشت که در میان 

ای ــ هر چند بر ای حرفهآراییای که در شکل و شمایل و با صفحهاست؛ مجله شماره شاخص 10علیرضا افشاری، در 

ای افراز را به گونه فرهنگی های استادان در انجمنوسفید ــ سخنرانیهایی از این دست با جلدی سیاهخالفِ اکثر مجله

ای از چیستی و هویت ایرانی ویراسته، که توسط خودِ استادان بازبینی شده بود، به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشه

ی رساند؛ مخاطبانی که به سرعت از دایرهچنین اخبار انجمن، به دست مخاطبان میکرد و همرا به خوانندگان معرفی می

های برجسته را پوشش داد های همسو در سراسر ایران و نیز استادان و شخصیتون رفت و انجمنوندان انجمن بیرهم

ای گشت برای بسیاری از و به این ترتیب، بسیاری را با نام و روش انجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمه

هایی هم برای ، در کنار افراز، خبرنامههاگرا. در این سالهای ایرانها و شخصیتهای بعدیِ دوستداران، انجمنسوییهم

هایی که نامهچنین ویژهتر به تناوب منتشر شد، همهای نوشتاری و پوششِ خبرهای جزییکارهای آماتوری و تجربه

 طورهمین. «سورا»ای با نام ساله مجلهای یکشد و نیز برای دورهها آماده میها یا بر دستِ کارگروهبیشتر برای همایش

های ایرانی، به کارگردانی بهرام های مستندِ جشنتوان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که برای ساخت فیلمینم

ای پنج جشن اصلیِ هایی که با کمترین امکانِ ساخت، اما به شکلی حرفهای نکرد. فیلمضمیر، انجام شد اشارهروشن

کند ساعت، به بینندگان معرفی میهای نزدیک به نیمرا، هر کدام در زمان ایرانیان )نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و سده(

ها بسیار به چشم ویژه در فضای مجازی این کاستیها را پر نماید، که امروزه بهکوشد تا خالء تصویری در این حوزهو می

 آیند.می

ی تاریخ و فرهنگ را در انجمن گران عرصهی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشتوان نقطهنهادسازی ـ می 1.3.6
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ای و یا حتی چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانهفرهنگی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ 

 دوستیِ آگاهانهایران ها بیش از پیش نهالگرایانه در آن حوزههای ایراناقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشه

رسانی برای نجات پایگاه اطالع»نماید. یکی تر میرا بارور کردند. از این میان، نام و تالشِ دو نهادِ سمنی برجسته

تسریع در روند گیری سد سیوند و احتمال ، و در جریانِ اعتراض به آب84ی سال است که در نیمه« های باستانییادمان

انجمن »وندان انجمن فرهنگی افراز سنگ بنایش گذارده شد و دیگری از همیادمانِ پاسارگاد، با یاری شماری فرسایش 

گذشت شان از سی میوندانی که سنکه در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هم« دوستداران میراث فرهنگی افراز

ها بود، چنین راز در آن سالاففرهنگی ی فعالیت انجمن ی سازمان ملی جوانان، که مرجع پروانهنامهی آیینــ و بر پایه

شکل گرفت و شماری از اعضای انجمن در کنار  85ی سال وندِ انجمن باشند ــ در نیمهتوانستند همکسانی نمی

ای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمن فرهنگی کنشگرانی منفرد اما همسو، که آنان نیز دارای چنین ویژگی

گیری رسانی با طی کردن مراحل اطالعبا برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند. پایگاه اطالع افراز جذب نشده بودند،

های نگاری به مقامهای فنی و کارشناسی، نامهها و صدور بیانیهاندازی تارنما، همسو کردنِ انجمناز کارشناسان، راه

مهم در گسترش نخستین جنبش میراثی کشور و  مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع مربوط و برپایی تحصن، نقشی

ها به موضوع داشت و تالشی که در دفاعی علمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت ها و رسانهتوجه دادن مقام

اش شد. این پایگاه، های وابستگی یا احساسی بودنرنگ کردن تهمتویژه کمسبب دور شدن فضای امنیتی از آن و به

چند ماه پس از اعالم رسمی آبگیری سد سیوند  گرد آورده شده است،« دفاع از تاریخ»هایش در کتاب وششک که شرح

چنان فعال است به نهادی که هم« بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایراندیده»هایش را در قالب منحل شد و تجربه

ی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام پروانه ، که برای گرفتن«انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز»بدل کرد. 

کم در ساخت یک قطعه هایی چون هنر دستهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروهکرده بود، هر چند در کنش

ی کتابی ی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد، و نیز تهیهای مستند در زمینهبندی مجموعهموسیقی، که در عنوان

ی گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در اش را بر پایهستریپ با موضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلیاکمیک

کردند تا مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان طلبانه کاری دانشی میهای تجزیهبرابرِ تحریف

شناخت، با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی یابد. کارگروه قوموز میهایی تاریخی برشوند، که نخستین گامش در تحریف

به  های ایرانیها و تیرهرصد مسایل قومچنان در ساختاری مستقل ضمنِ هایی که در روندش داشت، هممتعدد و وقفه

وز منسجم در این حوزه ی تا به امرپردازد. این نخستین هستهمی مباحث واگرایانهگرایانه و های قومشناسی فعالیتآسیب

ویژه کارهای پژوهشی های آنان و بهگاهاندیشان به یکدیگر و نزدیک کردن دیدهبود که در کنارِ آشنا کردن بسیاری از هم

اندیشه وندان، که اکثراً از جوانان توانمند و صاحبهای آموزشی بر دستِ خود همای برپا کردن برنامهو ترویجی و در دوره
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 یکرّوب یمهد خیش یانتخاباتنگاری به ستاد ی آغازِ آن نامههای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهت به کنشبودند، دس

 یاز فعّاالن اجتماع یشمار یاعتراض یهیانیبکه به صدور  ی،رانیاقوام ا انیاختالف م جادیدر اوی تالشِ ستاد ی درباره

چندین همایش هم برپا کرد « دوستداران میراث فرهنگی افرازانجمن »انجامید، بود.  1388در خرداد کشور  یو فرهنگ

 /1389اسفند  20سالگرد ملی شدن صنعت نفت/  ترینِ آنها عبارت بودند از: نشست علمی به مناسبت شصتمینکه مهم

 ی بحرینتاریخچه»شناسی ایران(؛ همایش فرهنگسرای نیاوران )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه

 8گانه/ ی حاکمیت ایران بر جزایر سهبه مناسبت چهلمین سالگرد اعاده« ی اسنادو جزایر ایرانی خلیج فارس از دریچه

بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران سینا )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، دیدهفرهنگسرای ابن /1390آذرماه 

ن انجمن در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر ی فرهنگی ـ هنری خورشید راگا(. ایو مؤسسه

های خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر فعالیت 94طرفِ شدن موضوعی که علت پیدایش آن شده بود، از سال 

 بازگشت.

انجمن فرهنگی  های ایرانیهای شادباش جشنهای شادباش افراز عنوان کارتکارت های شادباش افراز:کارت 1.3.7

، توسط طراحان مختلف از 1396در سال  در طی فراخوان انجمن نخستین بار های شادباشهای کارتافراز است. طرح

ها با حضور حیدر زاهدی، منتقد هنری؛ رایکا خورشیدیان، سراسر ایران شرکت داده شده و توسط اعضای داوری طرح

بندی و رنگ، خالقانه بودن، روه هنر انجمن و بر اساس شش معیار ترکیبشکوه، دبیر کارگپژوهشگر هنر؛ و لیال رستمی

اند. در دور نخست فراخوان پنج جشن گویا بودن، مواد و تکنیک، محتوا و تناسب بایدها مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفته

 .ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا )چله( و اسفندگان موضوع طراحی بوده است

   
 اثر الهام باقری اسفندگاناثر هما اسحاقی، چپ:  اکوان دیومقدم، میانی: اثر الهه همائی یلداراست: 
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ها تعریف گردید. بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروه 1394ساختار انجمن در سال ها: کارگروه 1.3.8

 به این شرح است:  1396تا  1395های انجمن در سال عملکرد کارگروهخالصه 

هنوز. در نشر  عزیزی و ملکیان، مجلسیبا حضور و  در باغ حیواناتنشست نقد و بررسی کتاب : برگزاری کتابخوانی

. برگزاری نشست هنوزدر نشر  فریدون مجلسیبا حضور مترجم کتاب و  هویت و خشونتنقد و بررسی کتاب برگزاری 

های ماهانه کودک و نوجوان. برگزاری نشست کارگروه همکاری در نشر هنوز با های پریاقصهنقد و بررسی کتاب 

، خاکستر گرم، اعتراف، زوربای یونانی، 62زمستان ، لبه تیغ، سرگشته راه حقهای کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتاب

 ادبا جمهوری و حافظ ربارهد فردوسی علی دکتر با نشستیبرگزاری . مرشد و مارگریتاو  جستارهایی درباره عشق، آدلف

با محوریت  گابریل گارسیا مارکز. برگزاری نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک ادبی هجری هشتم قرن در

با  نهای فلسفی برای حفظ زمیحکایتوگو پیرامون کتاب گفت. رنگی کاغذ فصلنامهبا همکاری  صد سال تنهاییکتاب 

کودک و  .ضرغامیان مهدیکتاب  و مترجم سفیدخانه علم خاکبا حضورکودکان و  نوجوان و کودک همکاری کارگروه

 پردیس سینمایی قلهکدر  سفیدعلم خاکتعدادی از کودکان خانهبا همراهی  کارفوگونپاندای کفیلم : تماشای نوجوان

علم کوکان خانه)پلور( با همراهی برخی از بهان در روستای  تیرگانبه همکاری کارگروه کودک و نوجوان. برگزاری جشن 

باغ در پارک آب و آتش. بازدید از روز چهارشنبه در سفید علم خاکخانه کودکان همراهبه بازدید از گنبد مینا. سفیدخاک

خانه کودکان . بازدید مهرگیاه انجمنسفید و دوستان خاکعلم کودکان خانههمراه بهجمعه   روزی در شناسی گیاهموزه

، جنوب فرنگی کورهرسانی به روستای یاری. مناسبت هفته کتاب و کتابخوانیبه حسینیه ارشادکتابخانه  ازسفید علم خاک

با حضور  شهرک سینماییبازدید از . ی علم خاک سفیدخانه انو نوجوان انبا حضور کودک گنبد مینابازدید از تهران. 

نشست دو ساعته در  18برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  کارگروه هنر: .سفیدی علم خاک خانه انو نوجوان انکودک

شش جلسه سه  در، محمد کیهانبه استادی  مقدماتی عکاسیدوره برگزاری . نازنین یموتیبا تدریس خانم  آشاگالری 

تهیه رادیو پادکستی خوانی. نمایشنامه های. اجرای نشستهای سینماییآشنایی با مکتب روزهکارگاه نیمبرگزاری . ساعته

در دفتر رئیس  کتاب حافظ؛ روح ایرانی نشست رونمایی و نقد و بررسی: برگزاری کارگروه ادبی .انجمن فرهنگی افراز

خوانی و شاهنامه های(. برگزاری نشستماکان) محمد بقاییبا حضور مولف کتاب، دکتر مدیره وقت انجمن و هیات

)واقع در منطقه  هراندهبرنامه تور یکروزه اجرای : گردشگریبیت از شاهنامه فردوسی.  16.500ود خوانش و بررسی حد

نشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقاز، با سخنرانی دکتر حامد برگزاری : تاریخ .فیروزکوه(

 .زادهکاظم
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 1395 ، اردیبهشتنشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات

  
 1395جشن تیرگان در روستای بهان )پلور(، تیر 

نام و ها توسط استادان صاحبریزی و دریافت مقاله و داوری آنرغم برنامههمایش علمی کورش بزرگ: علی 1.3.9

، برابر با روز بزرگداشت کورش 1395همکاری نهادهای علمی و فرهنگی معتبر، که در ابتدا قرار بود در روز هفتم آبان 

المعارف بزرگ مرکز دایره عتاالر امام علیهمان سال در ه ماام دیبزرگ، در تاالر موزه ملی ایران و سپس در روز سی

های با عنوان نشستد. ولی در این راستا سه پیشدلیل فشار نهاد امنیتی وزارت اطالعات لغو شبرگزار شود به اسالمی

 علمشهریور در خانه اندیشمندان علوم انسانی،  13در روز شنبه  علوم سیاسی و ایران باستاننشست تخصصی 

 مطالعات صلح و ایران باستانشناسی ایران و مهر در انجمن جامعه ششمشنبه در روز سهشناسی و ایران باستان جامعه

 ریزی و اجرا گردید.برنامه ی اندیشمندان علوم انسانیخانهمهر در  10شنبه در روز 
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 نشستعکس سمت چپ: پیشمحمودی  علی و باوند هرمیداس داوود احمدی، حمیدترتیب از راست نشست نخست؛ بهعکس سمت راست: پیش

 افشاری رضاعلی و امینی، اکبر علی ارفعی،  عبدالمجید راست از ترتیب به سوم؛

 وار نشان 1.4

ای طراحی شده است گونه به )لوگو( وارهدر نگاه نخست این نشان

فراز( را که از نام انجمن )اَ« برپایی»و « برافراشته شدن»که 

نگاه  ای که در همانیگر نکتهد آید، به نمایش بگذارد.برمی

های ترین سبکآید، شباهت طرح به یکی از برجستهچشم میبه

ویژه در هاست که بههای ضربی و برجمعماری ایرانی یعنی سقف

در  کار رفته است.های ایرانی بهگاهها و عبادتساخت مهرابه

ترین نمادهای فرهنگ مهمی دوم تالش شده است درجه

باشد و به زیبایی طرح جا که امکان آن تا آن ،زمین در طرحایران

که است های آن جمشید و سرستونهای تختستون. نخستین نماد کار رودبه ،چنین خوانایی عنوان یاری رساندو هم

سال، زنده بودن  2500از گذشت نزدیک به پس  ،ترین نماد دوران تاریخی ایران هستند از این رو که برپایی آناناصلی

ترین نشان ایرانی است: خورشید که مظهر خورشید است که کهننماد دوم رساند. فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن را می

ی عدد؛ شمار هفت است کند. پرتوهای خورشید بهرا نابود می ،نور، زندگی و گرماست و تاریکی و سرما، مظاهر پلیدی

 و شاید الطیرمنطقدر ی عشق هفت مرحله تا ،برای رستگاری انسان ،ی مهریاز هفت پله)است  ارجمندنیان نزد ایرا که

 (.هفت خان رستم
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 1397 خالصه عملکرد سال. 2

 انجمن 2.1

  ساالنه عادی عمومی مجمعبرگزاری. 

 خرمشهر یبه مناسبت سالروز آزادساز از موزه دفاع مقدس دیبازد. 

 
  در جنگل کارا پیمایی سبککوه برنامهشکل به جشن تیرگانبرگزاری.  

  شادباش  هایطراحی کارتبرگزاری دومین فراخوان

جشن ایرانی  5طراحی و نقاشی  شامل یهای ایرانجشن

چنین روز و همنوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و اسفندگان 

های دریافتی برای از بین طرح .بزرگداشت کورش بزرگ

جشن شب یلدا طرح انار و شاهنامه )دیو( اثر شکیال کریمی 

چنین طرح دوم عنوان برنده انتخاب شد. هماز تهران به

لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد. از بین نیز به  ایشان

های دریافتی برای جشن اسفندگان طرح زایش اثر آرام طرح

چنین عنوان برنده انتخاب شد. همبیل بهاردبیلی از اردعالیی

لحاظ طرح هما اسحاقی از تهران و شکیال کریمی نیز به 

کیفی برای چاپ پذیرفته شد. تنها اثر دریافتی برای مهرگان 

 اسفندگان شکیال کریمیطرح  اردبیلی جهت چاپ پذیرفته شد.از طرف آرام عالیی



1398 سال پیشینه و عملکرد | انجمن فرهنگی افراز 20  

 

  هزاره  یالمللنیب شیهما ران،یخردمند ا ریمنظور بزرگداشت وزبه: الملکهزاره خواجه نظام شیهماشیپبرگزاری

دانشگاه  یبا همکار 1397پاییز در  ،یالملک طوسخواجه نظام

نهاد و مردم یفرهنگ یهااز انجمن یمشهد و گروه یفردوس

هزاره  شیهماشیراستا نشست پ نیدر ا .شددر مشهد برگزار 

 یفراز و برخا یالملک به همت انجمن فرهنگخواجه نظام

سوم آبان  در تهران و در روز پنجشنبه گرید یفرهنگ ینهادها

برگزار  یعلوم انسان شمندانیخانه اند یدر تاالر فردوسماه 

مورخ و  ون،یهمالیناصر تکمبرنامه  نی. در اگردید

استاد دانشکده  ،یاحمد دیحم خ،یشناس و استاد تارجامعه

 ،یلیوک نیشرودانشگاه تهران، و  یاسیحقوق و علوم س

 .ندپرداخت یسخنران به ایراد خیشناس و پژوهشگر تارجامعه

  هموندان انجمندورهمی شکل به جشن شب یلدابرگزاری.  

  پیمایی سبک به همراه پاکسازی مسیر درکه تا کوهشکل به، روز بزرگداشت زن و زمین، جشن اسفندگانبرگزاری

 .کافه عمران

  وستداران انجمن در نزدیکی شهریار.وندان و دبا حضور هم سوریجشن چهارشنبهبرگزاری 

  ها ار رو  2.2

  رانیا یفرانسه در موزه ملبازدید گروهی از موزه لوور 

 دریحماه توسط کارگروه هنر و با همراهی  نیدر فرورد

  ی.منتقد هنر ،یزاهد

 توسط کارگروه ماه  امرداددر از موزه فرش  گروهی بازدید

 هنر.

 های تیر و دی در ماهدر دو نوبت  تئاتر گروهی تماشای 

 توسط کارگروه هنر.

  ماه توسط کارگروه هنر.شهریور  در به مناسبت روز سینما از موزه سینماگروهی بازدید  

  آبان و آذر ماه در خانه اندیشمندان با همکاری کارگروه تاریخ انجمن در  نشست تخصصی تاریخ هنربرگزاری دو

 همایونناصر تکمیل

 رانیا یه ملزر موزه لوور در موآثااز  یاز برخ دیبازد
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 علوم انسانی.

  هنر کارگروه از خوانینمایشنامه گروه و خوانش هفت نمایشنامه توسط خوانینمایشنامهبرگزاری هشت نشست. 

 گروه کتابخوانیکار شده توسطو گفتگو پیرامون یازده کتاب مطالعه گروهینشست ماهانه درون برگزاری یازده. 

  گروه کتابخوانیتوسط کاردو نشست خصوصی با دکتر علی فردوسی برگزاری.  

  گفتگو و  حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟، اسپینوزا و موضوع روشنفکری یآراپیرامون  سه نشست عمومیبرگزاری

 توسط کارگروه کتابخوانی.اک سفید و کافه کوخ( ی علم خی خانهبا همکار)” شهر و زندگی“درباره کتاب ِ 

  شرایط جغرافیایی فالت ایران و تأثیر ، ها و عصرهای پیشاتاریخیهای باستانی، و دورهمعرفی تپهبرگزاری نشست

 در فروردین ماه توسط کارگروه تاریخ. سومرو  گیری تمدنآن بر شکل

  توسط کارگروه تاریخ. ماه اردیبهشتدر  زرتشتو  تمدن سومر و میراث آنبرگزاری نشستی پیرامون 

  ماه توسط کارگروه تاریخ.خرداد  درایالم  یدربارهبرگزاری نشستی 

  در تیر ماه توسط کارگروه تاریخ. انیفرهنگ و اد خیاو بر تار ریبا زرتشت و تأث آشناییبرگزاری نشست 

  گی فرهن رانیا شانیاندانجمن هم با همکاری تیدر جنبش مشروط یرانینقش اقوام ا یدربارهبرگزاری نشستی

 توسط کارگروه تاریخ.امرداد  در

  در امرداد ماه توسط کارگروه تاریخ. یریگشکل یو چگونگ ییچرا ؛انهخامنشی برآمدنبرگزاری نشستی پیرامون 

  برخی نهادهای فرهنگی  ویولی نشریه وطنماه با همکاری  شهریور در همایش بزرگداشت حماسه چالدرانبرگزاری

 توسط کارگروه تاریخ. در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

  چرایی روز شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگ؛ نقش داریوش در تاریخ ایرانبرگزاری نشستی پیرامون 

 ماه توسط کارگروه تاریخ.مهر  در

  ماه توسط کارگروه تاریخ.دی در  سرگذشت تخت جمشید یدربارهبرگزاری نشستی 

  در بهمن  پاسارگاد و سیوند پس از یک دههو  نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغیبرگزاری نشستی پیرامون

 ماه توسط کارگروه تاریخ.

 در اسفند ماه  سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامیو  ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر یبرگزاری نشستی درباره

  توسط کارگروه تاریخ.
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 1398عملکرد سال . 3

هایی است که در سطح انجمن: بیشتر شامل برنامه( 1 شود:ها در دو سطح در انجمن برگزار میطور کلی برنامهبه

ی توانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزوندان در آن میوندان و غیرهمرسانی عمومی شده و هماطالع

هایی ها: بیشتر شامل برنامهدر سطح کارگروه( 2و  کندهایی که انجمن برگزار میگیرد. مانند همایشانجمن انجام می

های کتابخوانی کارگروه کتابخوانی. البته ممکن کنند. مانند نشستها در آن مشارکت میوندان کارگروهاست که هم

 انجمن برگزار شود.ها در سطح روههای بزرگ کارگاست برنامه

 

 جمنان 3.1

 ساالنه عادی عمومی مجمعبرگزاری  3.1.1

های تصویب صورت ،1397دستور جلسه ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال با ساالنه انجمن  عادی عمومی مجمع

مبلغ برگزار شد و  اردیبهشت 25در روز چهارشنبه  1398تصویب مبلغ هموندانه سال و  1397مالی انجمن در سال 

 تصویب گردید.همان مبلغ پنجاه هزار تومان  ه،پیشنهادی هموندانه با نظر شورای مرکزی انجمن تغییر نکرد

 خارجهامور وزارت  معاونی سخنان فرهنگی درباره نهادانجمن و  چهار یسرگشادهی نامه 3.1.2

برادران مبنی بر ترک کردن ای تلویزیونی در برنامه وزارت امور خارجه ایرانعباس عراقچی، از معاونان  یگفته پیرامون

انجمن همراه به انجمن فرهنگی افراز، تر شدن شرایط اقتصادیدر صورت سختاز ایران،  و خواهران افغانستانی

ی پویش مردمیِ حمایت از تشکیل اتحادیهو  بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایراندیده، اندیشانِ فرهنگی ایرانهم

در این نامه آمده است که  ای را برای وزیر امور خارجه ایران فرستادند.ی سرگشادهنامه ورهای وارث تمدن ایرانیکش

مان ــ پذیرا شدنِ ما از این مردمان ــ در حدّ توان، غیردینی و غیرفرهنگیِ این سخنان جدا از منظر غیرانسانی و حتی

. در این دهندشان را به آن ارجاع میمنتقدانِ سخنان معاون وزارتاست که المللی نبوده تاکنون به خاطر الزاماتِ بین

به وظایفِ خود در قبال انبوه مهاجرانِ ایرانی که به  مگر دولت جمهوری اسالمی»که راستا این پرسش مطرح گردید 

از مهاجرین و  های مربوط به بحث این گروهکند که در مدیریت و تأمین هزینهروند عمل میکشورهای دیگر می

وزیر امور خارجه رسانده شد و در نکاتی را به آگاهی در ادامه . «المللی را دارد؟!های بینی مسؤولیتپناهندگان دغدغه

ی آنانی است که روزگاری دور یا نزدیک در چارچوب این قلمروی ایرانِ کنونی سرزمین همهپایان بیان گردید که 

در چنین مسائلی  تواند مشروعیت و رسمیتی به مرزهای استعمارساختهبینانه میی کوتهاند. تنها نگاهجغرافیایی زیسته

شان کفایتی بر سرزمینگرایان و بیطلبان، جهل، واپسی شرایطی که منفعتواسطهبدهد، که هموطنان افغانستانی به

این اند ترک کنند. ا هم که به آن پناهنده شدهاند اکنون باید خاک وطنِ نیاکانیِ خود رحاکم و آنها را ناگزیر از کوچ کرده
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 نیوز چاپ گردید. صنعت در روزنامه جهان خرداد دوم پنجشنبهروز  در نامه

 از گالری ردماند کیوریتوریال گروهیبازدید  3.1.3

، حیدر زاهدیبا حضور گالری گالری ردماند کیوریتوریال و مراسم اختتامیه از   خرداد 10روز جمعه وندان در برخی از هم

  عمل آوردند.، بازدید بهانجمن های ایرانیهای شادباش جشنمنتقد هنری و داور فراخوان طراحی کارت

 فرجایی کتابخانه استاد ثاقبجابه 3.1.4

در محل انجمن، که پیش فر ی تخصصی ایرانشناسی شادروان استاد ثاقبهای کتابخانهکتابپس از چند سال نگهداری 

ی عمومی، کتابخانهسرانجام به  شد،نگهداری می اهورا پارسابه مدیریت  ها در آموزشگاه موسیقی زروانآن سال از

. اعضای هیات امنای کتابخانه شد جاجابهخان زند( )واقع در تهران، خیابان کریم صبا امید بامدادنهاد غیردولتی و مردم

اری با موافقت مدیر کتابخانه امید صبا، محمدحسن قیاسی، شامل منوچهر پیشوا، رضا )اهورا( پارسا و حمیدرضا افش

فر با امضاء نمودند که در طی آن کتابخانه استاد ثاقب 1398خرداد  23ای را برای مدت دو سال در تاریخ نامهموافقت

با بیش از هشتصد جلد کتاب، در محل کتابخانه امید صبا نگهداری  "فرثاقب استاد ایرانشناسی تخصصی کتابخانه"عنوان 

برای ها را در محل و طبق شرایط عادی کتابخانه کتابخانه امید صبا شرایط مطالعه کتابنامه شود. بر اساس این موافقت

ها از محل ده و کتابها بوها در همان محل نگهداری کتابشرطی که استفاده از کتابنماید بهفراهم میمندان عالقه

افراز و نیز شماری از کنشگران فرهنگیِ  فرهنگی این کتابخانه که به دست دوستانی در انجمن نگهداری خود خارج نشود.

ی آن شادروان خریداری گردید شامل بیش از هشتصد دوستدارِ ایشان، به یاد و بزرگداشتِ آن استاد ارجمند، از خانواده

خورد. هایی در آن به چشم میهای عمومی نیز کتابها تاریخی هستند هر چند در زمینهه آنجلد کتاب است که بیشین

ی برداری گردیده و جهت نگاهداری به کتابخانهها به دست شماری از دوستان انجمن فرهنگی افراز فهرستاین کتاب

 بامداد امید صبا سپرده شده است. 

شناس بود و در این خورشیدی درگذشت. او ــ هر چند جامعه 1391ماه دیفر صبح دوشنبه یازدهم ثاقب استاد مرتضی

ی ویژه در زمینههای چندی داشت و هم آثاری را ترجمه کرده بود ــ مترجم سرشناسِ آثار تاریخی، بهحوزه، هم نوشته

بینی ایران، در کنار باریک ی تاریخی آثار سرشناسانِ حوزهفر در ترجمهرفت. پرکاریِ ثاقبایران باستان، به شمار می

ی فرانسوی و انگلیسی ی دو ترجمههای مرجعی مانند تاریخ هرودوت او را به مقابلهاستاد در امر ترجمه ــ که در کتاب

هایش چنین حس مسؤولیتی که در برابرِ ترجمهکشاند ــ و همی آلمانی میو گاه حتی، با سختی، به مقابله با ترجمه

افزود ــ که حتی پافشاری وی در این دید در پانوشت بر آن توضیحی میه نظر نویسنده را بر خطا میداشت و هر جا ک

ای کرد، به دادگاه کشاند ــ از او چهرهبار او و یکی از ناشرانِ آثارش را، که از چاپ توضیحات وی خودداری میامر یک



1398 سال پیشینه و عملکرد | انجمن فرهنگی افراز 24  

 

و از راه این  ورزیدفراز سخنرانی کرده و به آن مهر میشاخص در این حوزه ساخته بود. او بارها در انجمن فرهنگی ا

های وی در انجمن، ترین سخنرانیدوست در پیوند قرار گرفته بود. یکی از مهمانجمن با شمار بسیاری از جوانان ایران

  خورشیدی بود. 1384در دوازده نشست، در سال « روایی در ایران باستانسرشتِ فرمان»ی برپایی دوره

 افرازگشت های گردشگریبرنامه 3.1.5

پیمایی برنامه کوه شش 1398روزه تیرگان که جداگانه به آن پرداخته شده است، در طی سال جزء برنامه گشت یکبه

توسط بخش گردشگری انجمن فرهنگی افراز )افرازگشت( که مسئولیت آن برعهده امیرهمایون مکتبی است، برگزار 

تیر؛  28خرداد؛ درکه )جنگل کارا( در روز جمعه  31دند از درکه )جنگل کارا( در روز جمعه ها عبارت بوشد. این برنامه

شهریور؛ درکه  8چال در روز جمعه پلنگامرداد؛  25دربند در روز جمعه امرداد؛  11درکه )جنگل کارا( در روز جمعه 

 12محوطه دریاچه چیتگر در روز جمعه سواری یکی در چنین دو برنامه دوچرخهدی. هم 6)جنگل کارا( در روز جمعه 

های آذر نیز توسط افرازگشت برگزار گردید. برخی از عکس 22سواری در پارک چیتگر در روز جمعه مهر و دیگری دوچرخه

 شود.ها در زیر مشاهده میاین برنامه
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 همایش جشن تیرگان 3.1.6

برگزار نمود. این تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی در تیر  10دوشنبه در روز  را تیرگان جشنهمایش  انجمن

همایش تیرگان با خوشامدگویی علیرضا بود. جشن همراه با اجرای موسیقی و سخنرانی پیرامون جشن، حق شادی و آب 

 1383نخستین جشن تیرگانی که انجمن در سال  ، آغاز شد. وی با اشاره بهاز بنیادگذاران انجمنوند و همافشاری، 

اظهار خوشحالی  برگزار شده بود،آموزی و با حضور شادروان دکتر ورجاوند و استاد جنیدی خورشیدی در تاالر کاخ دانش

تر شود. او پُرمعنی و غنیهایی یاد میهای باستانی زنده شده و در سطح جامعه از چنین مناسبتنمود که امروزه این جشن

های حماسی و پهلوانی و تاریخی )در این مورد، نبرد ایزد تیشتر یا دیو اَپوش تا پرتاب ها و داستانشدن روزها با اسطوره

 تیر آرش و زادروز بابک خرمدین( را از جمله کارکردهای نگاهداشت این شادروزها در عصر امروزه دانست.

 
 ندان علوم انسانیدر تاالر فردوسی خانه اندیشم همایش جشن تیرگان

ی میراث معنوی، نخستین سخنران ی میراث فرهنگی و پژوهشگر عرصهدکتر محمدعلی دادخواه، وکیل سرشناس حوزه

، که آن کتابش تاکنون بیش «سیننوروز و فلسفه هفت»ی کتاب همایش بود که به چیستیِ تیرگان پرداخت. نویسنده

ی های ایرانی و نمودهای امروزینِ آنها پرداخت و سپس فلسفهماه ماز بیست چاپ داشته است، به تشریح معانی نا

گر سپس استاد امیر صادقی، روایت های باستانی مردم ایران را بازگو کرد و در نهایت از تیرگان و تیر آرش گفت.جشن
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هنامه سروده شاهنامه، بر روی صحنه رفت و نخست به روال کارهای خود اشعاری را در وصف مجلس که بر وزن شا

ابه ـ دیدار ی زال و رودبود خواند و سپس حاضران را دعوت کرد به اجرایی از شاهنامه )بخشی از داستان عاشقانه

هاست پور و محمدمهدی زادفرخ( به زیبایی اجرا شد. مدتسیندخت با سام( که بر دستِ دو شاگردِ نونهالش )سارا طالح

پردازد. در پایان گری شهنامه میبه پرورش شاگردانی در راستای روایت« دوسیسرای فرپیام»استاد صادقی با برپایی 

ناکِ کشته شدنِ این بخش از برنامه، خودِ استاد، جمعِ حاضر در همایش را به اجرای زیبا و پُرتوانش از داستان سوگ

 سرای قی خواست که لوحی را که پیامی استاد صادقی از مازیار صادی برنامهدر دنباله ایرج به دستِ برادران مهمان کرد.

 اضر در همایشفردوسی به خاطر دو دهه تالش فرهنگی علیرضا افشاری برای وی تهیه کرده بودند با حضور استادان ح 

  گر شاهنامه قدردانی کرد.هایی از هنرِ دو نوجوانِ روایتبه او تقدیم کند. انجمن افراز نیز با اهدای تقدیرنامه

زیست، بود. او با توجه به بازدیدی که ی محیطهمایش دکتر اسماعیل کهرم، استاد برجسته و پیرِ حوزهسخنران بعدی 

شود گذاری میهایی سرمایههای فضایی ناسا در آمریکا داشت اشاره کرد که تنها بر روی رفتن به سیارهکاوش از بخش

هایی توجهیبه این موضوع بر اهمیت آب تأکید کرد و بی که در آنها آب و در نتیجه احتمال حیات وجود دارد و با توجه

ها نسبت به آن در این سرزمین خشک شده است. او در بخشی دیگر از سخنش یادی از فعاالن که در این سال

روز است که در بند هستند و خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شد و در عین حال  500زیستی کرد که بیش از محیط

زیست هشدار داد و کارهایش را بر خالف شعارهای ی محیطهای دولت به مقولهتوجهیها و بیکارینسبت به کم

  آغازینش دانست.

  
 اسماعیل کهرم و شروین وکیلی در همایش جشن تیرگان

ی پیوند ایزدان در روایت آرش پرداخت و این که هنگام خواندن شناس، به چرایی و شیوهدکتر شروین وکیلی، جامعه

شود که عناصر مربوط با ترین متنی که در آن به آرش کمانگیر اشاره شده، این پرسش مطرح میتیریشت، یعنی کهن

دمد و چرا مهر است که تیر را اند؟ چرا اهورامزدا بر تیر میهتیر آرش چرا به این ترتیب در متن مورد اشاره قرار گرفت
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جا انسان های یونانی در اینی روایتارونهکند و نقش آناهیتا و زمین در این میان چیست؟ و چگونه است که وهدایت می

ای را در به ثمر ظیفهآیند و هر کدام وی دستِ خدایانِ نیست بلکه این خدایان هستند که در خدمت انسان درمیبازیچه

هایی را ارائه داد که مبنایشان شناخت سیمای ایزدان باستانی ایرانی و گیرند. سپس پیشنهادرسیدنِ تیر بر عهده می

ی زرتشتی از سوی دیگر شان با عناصر طبیعی از یک سو، و فرشتگان و مفاهیم انتزاعی اندیشهچگونگی پیوند خوردن

های اساطیری کلیدی دیگر )همچون رستم و رش کمانگیر مانند بسیاری از شخصیتبود و در نهایت بیان کرد آ

ی انسانی برای دگرگون ساختن سوشیانس( که گرانیگاهی از برخورد چندین مدار مفهومی و جریان معنایی هستند، اراده

کیوان حسینی بود که دو تا بخش برنامه اجرای موسیقی به دست پایان کنند.هستی یا پاس داشتن آن را نمایندگی می

های خودش را اجرا کرد که یکی مضمونی عاشقانه داشت که خود سروده و به تازگی نیز منتشر شده بود و از ساخته

دیگری حماسی ـ میهنی بود. این هنرمند جوان اثری از آرتوش، هنرمند قدیمی، را نیز با پیانو نواخت و در پایان سرود 

  با همراهی حاضران اجرا شد. را خواند که« ای ایران»

 تیرگان برنامه گردشگری 3.1.7

 تیر برگزار نمود.  14( را در روز جمعه )کردان درهروزه به سیبانسفر یکیک مناسبت جشن تیرگان انجمن به

  

 پس از. رسیدنددره روستای سیبان دوستان به ساعتپس از حدود دو آغاز شد و  از تهران صبح روز جمعه حرکت

 پیرامونشکوه، دبیر کارگروه هنر، زمان لیال رستمیهمصرف شد که باغ محل استراحت  درصبحانه ، رویساعت پیادهیک

پخش شد بین دوستان  های رنگی جهت بافتن دستبند تیر و بادنخچنین هم توضیح دادند. سفرانهم برایجشن تیرگان 

سپس به سمت آبشار از مسیر رودخانه  تیر و باد رنگی بافتند.و با آموزش کوتاهی، همراهان برای خود دستبندهای 

. پس از برگشت به باغ و صرف کنندرا واداشت تا کنار آبشار قدری استراحت  دوستانبازی در مسیر، آب. شد آغازپیمایش 

  .حرکت کردندبه سمت تهران و بعداز ظهر  هار دوستان به گپ و گفت پرداختندان
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 مشروطیت و نظریه حکومت قانونهمایش  3.1.8

مناسبت سالروز پیروزی جنبش مشروطه همایش مشروطیت و یولی، بهانجمن فرهنگی افراز با همکاری نشریه وطن

در  )ماکان(، فریدون مجلسی و سعید جلیلیان دکتر حمید احمدی، دکتر محمد بقایی یسخنرانرا با  نظریه حکومت قانون

 برگزار نمود. خانه اندیشمندان علوم انسانی تاالر فردوسیدر  1398امرداد  14دوشنبه، روز 

  
 همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانوندر  فریدون مجلسی و حمید احمدیاز سمت راست: 

گیری مشروطیت در ایران پرداخت و مشروطیت را جشن های شکلدر آغاز این نشست فریدون مجلسی به زمینه

های سیاسی زیادی داشت اما نخستین ای بود و نه فعالیتوی افزود: ایران نه کشور پیشرفته همیشگی ایرانیان خواند

مجلسی، نظریه  دار حکومت را از پادشاهان گرفت و آن را به ملت واگذار کردکشوری بود که در قاره آسیا سند منگوله
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نقالب بودن این مساله اعتقادی ندارم هرچند آثار به ا انقالبی بودن قیام مشروطیت را مورد نقد قرار داد و گفت: شخصاً 

انقالبی زیادی داشت. انقالب دارای دو مبنا است؛ مارکسیستی، که مبارزات طبقه فرودست علیه فرادستان را نشان 

گیری های شکلوی زمینه اثر توسعه فرهنگی در جامعه است دهد. و غیرمارکسیستی، که بیانگر یک تحول انقالبی برمی

های ایران و روس به وقوع پیوسته بودند و ایرانیان را متوجه روطیت را ناشی از تحوالتی دانست که پس از جنگمش

زاده قاجار از میرزا با ژوبر، سفیرکبیر فرانسه اشاره کرد که در آن شاهوی به مکاتبه عباس ماندگی خود کرده بودعقب

نظیر سربازان ایرانی را پرسیده بود و جواب سفیر فرانسه که بسیار های کمژوبر دلیل شکست ایرانیان با وجود رشادت

نظیر است اما مشکل شما این است که در هماوردی علمی جهانی آموختنی بود وقتی گفته بود رشادت ایرانیان بی

علمی ایران اشاره میرزا در تحول مقام فراهانی و عباسمئفریدون مجلسی به نقش کسانی مثل امیرکبیر، قا ایدماندهعقب

ای بسازیم که سه مشکل کشور را حل کند؛ دانش پزشکی که با سالمتی گفت ما باید مدرسهکرد و گفت: امیرکبیر می

 یعموم جامعه ارتباط داشت، دانش نظامی برای ایجاد نظم و دفاع ملی و دانش مهندسی که رشته اصلی علم بود و زمینه

 کردسازی کشور را مهیا میصنعتی

 1398؛ امرداد خانه اندیشمندان علوم انسانی تاالر فردوسیدر  همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون
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)ماکان( بود که موضوع مشروطه و ادبیات معاصر را برای نشست  سخنران بعدی پنل اول این نشست دکتر محمد بقایی

گری، که تاریخی صد ساله دارد. غوغای بهاییوی ادبیات مشروطه را یک پروسه معرفی کرد  مشروطیت برگزیده بود

 مقامبقایی بر نقش قائم ختم گردید 1285ها عواملی بودند که به جریان مشروطیت در سال قتل امیرکبیر، نشر روزنامه

 در فارسی از ادبیات عربی لغات زدودن برای کفایت با صدراعظم این که تصمیمی و کرد تاکید مشروطه ادبیات در

التحیالن آن برای پراکنده نمودن افکار وی در ادامه به نقش دارالفنون و فارغ بود کرده اتخاذ اداری مکاتبات

 شدند تاکید نمودهایی که در آن دوره منتشر میهچنین بر اهمیت روزنامخواهی در سراسر کشور اشاره کرد و هممشروطه

 ،الممالکثیر گذاشتند مانند احمد کسروی، ادیباهای مشروطیت تکه از طریق ادبیات بر جریان بردبقایی از کسانی نام 

تند.خواهی، آزادی و مدنیت نقش زیادی داشآخوندزاده و سیداشرف که در تشویق مردم به مشروطه

 جلیلیان سعید و تهران دانشگاه سیاسی علوم استاد احمدی حمید این نشست و آغاز پنل دوم که با شرکت یدر ادامه

 دو: افزود و کرد اشاره اشسخنرانی مقدمه عنوانبه خود بحث نکته دو به احمدی بود، شده تشکیل ستریدادگ وکیل

گران انقالب مشروطه را در بعد که خیلی از تحلیلی اینیک دارد؛ وجود مشروطیت انقالب مورد در نادرست برداشت

کنند. برداشت اشتباه دیگری که وجود دارد این کنند و آرمان مشروطه را دموکراسی معرفی میسیاسی آن خالصه می

شنویم که ایرانیان است که بسیار شنیده شده که انقالب مشروطیت شکست خورده است. برای همین است که زیاد می

کنند در حالی که انقالب مشروطیت یکی از ابعادش سیاسی و یکی از سال است برای دموکراسی تالش می 110

احمدی در ادامه به بیان ابعاد مختلف انقالب مشروطه همچون ابعاد  خواهی بودآن هم دموکراسیهای بعد سیاسی جنبه

سیاسی، امنیتی، اقتصادی و استقالل از خارج پرداخت و دموکراسی را یکی از نکات بعد سیاسی انقالب مشروطه معرفی 

ساله و قبل از مشروطه  70ای دارای پیشینه شود. بعد امنیتی انقالب مشروطهکرد که در تأسیس دولت مدرن خالصه می

احمدی به  گردیدالمللی میداشته که شامل تالش ایرانیان برای استقرار امنیت در داخل کشور و امنیت در سطح بین

های مهم انقالب مشروطه اشاره کرد و افزود: بعد از جنگ ایران و عنوان یکی از جنبهخواهی ایرانیان بهبعد استقالل

گیری افغانستان س، کشور در چنبره روسیه و انگلستان قرار گرفت و استقالل ایران از بین رفت. تالش برای بازپسرو

در دوره آخر ناصرالدین شاه و جنگ ایران و انگلیس که به محاصره بنادر جنوبی ایران توسط انگلستان ختم گردید 

اد دانشگاه تهران بعد سیاسی انقالب مشروطه را نخستین آرمان این است خواهانه استای از این مطالبه استقاللنمونه

انقالب دانست که محقق گردید. قدرت سریع به مردم و رجال سیاسی واگذار شد و مجلس نماد این قدرت سیاسی بود. 

ند بعد سیاسی یعنی دموکراسی به مفهوم عام آن محقق شد یعنی مجلس تشکیل شد و تالش برای تحقق ابعاد دیگر مان

طور کلی انقالب مشروطه تالش ایرانیان برای بازآفرینی هویت جدید خواهی هم صورت گرفت. بهاقتصاد و استقالل

طلبی آن بود. بازسازی اقتصادی و استقرار امنیت باید در ها در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و استقاللایرانی
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گرفتدرازمدت صورت می

های تاریخی مشروطیت پرداخت و حکومت مطلقه را تنها وی به زمینه سخنران این نشست بودسعید جلیلیان آخرین 

شیوه زمامداری مورد پذیرش ایرانیان معرفی کرد: در آغاز دوره قاجار که آغاز آشنایی نزدیک ما با غرب متحول شده بر 

با حضور در  -عتی یعنی روسیه و انگلستاناثر تجدد از طریق همسایگی با دو قدرت برآمده و ایجاد شده از انقالب صن

باشد، تنها روش حکومت و تنها شیوه زمامداری شناخته شده نزد ایرانیان می -ویژه با کمپانی هند شرقیخلیج فارس و به

اهلل و سایه خداوند بر روی زمین از قدرت نامحدودی عنوان ظلباشد و سلطان بهحکومت سلطنت مطلقه و مستقل می

ای برای حکومت وجود داشت ر است. البته سایه نهاد وزارت و صدارت عظمی که یادگار روزگاری است که نظریهبرخوردا

گیری مشروطیت پرداخت های شکلوی در ادامه به زمینه واسطه سنت وجود دارد و البته در کنار آن سنت وزیرکشیبه

غربی که مجهز به اندیشه و صنعت دوران بعد از صنعتی و گفت: در این دوران امتناع اندیشه، همسایگی با دو قدرت 

نوازد و در کند. روزگار سیلی محکمی به گوش ایرانیان میباشند الجرم ما را با واقعیتی تلخ مواجه میشدن در اروپا می

ارالسلطنه میرزا و دهای ایران و روس و وهن ایجادشده ناشی از شکست در برابر دولتی بیگانه ابتدا اردوی عباسجنگ

گرفته از سوی متحدین خیالی نیز های صورتشوند. بدعهدیماندگی ایران آشنا میتبریز با قدرت تجدد و میزان عقب

دهد که در عالم سیاست هیچ عهد و پیمانی تری در اروپا بودند درس دیگری به زمامداران ایرانی میکه درگیر بازی مهم

ی جز منافع ملی ندارد و حتی سردار بزرگی چون ناپلئون به راحتی از توافقات ابدی نیست و اخالق سیاست جدید مبنای

افتاده در اروپا است که کند و روابط ایران و انگلیس نیز تحت تأثیر روابط انگلیس و روس و وقایع اتفاقعدول می

که در خط مقدم جنگی قرار داشت  میرزا رااطالعات ایرانیان از آن تقریباً هیچ است. این اتفاقات و وقایع دردناک عباس

میرزا و دارالسلطنه ها به ملت ایران تحمیل نموده و دستگاه فکری عباسکه شکست و وهنی بزرگ با وجود تمام رشادت

مقام فراهانی( به غرب مقام )پدر قائمتبریز از توضیح آن عاجز بود بر آن داشت که افرادی را به توصیه میرزا بزرگ قائم

 تا ضمن آموختن علوم نوین اطالعاتی از غرب و روابط حاکم بر آن کسب نموده و به ایران منتقل نمایند گسیل دارد

ماندگی ایرانیان اشاره کرد و نقش احزاب و اصناف در روند دموکراسی و آزادی غرب را منحصر به فرد جلیلیان به عقب

رشد و پیشرفت غرب ایرانیان را متوجه این نکته کرد که ها و تحقیرها در کنار دیدن دانست: مجموع این وقایع، شکست

نظام فکری سنتی دیگر پاسخگوی سؤاالت و نیازهای جامعه ایرانی در دنیای مدرن نبوده و جنبشی برای فهم غرب و 

کان روابط حاکم بر آن و دالیل پیشرفت و ترقی آن ایجاد شد و ما را با مظاهری از دنیای غرب از جمله دولت مدرن و ار

شد، در اکثر مواقع تحت تأثیر هایی از مظاهر را شامل میکه خیلی عمیق نبود و جنبهآن آشنا کرد. این آشنایی ضمن این

قرار داشت. اتفاقاتی که  19های فکری قرن اتفاقات ناشی از تحوالت فکری دوران جدید در اروپا و انقالبات و جنبش

ها را توانست آنوالت فکری صورت گرفته بود که ذهن اندیشمند غربی میاگر در آن جوامع قابل توضیح و نتیجه تح
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بفهمد برای ذهن ایرانی در چهارچوب سنت قدمایی مفاهیم روشنی نداشت و در حد فهم مظاهر باقی ماند و خیلی عمیق 

ی نوین غربی وجود هانشد، اما فکر اصالح و آزادی در میان ایرانیان به شدت طرفدار پیدا کرد. یکی از مظاهر دولت

کردند و روند دموکراسی و آزادی را در این جوامع تضمین بود که دولت مدرن را پشتیبانی می سندیکاهااحزاب و اصناف و 

 نمودندمی

 مقام مشورتی سازمان مللکسب  3.1.9

، با 1397سال خرداد ( در ECOSOC)  متحد ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی شورایپیرو درخواست انجمن از 

های شبکه سمنبه این مناسبت موافقت شد.  1398در امرداد سال عنوان مقام مشورتی ویژه این شورا درخواست انجمن به

را در دستیابی به اهداف  اعضای انجمنپیروزی روزافزون ز شادباش گفت و میراثی استان تهران به انجمن فرهنگی افرا

 .نمود های درخورتر و اثرگذارتر آرزویگاهو راهیابی به جا خودفرهنگی و اجتماعی 

 ثالث اخوانبزرگداشت همایش  3.1.10

همایش شهریورماه انجمن فرهنگی افراز با همکاری انتشارات زمستان و خانه هنرمندان ایران  پانزدهمدر روز جمعه 

تاالر جلیل در  بهرام پروین گنابادی و ، اصغر دادبه(ماکان)با سخنرانی: محمد بقایی را  «یادی از مهدی اخوان ثالث»

اخوان ثالث شعر نیمایی را به  که کردن در سخنان خود بیان محمد بقایی ماکابرگزار نمود.  خانه هنرمندان ایران شهناز

ای اوج رساند. اشعار وی حاوی احساس و اندیشه

نشیند. به گفته دل میاست که از دل برمی آید و بر 

او اخوان به نیما اعتبار بخشید. بقایی افزود: اخوان 

معتقد بود وزن برای شعر مانند هارمونی است برای 

موسیقی. نیما و اخوان هردو زندگی را ستایش 

کنند. او بیان کرد: گاهی اشعار اخوان به نیما می

نزدیک می شوند و گاهی اشعارش به سبک 

گیرند. اخوان زبان فاخری دارد و خراسانی تعلق می

های زندگی و جامعه نظر دارد. بسیاری از به واقعیت

ها بوده هایش در زمان خودش ورد زبانسروده

که اخوان ثالث بیشتر اشاره به این او با است.

اقع ایرانی بود. از سویی بینی او در وگرا بیان کرد: انسان مورد نظر اخوان ثالث ایرانی است. جهانگرا بوده تا جهانایران

 
 اخوان ثالثیادی از بقایی )ماکان( در همایش  محمد
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پرداخت. بقایی با اشاره به یافت به تمجید مصدق میزمان که مجالی می دیگر اخوان ثالث منتقد جریان حاکم بود. هر

کند بیان کرد: مسائل زمان او ممکن است در ای است که در آن زندگی میهای اخوان ثالث بیانگر جامعهکه سرودهاین

عشق  که اخوان ستایشگر. هوا ممکن است همیشه بس ناجوانمردانه سرد باشد. او با اشاره به اینای مطرح باشدهر دوره

برگردان گفت ما عکسستود و همواره میکرد گفت: اخوان اشعار عاشقانه حافظ را میبود و عشق را زندگی معنی می

آمیز به زندگی داشت و نگرشی مهرانگیز و امیدوارانه داشت. حافظ هستیم. او همواره احساس مالطفت

 
 1398همایش یادی از اخوان ثالث؛ خانه هنرمندان ایران؛ شهریور 

اصغر دادبه، استاد ادبیات فارسی و معارف اسالمی نیز در این همایش به سخنرانی پرداخته و گفت: از دو زاویه علی

دکتر بقایی از درون به موضوع نگاه کرد و من  نگاه بیرونی و یک نگاه درونی؛توان یک موضوع را بررسی کرد. یک می

های هنر و شعر شرایط سیاسی است. در دوران حکومت آغامحمدخان از بیرون آن را بررسی می کنم. یکی از ستون

داشت. چنانچه اروپا کالسیسیسم شاه قاجار نیز در دربار خود انجمن ادبی او افزود: فتحعلی قاجار ادبیات ویژه ای پدیدار شد.

دادبه با اشاره  گیرد. در آن دوران ادیبان بزرگی پدیدار می شوند.کند در ایران نیز مکتب بازگشت شکل میرا تجدید می

 که ادیبان بزرگ عصر ما نیز محصول بازگشت به همان ادبیات و مطالعه آن هستند بیان کرد: اخوان ثالث، بهار وبه این
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های جدیدی که پس از انقالب مشروطه شاخهاو با بیان این دیگر شعرا محصول بازگشت به همان دوران هستند.نیما و 

گوید من خراسان را به یوش پیوند زدم نیز اشاره به در ادبیات ایجاد شد اظهار کرد: این جمله معروف اخوان ثالث که می

 های قدیمی شعر ایرانی دارد.مندی از سبکالعه و بهرهها و بازگشت به دوران ادبیات کالسیک و مطهمین شاخه

بهرام پروین گنابادی، نویسنده، پژوهشگر ادبی و استاد ادبیات فارسی در این همایش در رابطه با تحقیق شعر ماندگار 

 ایم. مانندکردههایی مطرح ایم و بر مبنای پارامترهایی سوالتا کنون تحقیقی را انجام داده 60اظهار کرد: از اواخر دهه 

که از اشعار معاصر کدام شعر را به خاطر دارید؟ دلیل این امر نیز آن است که یکی از پارامترهای شعرای خوب آن این

های مختلف در او افزود: در این تحقیق که تاکنون طول کشیده و نسل است که شعرهایش در حافظه مردم مانده باشد.

شاعر برتر در این  3اند با عنوان خانه داماد منتشر شده است. اخوان ثالث در زمره های مختلف در آن شرکت کردهدهه

پروین گنابادی در ادامه با اشاره به اشعار سعدی  های شعر او نبوغ زبانی وی است.رود. یکی از ویژگیتحقیق به شمار می

 را فارسی زبان بالقوه هایتوانمندی او. است مدیون نیز سعدی به فردوسی  و فردوسی بیان کرد: زبان فارسی به اندازه

او گفت: تسلط اخوان ثالث بر زبان  خوان ثالث نیز هم به اشعار فردوسی و هم سعدی تسلط داشته است.ا. کرد کشف

موجب شده که در آینده بتواند به عنوان یکی از شعرای کالسیک ایران ماندگار شود. او این امر را مدیون نبوغ و مطالعه 

  .ستدان

  
 شت اخوان ثالث در همایش یادی از اخوان ثالثزردفرنگیس طوسی و 

ترا ای کهن بوم و بر »خوانی بود. در آغاز، چیستا سالمتی شعر ، اخوان«یادی از اخوان ثالث»های دیگر نشست از برنامه

وسی، فرزانه زمانی، نسرین ارمگان و زینب دریس نیز شعرهای دیگری از طاخوان ثالث را خواند. فرنگیس « دوست دارم
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یاد »ی آغازین این نشست بود. برنامه پخش فیلم کوتاهی درباره زندگی و شعر اخوان ثالث، برنامه این شاعر را خواندند.

خوان ثالث در گزارش همایش بزرگداشت مهدی ا به پایان رسید.« ای ایران»با پخش سرود « مهدی اخوان ثالث

 کار شد. ایران )ایسنا( دانشجویان خبرگزاریو  )ایبنا( ایران کتاب خبرگزاری

 های همایش علمی کورش بزرگکتاب مجموعه مقاله 3.1.11

رضا نویسندگی علیخورشیدی(، به 1395 –های همایش کورش بزرگ مقاله)مجموعه" کورش بزرگ"مجوز چاپ کتاب 

کوشش و افشاری و نشر شورآفرین در شهریور ماه از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته شد. این کتاب که به

های برگزیده همایش که توسط هیات رضا افشاری، دبیر اجرایی همایش، تهیه شده، در برگیرنده مقالهویراستاری علی

های نشستای پیرامون کورش بزرگ، گزارش کاملی از پیشچنین شامل مقدمهی قرار گرفته و همداوران مورد ارزیاب

 چاپ خواهد رسید.به 1399ی نخست سال کتاب در نیمه اینباشد. همایش و تاریخچه انجمن فرهنگی افراز می

 های ایرانیهای شادباش جشنسومین فراخوان طراحی کارت 3.1.12

ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا، سده و اسفندگان و هم چنین روز بزرگداشت  شادباش شش جشنهای طراحی کارت

در سومین سال خود در اواخر تابستان فراخوان داده شد. مهلت ارسال آثار تا آخر پاییر اعالم  کورش بزرگ )هفتم آبان(

انتقال ، خالقانه بودن، شش معیار ترکیب بندی و رنگ های دریافتی بر اساسطرحشد که تا نیمه بهمن نیز تمدید گردید. 

آرام طرح اسفندگان داوری گردید.  تناسب با مدیاو  محتوا )بکارگیری عناصر فرعی(، مواد و تکنیک، مفهوم )گویا بودن(

آرام طرح نوروز و چنین طرح دوم اسفندگان عنوان طرح برگزیده فراخوان انتخاب گردید. همبه اردبیلیعالئی

تهم از نظر کیفی برای چاپ کارت شادباش انجمن فرهنگی افراز مورد پذیرش قرار تبسم و طرح یلدای  اردبیلیالئیع

 گرفت.

  
 اردبیلی و سمت چپ طرح یلدا تبسم تهمسمت راست طرح نوروز آرام عالئی
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 اردبیلیآرام عالئی های ایرانی؛ اسفندگان ازهای شادباش جشنطرح برگزیده سومین فراخوان طراحی کارت

 نشست اردبیل 3.1.13

نهاد فعال در حوزه های مردمفرهنگی عضو شورای هماهنگی سازمانهای میراث چهارمین گردهمایی سراسری سمن

، با محوریت بافت تاریخی شهر اردبیل، 1398هفدهم تا نوزدهم مهرماه از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

 شکوه، دبیر کارگروه هنر و شهروز طوسی، دبیرو انجمن فرهنگی افراز نیز با حضور لیال رستمی شددر این شهر برگزار 

شهر اردبیل همچنین در دوره قبلی، یعنی سومین گردهمایی  کارگروه تاریخ انجمن در این گردهمایی شرکت نمود. )وقت(

های میراث فرهنگی در ی و توانایی خوب سمنها بود که نشان از پویایشورای هماهنگی هم میزبان نمایندگان سمن

استان سراسر ایران در این گردهمایی حضور داشتند. برنامه سه روزه  19انجمن از  32نفر نماینده  56این استان دارد. 

ها، کارگاه آموزشی عملی موفق انجمن هایهمایش شامل افتتاحیه، بازدید از بقعه شیخ صفی، پنل تخصصی ارائه پروژه

ها با دکتر طالبیان، معاون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انمندسازی، نشست ویژه نمایندگان سمنتو

ها، نمایندگان میراث و شهرداری، و مهندسین معماری و شهرسازی در خصوص حفاظت نشست تخصصی سه جانبه سمن

ها و هیئت رییسه شورای گوی انجمنونشست مشترک گفتو احیاء بافت تاریخی اردبیل شامل بازار اردبیل، و در نهایت 
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 شد.هماهنگی و مراسم اختتامیه می

ها برگزار شد. در های موفق انجمنالدین اردبیلی، نشست تخصصی ارائه پروژهپس از بازدید از مجموعه بقعه شیخ صفی

افت تاریخی شهرهای خود موفق عمل این نشست نمایندگان چند انجمن که در زمینه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و ب

های موفق، احیای بازار تبریز، بخشی از کرده بودند تجربیات خود را با باشندگان در میان گذاشتند. از جمله این پروژه

گیری رونق گردشگری روستای پاسارگاد بود. علیرضا السلطنه قزوین، و شکلبافت تاریخی نیشابور، احیای سرای سعد

به عنوان یکی از هموندان کارگروه فعال در پاسارگاد گفت که در آن روزها مردم روستای پاسارگاد در  صادقی امیری،

کرد نارضایتی زیادی هایی که سازمان میراث فرهنگی اعمال میتعارض با مجموعه پاسارگاد بودند و بابت محدودیت

های غیرمجاز هرروزه در های زیادی از حفاریرشای با مجموعه نداشتند، بلکه گزاداشتند و نه تنها کمترین همکاری

های مداوم این کارگروه، جو موجود به تدریج تغییر کرد، به نحوی که امروز شد. اما با فعالیتمنطقه پاسارگاد گزارش می

نان شاهد رونق چشمگیر رویکرد گردشگری و اقتصاد حاصل از آن در روستای پاسارگاد هستیم، و مردم محلی مانند پاسبا

کنند. همچنین در این روستا های غیر مجاز اطراف پاسارگاد را گزارش میمیراث فرهنگی، به صورت خودجوش، فعالیت

گردی به وجود گاه بومگونه امکانات اقامتی برای گردشگران وجود نداشت امروز چندین اقامتکه تا چند سال پیش هیچ

 داده است.  آمده که فضای منطقه پاسارگاد را به کلی تغییر

های بازار اردبیل و بافت تاریخی اطراف آن آغاز شد. بعد از ها و چالشروز دوم با برگزاری کارگاه میدانی بررسی آسیب

ها با محمد حسن طالبیان، معاون وزارت میراث فرهنگی ظهر روز دوم گردهمایی به نشست مشترک نمایندگان سمن

این نشست بیان شد، نیاز به ثبت ملی آثار فرهنگی ملموس و ناملموس بود، های که در اختصاص داشت. یکی از دغدغه

تواند حریم امنی برای این میراث مهری زیادی صورت گرفته است. ثبت ملی میو بی کاریکه در این زمینه تا امروز کم

که نسبت به سایر قوانین کشور قوانین میراثی و محیط زیستی قوانین فرادست هستند، به این معنی  را کهبوجود بیاورد، چ

های کند. یکی دیگر از آسیبها را تا حدود زیادی سلب میاندازی به آناز ارجحیت و اولویت برخوردارند، که امکان دست

ها، بدون در های مرمت و بازسازی بناها طی مناقصات بود، که در آنمطرح شده در این نشست، مسئله واگذاری پروژه

های های امر بازسازی مکانها و ظرافتها با پیچیدگیکاران و آشنایی آنن تخصص مجریان و پیماننظر گرفتن میزا

های زیادی را به دنبال خود شود. این مسئله آسیبترین هزینه را پیشنهاد کنند واگذار میتاریخی، به گروهی که پایین

گوی ودر روز پایانی گردهمایی نشست گفت ازنگری و اصالح دارد.های جدید نیاز به بنامهبه همراه دارد و در قوانین و آیین

شناسی ها و اعضای هیئت رییسه برگزار شد که باشندگان نشست به بیان انتقادات و آسیبدوستانه نمایندگان سمن

بخش یه پایانها پرداختند. پس از این نشست با استراحتی کوتاه، مراسم اختتامهای شورای هماهنگی و بیان فرصتفعالیت

 های شورای هماهنگی بود.همایی سمنچهارمین گرد
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 العادهمجمع عمومی فوق 3.1.14

 العادهفوقمجمع عمومی  آبان 20 دوشنبهبا سررسید مدت دوساله اعضای هیات مدیره و مدیر عامل انجمن، در روز 

عبارت  اعضای هیات رئیسه مجمعگردید. برگزار  انسانی علوم اندیشمندان خانه خیام، تاالر محل در فرهنگی انجمن

زاده، نمین، منشی مجمع؛ طراوت اعتراضی، ناظر اول و میالد محسنارشیا لشگری، رئیس مجمع؛ سحر رمضانی بودند از

جام شد و اعضای جدید هیات مدیره برای ان بازرس  گیری اعضای جدید هیات مدیره وطبق دستورجلسه رای. ناظر دوم

امیرهمایون ؛ شکوه، عضو اصلیلیال رستمی شرح انتخاب شدند: این زرس برای مدت یک سال بهمدت دو سال و با

سارا ؛ حمیدرضا افشاری، عضو اصلی؛ شهروز طوسی، عضو اصلی؛ ، عضو اصلیجلیلیشرمین پزشکان؛ مکتبی عضو اصلی

نشست اعضای هیات مدیره جدید نخستین چنین . همزاده، بازرس اصلیعاطفه موسیو  نائینی، عضو علی البدلسجادی

شکوه به عنوان رئیس هیات لیال رستمی گرفته شد:ها تصمیم این انجمن جهت تعیین سمتهای هیات مدیره نیز برگزار و

چنین حمیدرضا هم. دارشهروز طوسی به عنوان خزانهو  امیرهمایون مکتبی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره؛ مدیره

 انجمن )مدیر عامل( برای مدت دو سال انتخاب شد.افشاری به عنوان دبیر 

 

 
 زادهنمین، طراوت اعتراضی، میالد محسنرمضانیسحر لشگری، العاده. از راست: ارشیا هیات رئیسه مجمع عمومی فوق
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 سالروز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمن 3.1.15

همکاری انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران انجمن فرهنگی افراز با ، آذربایجان نجات سالروزبه مناسبت 

)عضو هیئت  با حضور دکتر اصغر دادبه، دکتر عطاءاهلل عبدیرا  «سالروز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمن»همایش 

پژوهشگر ) و احسان هوشمند )پژوهشگر حوزه قفقاز(ناصر همرنگ علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی(، 

 برگزار نمود. دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانیدر محل تاالر کمال آذرماه  19شنبه، سهدر روز اقوام( حوزه 

گرا به شدت با لحاظ این واقعیت که در ایران کنونی نیروهای قومدر سخنرانی خود بیان نمود که  دکتر عطاءاهلل عبدی

های خود را دارد. ل و به صورت همگون بررسی کرد. هر منطقه تفاوتتوان آن را در یک نظریه کامفعال هستند، نمی

اعالم خوزستان را ترین منطقه خطرناکدکتر عبدی های فقر و نقش همسایگان نیز در این موضوع نقش دارند. ویژگی

هویت ملی به ، کشور ایشان اظهار نمود که در. بیان کردفقر و بیکاری و احساس در حاشیه ماندن  نمود و دلیل آن را

بحث هویت ایرانی مربوط به حکومت  ، هر چندشوده شده است و توجهی به آن نمییک بحث صنفی و گروهی تقلیل داد

. دکتر عبدی اضافه کرد کند توجه آن به باید  کندواقعیتی است که هر حکومتی که کشور را اداره می و خاصی نیست

ها کنیم از حرفامروز ما حیرت می دکتر عبدی بیان نمود کهتر است. های قومی در آذربایجان اما از همه جدیبحثکه 

عنوان کسی که باید ضابط و عامل جمعه، استاندار، شهردار و بهمجلس، امام یههایی که برخی به نام نمایندوسخن

 افتد. ا در واقع تهدیدی علیه امنیت ملی ما هستند اما هیچ اتفاقی نمیکنند و اینههویت ملی و امنیت ملی ما باشد بیان می

باید توجه داشت که در آذربایجان جهان ایرانی، در خود ابراز کرد که  هایی از سخنانبخشدر  ناصر همرنگچنین هم

پرستان ریان است. بارها میهننشده در جهای اَنیرانی قرار گرفته است و یک نبرد اعالنیک نبرد نابرابر، مورد حملۀ جهان
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اند، اما این نبرد بسیار جدی آذری به مسئوالن آذری تذکرهای جدی دادند اما هیچ توجهی نشد و تنها خمیازه کشیده

جدی از بین مردم برای تجزیۀ آذربایجان شروع شده باشد بلکه  حرکتباور ندارم که یک همرنگ بیان نمود که است. 

شود. ادبیاتی که در آذربایجان ساخته شده و به صورت یک دم از باال به آذربایجان تزریق میاین نیرویی است که دما

گفتمان جدید روزمره درآمده از آن طرف مرزها آمده است. عباراتی همچون ستم ملی و زبان مادری ریشه در این آب و 

 ها آمده است.خاک ندارد و از آن سوی آب

 
 دانشگاه تهران، تاالر کمال آذر 19. ؛ روز گریز اهریمنسالروز نجات آذربایجانهمایش 

آذر به فراموشی سپرده  21متاسفانه در دهه های اخیر روز در سخنرانی خود اظهار داشت که  احسان هوشمنددر آخر  

بخش  یهآذربایجانی، ملت ایران جلوی تجزیکه در این روز به همت ارتش ایران و مردان و زنان شده است، حال آن

زدن سرنوشت ایران به گرایی حاصل گرهجریان قوم را گرفت. -های ایران و روسپس از جنگ-دیگری از کشور 

گرایی و وطنی لیبرالی است که هرکدام به نوبۀ خود به هویت ایرانی ضربه زده و بر طبل قوموطنی مذهبی و بیجهان

حقوق اقوام هست و خبری از ملت ایران نیست و غایب اصلی در اند. گویا امروز فقط امت اسالم و طلبی کوبیدهتجزیه

 این مملکت هویت ایرانی و مردم ایرانی هستند.



 41 1398 سال عملکردپیشینه و  | انجمن فرهنگی افراز

 

   
 ترتیب از راست: عطاهلل عبدی، ناصر همرنگ و احسان هوشمندبه

 شبکه سمن های میراثی استان تهرانمجمع عمومی  3.1.16

باشد در دی ، که انجمن فرهنگی افراز از بنیادگذاران و عضو آن میمجمع عمومی شبکه سمن های میراثی استان تهران

به عنوان در کارگروه میراث معنوی، سیدمحمدحسین موسوی میرکالئی، نماینده انجمن فرهنگی افراز ماه برگزار شد و 

 .برگزیده شد هاسمنعضو شورای مرکزی شبکه 

 ارتقاء سطح فعالیت انجمن از استانی به ملی 3.1.17

، مبنی کننده پروانه فعالیت( در تابستانرو ارسال درخواست و گزارش عملکرد انجمن به استانداری تهران )مرجع صادرپی

بر گسترش سطح فعالیت انجمن از استانی به ملی و تایید هیات نظارت استانداری تهران، پرونده به وزارت کشور ارسال 

گردید و با ارسال دوباره گزارش عملکرد انجمن و برگزاری نشست هیات نظارت وزارت کشور، با ملی شدن سطح فعالیت 

توجه به شیوع ویروس کرونا و بحرانی شدن وضعیت کشور و پیرو هماهنگی  چنین باهمانجمن فرهنگی افراز موافقت شد. 

العاده انجمن در آبان ماه، در مجمع عمومی عادی گیری مجمع فوقبا وزارت کشور در اسفند ماه، مقرر شد که نتایج رای

 لحاظ گردد. 1399انجمن در اردیبهشت سال 

 سوریو چهارشنبه اسفندگان جشن لغو 3.1.18

شیوع ویروس  آمدهوضعیت پیش با توجه به برای برگزاری جشن اسفندگان، روز زن و زمین وانجمن  رغم آمادگیعلی

انجمن را اعالم نمود.  جشن اسفندگان از جمله ها،برنامههمه روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی لغو  ،کرونا

و در اولویت بودن بحرانی شدن وضعیت کشور با توجه به  که اعالم نمودانجمن ، طبق تصمیم شورای مرکزی چنینهم

  شود.سوری برگزار نمیسالمت دوستان، جشن چهارشنبه
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 ها ار رو  3.2

 هنر 3.2.1

 

 تاکنون( 1396شکوه )از تیر ماه دبیر کارگروه: لیال رستمی

تا تیر  1395فائزه کثیر )از شهریور و  (1395پیشین: سارا سجادی نائینی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور  اندبیر

1396). 

 اندیشمندان خانهتاالر سعدی  محل دری خواننمایشنامهنشست  هشت ی کارگروه هنر خواننمایشنامهبخش  1398 سال در

 نمود.  برگزار شرح زیر به انسانی علوم

 اردیبهشت 24 تاریخ در مامت دیوید نوشته راس گلن گری گلن نمایشنامه 

 در کردکریمی خاطره خانم اثر مترجم حضور با و اودتس کلیفرد نوشته طالیی پسر و لفتی انتظار در مایشنامهن 

 اول تیر تاریخ

 نینلی زیبایی ملکه مایشنامهن 

 29 تاریخ در دونامک مارتین نوشته

 تیر

 ویل اندرسون محاکمه مایشنامهن 

 امرداد 26 تاریخ در لویت سال نوشته

 نوشته جوان دختر و مرگ مایشنامهن 

 مهر  6 تاریخ در دورفمان آریل

 آبان 11 تاریخ در آلن وودی نوشته معلق حباب مایشنامهن 

 دی 7 تاریخ در شان واالس نوشته اجیر عزادار مایشنامهن 

 بهمن 5 تاریخ در گرگس آدلی استیون نوشته دیوانگی تا ریورساید از مایشنامهن 
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 کتابخوانی 3.2.2

 

 تاکنون( 1398سحر نامورکهن )از بهمن دبیر کارگروه: 

 ،(1395تا دی  1395زاده )از خرداد عاطفه موسی ،(1395دبیران پیشین: محمد صادقی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد 

 (1398بهمن تا  1397جلیلی )از دی شرمین پزشکان .(1397تا دی  1395امیرهمایون مکتبی )از دی 

  :نشست  11نشست برگزار کرد که در این میان  12در مجموع  1398گروه کتابخوانی افراز در سال کتابخوانی

درطی  صورت مجازی برگزار شد.گیر بهصورت حضوری و یک نشست در پایان سال به علت شیوع بیماری همهبه

مورد نقد و بررسی اعضا قرار  نشستشده در طول ماه خوانده و در حین انتخابیش کتاب از پ هانشستاین 

پیش های گذارد. در سالاشتراک میبه دوستانکتاب با دیگر  پیرامونگیرد. هر یک از اعضا دیدگاه خود را می

گذاشتند اشتراک میبه ایمیل با دکتر علی فردوسی نیز از راهِو  شکل نوشتاریخود را به هاینظر نشستپس از  اعضا

توسط  1398های انتخابی سال . کتابنشدانجام  کارها و مشغله دکتر فردوسی این درگیریسبب امسال بهکه 

بندی روی هیچ سبک و گروهو دنباله گردیدها انجام پیشنهادی آن فهرستگیری بین اعضا کارگروه و از میان رای

. نشست نقد و استشرح زیر به هافهرست کتاب. شدمیشامل  را هاموضوعمعینی نبود و طیف بسیار متنوعی از 

 :بررسی سه کتاب آخر فهرست در زمان دبیر جدید کارگروه انجام گردید

o (انتشارات علمی و فرهنگی) قلعه مالویل، روبرت مرل، ترجمه محمد قاضی 

o (انتشارات افق) تصویر دوریان گری، اسکار وایلد، ترجمه محسن سلیمانی 

o (نتشارات بهجتناهید شهبازی )اها، ویلیام گلدینگ، ترجمه ساالر مگس 

o  ،(نشر مروارید) علی قادریترجمه تجاوز قانونی، کوبو آبه 

o (فرهنگ نشر نو) مزدا موحدترجمه های کوتاه به سواالت بزرگ، استیون هاوکینگ، پاسخ 
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o (نشر مجید)رضا اسکندری ترجمه بک، های خشم، جان اشتاینخوشه 

o ،(انتشارات امیرکبیر) فخرالدین میررمضانی ترجمه کشتن مرغ مقلد، هارپر لی 

o  (انتشارات نیلوفر) کاوه سیدحسینیترجمه داستان دیگر، لوییس بورخس،  23کتابخانه بابل و 

o (فرهنگ نشر نو) نیک گرگینترجمه حراری، انسان خردمند، یوال نوح 

o 1984 ،(مجیدنشر ) حمیدرضا بلوچترجمه ، جورج اورول 

o  ،(نشر چشمه) پیمان خاکسارترجمه جز از کل، استیو تولز 

o (نشر چشمه) سه قطره خون، صادق هدایت 

 تاریخ 3.3.3

 

 تاکنون( 1398رضا افشاری )از اسفند علیکارگروه:  دبیر

 (.1398اسفند تا  1396در اسفند  )از ابتدای ایجاد کارگروه شهروز طوسیپیشین:  دبیر

 دو  خانه اندیشمندان علوم انسانی خرداد در تاالر خیام 27: روز دوشنبه بازخوانی تاریخ ایرانهای ه نشستلسلس

توسط  هاایران در آتش دیادوخی با عنوان سخنرانی نخستسخنرانی پیرامون بازخوانی تاریخ ایران برگزار شد. 

توسط  سلوکیان در ایران نوانبا ع سخنرانی دومو  افزارکارشناس سازمان رزم وند انجمن وهم شهروز طوسی،

 ارایه گردید. شناسیمسعود آجیلیان، کارشناس ارشد ایران
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 سازمان اطالعات و جاسوسی »نشستی با عنوان  مهر 30شنبه، سه: روز های بازخوانی تاریخ ایرانسلسله نشست

 اندیشمندان علوم انسانیخانه سالن خیام در  با سخنرانی رضا اردو، دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان «اشکانیان

 برگزار گردید.

 ی منابع جدید فارسی دوره»نشستی با عنوان آبان  28شنبه، سه: روز های بازخوانی تاریخ ایرانسلسله نشست

اندیشمندان خانه سالن خیام در  دکترای تاریخ ایرانی آموختهدانشبا سخنرانی محمود فاضلی بیرجندی،  «ساسانی

 برگزار گردید. م انسانیعلو
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 وهوایی و نقش تغییرات آب»نشستی با عنوان  بهمن 29شنبه، سه: روز های بازخوانی تاریخ ایرانسلسله نشست

در  دکترای تاریخ ایران باستانی آموختهدانشکاری، با سخنرانی اسماعیل مطلوب «آن در تحوالت عصر ساسانی

 برگزار گردید. علوم انسانیاندیشمندان خانه سالن خیام 

 
 

 بومزیست 3.3.4

 
 تاکنون( 1398آناهیتا زمانی )از فروردین کارگروه:  دبیر

 های زیست انجمن فرهنگی افراز با همکاری موسسه دروازههفته محیط مناسبتبه: همایش گرمایش جهانی و آب

تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم در خرداد  25شنبه در روز جهانی و آب را  گرمایشسبز پارس، همایش 

 اقلیم تغییر پیرامون هوایی، و آب تغییرات خبره کارشناس احدی، برگزار نمود. در این همایش محمدصادق انسانی

پرداختند. در این همایش  سخنرانی به آب مسئله پیرامون زیستمحیط کنشگر درویش، محمد و جهانی گرمایش و
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 داشته را جهان ده رتبه سوخت احتراق لحاظ از ایگلخانه گازهای انتشار در 2007 سال در ایران مطرح گردید که

و کانادا  جنوبی کره ستان،. در حالی که کشورهایی همچون انگلکرد تغییر هفتم رتبه به رتبه این 2009 سال درکه 

  اند.ای از لحاظ احتراق سوخت نسبت به ایران داشتهمقدار کمتری انتشار گاز گلخانه

 همزمان با و کارگروه زیست بوم با همکاری افرازگشت : شناسی و موزه حشراتبرنامه بازدید از باغ ملی گیاه

 را برگزار نمود. شناسی و موزه حشراتبرنامه بازدید از باغ ملی گیاهن آبا 10در روز جمعه جشنواره گلهای داوودی 

  
 در همایش گرمایش جهانی و آبمحمد درویش  شناسیبازدید از باغ ملی گیاه
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 عملکرد ما ی 3.3

 حساب سود و زیانصورت 3.3.1

 در زیر نشان داده شده است: 29/12/1398حساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به صورت

 

 29/12/1398برای سال مالی منتهی به  

  درآمدها
 12.000.000 وندانه )حق عضویت(هم

 29.790.001 های انجمناز فعالیت وجوه حاصل

 107.000.000 همیاری
 32.310.000 های شادباشفروش کارت

 579.888 310.8100سود حساب پاسارگاد 
 106.037 سود حساب کارگروه کودک و نوجوان

 8.182 سود حساب صندوق
  

 181.794.108 هاجمع دریافتی

  

  هزینه
 24.544.317 هزینه جاری

 20.193.360 گردشگریهزینه 
 10.414.530 هزینه همایش
 هزینه آموزش

 هزینه مالی
0 

58.000 
 85.949 کسرو اضافه صندوق

 70.000 حساب دریافتنی نشر چشمه کوروش
  

 55.366.156 هاجمع هزینه

  
  

 126.427.952 س د )زیان(

 

  اعداد به ریال است.توضیح: 
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 ترازنامه 3.3.2

 در زیر نشان داده شده است: 29/12/1398برای سال مالی منتهی به  انجمن ترازنامه

 

 1397 1398 هادارایی
ها و ب هی

 سرمایه
1398 1397 

   هابدهی 11.076.592 101.322.518 هابانک
 0 0 بستانکاران 2.893.541 11.265.567 صندوق

 0 0 اسناد پرداختنی 0 27.810.000 بدهکاران تجاری

 0 0 هاجمع بدهی 0 0 دریافتنیاسناد 

      
      
   سرمایه   

 
 

 
سرمایه هیات 

 موسس
1.000.000 1.000.000 

 11.145.195 12.970.133 سود )زیان( سنواتی   

 
 

 
سود )زیان( عملکرد 

98 
126.427.952 1.824.938 

 13.970.133 140.398.085 جمع سرمایه   

      

 13.970.133 140.398.085 ها م  دارایی
ها و  م  ب هی

 سرمایه
140.398.085 13.970.133 

 

 

 اعداد به ریال است.توضیح: 
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 یار ون   و همهم. 4

 ون   )عض یت(هم 4.1

های توانند جهت دریافت فرموند )عضو( انجمن شوند. دوستان میتوانند همهای زیر میمند با اجرای گامدوستان عالقه

 هماهنگ نمایند. 09126349734زاده به شماره موسیعاطفه نام انجمن، خام و ارسال مدارک با مسئول ثبت

 ی انجمنآشنایی و پذیرش اساسنامه 

 نامه انجمن مطالعه و پذیرش مرام 

 وندی تکمیل و ارسال فرم هم 

  به شماره حساب ساالنه وندانه )حق عضویت( عنوان همریال برابر با پنجاه هزار تومان به 500.000پرداخت مبلغ

ی بوستان، عهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0000.0286یا شماره کارت  310.8100.12360841.1

 نام انجمن فرهنگی افرازپاسداران، تهران(  به

  نامئول ثبتبرای مسفرستادنِ تصویر فیش واریزی 

 همیار  4.2

و یا شماره کارت انجمن  310.8100.12360841.1پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن 

نام انجمن فرهنگی افراز واریز ی بوستان، پاسداران، تهران(  بهعهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0000.0286

 ا برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند. نموده کپی فیش واریزی خود ر
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