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 پیشینه. 1

 تاریخچه 1.1

با گرفتن اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان،  1۳۸1بنیاد گذاشته شد. در سال  1۳۸0 شهریور 20در انجمن فرهنگی افراز 

 زمینایران تمدن و فرهنگ با جوانان زمین )افراز(، با آرمانِ آشناسازینجمن فرهنگی ایرانهای خود را زیر نام اکوشش

کل ثبت ادارهدر  1۳94، آغاز کرد و در سال ی ایرانیانفرهنگ مل داشتیو گرام یفرهنگ یهااز ارزش یپاسدارو 

 رویپچنین در همان سال شد. همها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران شرکت

، انجمن فرهنگی افراز 1۳97در سال  (ECOSOCسازمان ملل متحد  ) یو اجتماع یاقتصاد یدرخواست انجمن از شورا

نیز وزارت کشور با درخواست  1۳9۸در زمستان سال . گردید 2019در سال شورا  نیا ژهیو یمقام مشورت موفق به کسب

پروانه فعالیت در سطح  1۳99ماه سال  آبانالیت از استانی به ملی موافقت نمود و در انجمن پیرامون گسترش سطح فع

 پژوهی،و ایران شناسیهای ایراننهاد )سمن( در حوزهانجمن توسط وزارت کشور صادر شد. این سازمان مردم ملیِ

 و طبیعی، و میراث فرهنگی پاسداشت ایران، ملی های فرهنگبا ریشه مردم آشناسازی از راهِ هویت ایرانی تقویت

 کند.می و اجتماعی فعالیت بهسازی فرهنگی

 

 ساختار سازمانی 1.2

و بازرس  مدیره هیئتنامه، انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی، برابرِ اساسشکل عضوپذیر بوده و ساختار انجمن به

اعضای . شودیبار در سال برگزار م یک وندانهم یاست که با حضور همه یرکن انجمن مجمع عموم نیترمهماست. 

های سال در نشستمدت یکمدت دو سال و بازرس بهدهند، بهکه شورای مرکزی انجمن را تشکیل می مدیرههیئت

توان به تعیین از دیگر وظایف مجمع عمومی می شوند.وندان انجمن گزینش میدستِ همی مجمع عمومی بهساالنه

های مالی انجمن اشاره کرد. مدیره و تصویب صورتتصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مشی کلی انجمن، بررسی وخط

چنین انجمن دارای شورای مشورتی است که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته و هم

اجرایی انجمن شامل وندان شورای مرکزی است. ساختار رسانِ همعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن، یاریبه

کنند. شورای مرکزی انجمن تشکیل شده است از همه های انجمن فعالیت میاست که در راستای هدف هاییکارگروه

نیستند. شورای مرکزی شخصی را از بین خود  مدیرههایی که عضو هیئتبعالوه دبیران کارگروه مدیرهاعضای هیئت

است و  انجمن اجرایی مقام باالترین کند. دبیر انجمن )مدیرعامل(انتخاب میعنوان دبیر انجمن یا همان مدیرعامل به

شود.می ی آن محسوبنامه به وی واگذار شده است نمایندهاساس و مدیرهطرف هیئت که از اختیاراتی حدود در
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مجم   م می

  را  مرک  
(هی   م یر )

بازر 

  را  مش رتی

 بیر انجمن
(م یر  ام )

مس   ین ا راییافراز ش 

کار رو  ها ر  ها  مست  

 

 نمودار سازمانی انجمن

های فرهنگی همسو با اند. اگرچه برای اجرای فعالیتها ایجاد شده، کارگروههای انجمندر راستای برآورده کردن هدف

از  بودندهای فعال انجمن عبارت کارگروه 1400سال های مستقل نیز وجود دارد. در ها، امکان تعریف طرحاین هدف

 بوم.کتابخوانی، هنر، تاریخ و زیست

 

 و مس   ین م یران 1.3

 ل(دبیر انجمن )مدیر عام 1.۳.1

مدیره هیئت، که دوره دوساله اعضای 1۳9۸آبان  20انجمن در  العادهفوق طورعادی به پس از برگزاری مجمع عمومی

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

نبودند نسبت به انتخاب دوباره حمیدرضا افشاری به سمت مدیره هیئتهایی که عضو بعالوه دبیران کارگروهمدیره هیئت

 دبیر انجمن )مدیر عامل( اقدام نمودند. 
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 انجمنمدیره هیئت 1.۳.2

 مدیره هیئتعنوان اعضای برگزار شد افراد زیر به 1۳9۸آبان  20انجمن که در  العادهفوقطور عادی به در مجمع عمومی

 تخاب شدند:انجمن برای مدت دو سال ان

 ،مدیرههیئت، عضو اصلی و رئیس شکوهلیال رستمی -1

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

 ،مدیرههیئترئیس و نایب، عضو اصلی امیرهمایون مکتبی -۳

 ،دارو خزانهمدیره هیئت، عضو اصلی شهروز طوسی -4

 ،مدیرههیئت، عضو اصلی جلیلیشرمین پزشکان -5

 .مدیرههیئتالبدل ، عضو علینائینیارا سجادیس -6

 بازرس 1.۳.۳

عنوان بازرس انجمن برای به 1400سال اردیبهشت  ۳0 انجمن در عادی ساالنه در مجمع عمومیزاده عاطفه موسی

 سال انتخاب شد.مدت یک 

 شورای مرکزی 1.۳.4

وندان شورای مرکزی انجمن را نیستند همه مدیرهیئتهایی که عضو انجمن و دبیران کارگروهمدیره هیئتاعضای 

العاده انجمن در طور فوقپیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بهتشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند. 

 بودند عبارتند 1400در سال ، ترکیب اعضای شورای مرکزی انجمن 1۳99ها در سال و تغییرات کارگروه 1۳9۸آبان ماه 

(، ن(، ، امیرهمایون مکتبی )عضو اصلی(، حمیدرضا افشاری )عضو اصلی، دبیر انجمعضو اصلیشکوه )ال رستمیاز: لی

البدل(، سحر نامورکهن نائینی )عضو علی(، سارا سجادیطوسی )عضو اصلی جلیلی )عضو اصلی(، شهروزشرمین پزشکان

)دبیر کارگروه هنر( و آناهیتا زمانی )دبیر  مهدی صفرییخ(، رضا افشاری )دبیر کارگروه تار)دبیر کارگروه کتابخوانی(، علی

هایی های گردشگری و جشنریزی و اجرای برنامهکه وظیفه برنامه افرازگشتچنین مسئولیت همبوم(. کارگروه زیست

 امیرهمایون مکتبی بوده است. شود را دارد، بر عهدهشکل تور برگزار میکه به

 

 اجرایی مسئولین 1.۳.5

شهروز  :کنندرسانی میکه در مدیریت انجمن به شورای مرکزی یاری نفر مسئول اجرایی است چهارمن دارای انج

 طراوت اعتراضی، مسئول مالی انجمن ؛ونداننام و امور همزاده، مسئول ثبتعاطفه موسی ؛طوسی، مسئول روابط عمومی

  .تینا تائبی، مسئول آموزشو 
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 وار نشان 1.4

ای طراحی شده است گونه به )لوگو( وارهاین نشان در نگاه نخست

آید، فراز( برمیرا که از نام انجمن )اَ برپاییو  برافراشته شدنکه 

آید، چشم مینگاه به ای که در همانیگر نکتهد به نمایش بگذارد.

های معماری ایرانی ترین سبکشباهت طرح به یکی از برجسته

ها ویژه در ساخت مهرابهکه بههاست های ضربی و برجیعنی سقف

ی دوم تالش در درجه کار رفته است.های ایرانی بهگاهو عبادت

جا تا آن ،زمین در طرحترین نمادهای فرهنگ ایرانشده است مهم

چنین خوانایی عنوان باشد و به زیبایی طرح و همکه امکان آن 

ترین نماد دوران تاریخی که اصلیاست های آن شید و سرستونجمهای تختستون. نخستین نماد کار رودبه ،یاری رساند

سال، زنده بودن فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن  2500پس از گذشت نزدیک به  ،ایران هستند از این رو که برپایی آنان

و تاریکی ترین نشان ایرانی است: خورشید که مظهر نور، زندگی و گرماست خورشید است که کهننماد دوم رساند. را می

از )است  ارجمندنزد ایرانیان  ی کهعدد؛ شمار هفت است کند. پرتوهای خورشید بهرا نابود می ،و سرما، مظاهر پلیدی

 (.هفت خان رستم و شاید الطیرمنطقدر ی عشق هفت مرحله تا ،برای رستگاری انسان ،ی مهریهفت پله
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 (1399تا پایان سال  ها  پیشین )از زمان بنیا  ذار کارنامه سال. 2

 انجمن 2.1

 هاجشن 2.1.1

خورشیدی، جشن اسفندگان را، که نکوداشت جایگاه واالی بانوان در فرهنگ  1۳۸2انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه 

آموزی برگزار نمود و بار در کشور به صورت گسترده و قانونی در تاالر سازمان دانشایرانی است، شاید برای نخستین

جشن تیرگان را، که جشن پاسداری از فرهنگ  1۳۸۳های ایرانی شد. پس از آن در تیرماه ر حرکت توجه به جشنآغازگ

دین در همان تاالر برپا نمود که با مهر بسیار فرزندان بازی در راه میهن است، به یاد آرش کمانگیر و بابک خرمجان

 رو گردید. ایرانی روبه

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران رسینایپودر تاالر  1۳۸7جشن نوروز 

 1۳۸5، تیرگان و نوروز )دانشگاه علوم پزشکی تهران( 1۳۸4خردادگان اند از های برگزار شده، عبارتدیگر جشن

 1۳۸7 ، تیرگان و نوروز)تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران( 1۳۸6 نوروز سرای نظامی گنجوی(،)فرهنگ

)تاالر  1۳۸۸ ، مهرگان و نوروزپزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران(نشگاه علومی دندانپزشکی دا)دانشکده

سرای ) 1۳۸9 اسفندگانمهرگان و ، های همسو[(فردوسی دانشگاه تهران و کاخ سعدآباد ]به همراه شماری از سمن

ی سرای محلهو  دمی ورشوهای مرمرکز مشارکت) 1۳90وفرهنگ(، مهرگان و نوروز و دانشگاه علم ی خاقانیمحله
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)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  1۳94 (یلداچله )آئین شبهای همسو[(، ]به همراه شماری از سمنخاقانی 

 ،انجمن در کافه ویوناپالس پارک آب و آتشهای هموندان کارگروهبرخی  با حضور 1۳95گردشگری(، اسفندگان 

برنامه تیرگان اجرای و دوستداران انجمن، نفر از هموندان  100حضور حدود با  یاردر نزدیکی شهر 1۳95سوری چهارشنبه

کارگاه آموزشی، نشست بیناانجمنی و همایش تیرگان در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و در سه بخش  1۳96

با  1۳96 لدایجشن نکوداشت ، برگزاری های میراثی استان تهراندستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمنصنایع

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

در نزدیکی شهریار،  1۳96 یسورچهارشنبهجشن  برگزاری ،علوم انسانی در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان( 1۳96

شکل به 1۳97، برگزاری جشن شب یلدا در جنگل کارا پیمایی سبککوه برنامهشکل به 1۳97 جشن تیرگانبرگزاری 

پیمایی سبک به کوهشکل به، روز بزرگداشت زن و زمین، 1۳97، برگزاری جشن اسفندگان هموندان انجمندورهمی 

وستداران وندان و دبا حضور هم 1۳97 سوریجشن چهارشنبهو برگزاری  همراه پاکسازی مسیر درکه تا کافه عمران

 انجمن در نزدیکی شهریار.

  
سازمان میراث فرهنگی،  ر تاالرد 1۳94چله )یلدا( آئین شب

 دستیگردشگری و صنایع
ر د )روز زن و زمین( 1۳96الدین کزازی در جشن اسفندگان میرجالل

 فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تاالر

جشن تیرگان را در  1۳99تیر ماه  1۳در روز جمعه  فرازانجمن فرهنگی ابا همکاری هنری آسافیلم کانون فرهنگی

گری جشن تیرگان، موسیقی، های گوناگونی مانند روایتواقع در تهران با اجرای برنامه هنری دیدارمجموعه فرهنگی

رش خوانی کارگروه هنر انجمن در این مراسم اجرای برخوانی آرقص محلی و شعرخوانی برگزار نمودند. گروه نمایشنامه

 کمانگیر را برعهده داشت.
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 1۳99 ،هنری دیدارمجموعه فرهنگی خوانی انجمن، نکوداشت جشن تیرگان،گروه نمایشنامه

 های ماهانهنشست 2.1.2

ای ی گوشهتا درباره درکمیهر ماه استادی را دعوت (، 1۳۸1 - ۸4اندازی )در چهار سال نخستِ راه افراز فرهنگی انجمن

سرای سرو )بانو( در شمال بوستان ساعی ها در دو فرهنگاین نشست .زمین به سخنرانی بپردازدایران تاریخ و فرهنگ از

 یتجزیه تاریخها چنین است: برخی از این سخنرانی شد. عنوانگنجوی در بوستان نظامی گنجوی برگزار میو نظامی

)دکتر داوود ایران ی تشکیل اتحادیه لزومن(، همایو)دکتر ناصر تکمیل فرهنگی ایرانهوشنگ طالع(،  )دکتر ایران

)دکتر پرویز ورجاوند(،  ملی وحدتزاده(، )نوربخش رحیم در ایران باستان پرورشآموزش و یا مهر  آیینهرمیداس باوند(، 

 معاصربه تاریخ  نگاهی)دکتر حسین وحیدی(،  فارسیزبان  هایتوانایی)دکتر سرفراز غزنی(،  فارسیدر ادبیات  دانش

ید از خلع(، استاد فریدون جنیدی)چگونگی تدوین شاهنامه (، توران شهریاری)های ایرانی جشنای(، )دکتر انور خامه

تاریخ (، مهندس رضا کرمانی) 1۳20اشغال ایران در شهریور (، مهدویدکتر عبدالرضا هوشنگ)شرکت نفت انگلستان 

(، مهندس هوشنگ گودرزی)هویت ملی د(، فررحیم زهتاب)یجان آزادی آذربا(، دکتر ابوطالب میرعابدینی)فرهنگ ایران 

(، اقبال الهوری دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن)ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (، فرثاقب یمرتض)منابع تاریخ ایران 

حمدرضا و ایران )دکتر محمد بقایی ماکان(، سعدی؛ فردوسی ثانی )دکتر اصغر دادبه(، دادگستری در ایران )دکتر م

ی تاریخ ایران )دکتر تورج دریایی(، های مطالعه(، دشواریالدین کزازیدکتر میرجالل) نمادها در شاهنامهنائینی(، جاللی

انتقال فرهنگ ایرانی از راه زبان فارسی )دکتر محمدعلی سجادیه(، جشن مهرگان )دکتر اردشیر خورشیدیان(، تأثیر 

فر(، آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی )استاد کاوه بیات(، یگانگی فرهنگی زادهیز امامجهانی شدن بر فالت ایران )دکتر پرو
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 زاده( و دارالفنون و امیرکبیر )دکتر علی رهبر(.ایرانیان و ارمنیان )استاد احمد نوری

 ویژههای برنامههای مستقل و طرح 2.1.۳

وگو و به گفت شناس آلمانی،ایران خانم هایدماری کخ، در نشستی با انجمن وندانهم 1۳۸2در تعطیالت نوروزی سال 

کنکاشی های تسنش 1۳۸2ی دوم سال در نیمهجمن پرداختند. ان ،از زبان داریوششان، کتاب و پاسخ پیرامون پرسش

دکتر علیقلی به استادی  عرفان در شاهنامهی دوره 1۳۸۳را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  در شاهنامه

پرداخت. ها استاد امیر صادقی به روایت )نقالی( شاهنامه میبرپا کرد که در شماری از این نشست مودی بختیاریمح

. عنوان گنجوی برگزار کردسرای نظامیفرهنگدر  را نگاهی به تاریخ معاصرهای نشست 1۳۸2سال  انجمن درچنین هم

دکتر )گرایی ملت(، همایوندکتر ناصر تکمیل) ضت مشروطیتنههای این دوره چنین بود: و نام سخنران برخی برنامه

رضا علی) های برجسته در مشروطهنقش شخصیت(، استاد ادیب برومند) شدن صنعت نفتنهضت ملی (،هوشنگ طالع

 (،حسن اصغری) ها در دوران مشروطهها و گروهحزب(، دانادکتر فریبرز رییس) های اقتصادی مشروطیتزمینه(، دولتشاهی

های یکم، دوم و مجلس(، طوسیدکتر رضا رییسی)های بزرگ بر اقتصاد روستایی ایران نقش اقتصاد جهانی و دولت

(، ایخامه دکتر انور) اقتصاد ایران در دوران مشروطه(، دکتر پرویز ورجاوند) های مشروطهآرمان(، حسن امین )دکتر سوم

(. منوچهر یزدی) تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه(، باوندیداسدکتر داوود هرم) تأثیر روس و انگلیس بر مشروطیت

که در تابستان و  سرشت فرمانروایی در ایران باستانفر با عنوان مرتضی ثاقبچنین باید یاد کرد از دوازده نشست با هم

شبی با محمدعلی اسالمی توان اشاره داشت به همایش یز میی انجمن نهای ویژهبرگزار شد. از آخرین برنامه 1۳۸4پاییز 

آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد  ،برگزار شد 1۳94ی هنرمندان ایران در اردیبهشت ـ که با همکاری خانه ندوشن

برپا  1۳94شرکت سهامی انتشار در مهر و  بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارومند )دردآشنا( ــ که با همکاری ادیب بر

 آذر 29که در در  ،ناپذیر عرصه پژوهشِ هنر، تاریخ و ادبیات ایرانمرد خستگی، ب آژندیعقوو همایش بزرگداشت  شد

از با هشت انجمنِ دارای مجوز انجمن فرهنگی افراز  1۳95در شهریور برگزار گردید.  خانه هنرمندان ایراندر  1۳95

 انزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمناقدام نمود و جشن پ های میراثی استان تهرانی سمنوزارت کشور برای ثبت شبکه

روز مناسبت سالبه .کردبرگزار  کمیل سوهانیبا حضور کارگردان فیلم و  مادرکُشیبا پخش مستند در همین ماه  نیز را

 ریمنظور بزرگداشت وزبه .بازدید نمودند 1۳97در سال  از موزه دفاع مقدس وندان انجمنبرخی از هم خرمشهر یآزادساز

مشهد و  یدانشگاه فردوس یبا همکار 1۳97پاییز در  ،یالملک طوسهزاره خواجه نظام یالمللنیب شیهما ران،یخردمند ا

هزاره خواجه  شیهماشیراستا نشست پ نیدر ا .شدنهاد در مشهد برگزار و مردم یفرهنگ یهااز انجمن یگروه

سوم آبان  در تهران و در روز پنجشنبه گرید یفرهنگ ینهادها یافراز و برخ یبه همت انجمن فرهنگ طوسی الملکنظام

شناس مورخ و جامعه ون،یهمالیبرنامه ناصر تکم نی. در اگردیدبرگزار  یعلوم انسان شمندانیخانه اند یدر تاالر فردوسماه 



1400 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز 14  

 

 شناس وجامعه ،یلیوک نیدانشگاه تهران، و شرو یاسیاستاد دانشکده حقوق و علوم س ،یاحمد دیحم خ،یو استاد تار

 .ندپرداخت یسخنران به ایراد خیپژوهشگر تار

 

 
 1۳۸4کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان،  1۳۸2، نوروز هایدماری کخشناس آلمانی، ایران نشستی با

 
 1۳94ندوشن، اردیبهشت حسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیغالم

 

  
 1۳95بزرگداشت یعقوب آژند، آذر 
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 1۳97، از موزه دفاع مقدسبازدید   1۳97، الملکهزاره خواجه نظام شیهماشیپدر  همایونناصر تکمیل

در محل فر ی تخصصی ایرانشناسی شادروان استاد ثاقبهای کتابخانهکتابو پس از چند سال نگهداری  1۳9۸در سال 

سرانجام به  شد،نگهداری می اهورا پارسامدیریت به  ها در آموزشگاه موسیقی زروانآن سال انجمن، که پیش از

. اعضای شد جاجابهخان زند( )واقع در تهران، خیابان کریم صبا امید بامدادنهاد ی عمومی، غیردولتی و مردمکتابخانه

با  افراز به نمایندگی از انجمن فرهنگی امنای کتابخانه شامل منوچهر پیشوا، رضا )اهورا( پارسا و حمیدرضا افشاریهیئت

 1۳9۸خرداد  2۳ای را برای مدت دو سال در تاریخ نامهموافقت مدیر کتابخانه امید صبا، محمدحسن قیاسی، موافقت

در محل  رفثاقب استاد ایرانشناسی تخصصی کتابخانهفر با عنوان امضاء نمودند که در طی آن کتابخانه استاد ثاقب

ها را در محل و طبق کتابخانه امید صبا شرایط مطالعه کتابنامه این موافقتکتابخانه امید صبا نگهداری شود. بر اساس 

ها ها در همان محل نگهداری کتابشرطی که استفاده از کتابنماید بهفراهم میمندان برای عالقهشرایط عادی کتابخانه 

افراز و نیز  فرهنگی در انجمن این کتابخانه که به دست دوستانی ها از محل نگهداری خود خارج نشود.بوده و کتاب

ی آن شادروان خریداری شماری از کنشگران فرهنگیِ دوستدارِ ایشان، به یاد و بزرگداشتِ آن استاد ارجمند، از خانواده

هایی های عمومی نیز کتابها تاریخی هستند هر چند در زمینهگردید شامل بیش از هشتصد جلد کتاب است که بیشینه آن

برداری گردیده و جهت ها به دست شماری از دوستان انجمن فرهنگی افراز فهرستخورد. این کتابمی در آن به چشم

 ی بامداد امید صبا سپرده شده است. نگاهداری به کتابخانه

جشن برگزار نمود. این تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی در  را 1۳9۸سال  تیرگان جشنهمایش  انجمن

دکتر محمدعلی دادخواه، وکیل سرشناس  بود.رای موسیقی و سخنرانی پیرامون جشن، حق شادی و آب همراه با اج

ی و پیرِ حوزهی میراث معنوی، دکتر اسماعیل کهرم، استاد برجسته ی میراث فرهنگی و پژوهشگر عرصهحوزه

گر امیر صادقی، روایت استادشن سخنرانان همایش بودند. در این ج از شناسدکتر شروین وکیلی، جامعهو زیست محیط
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یولی، انجمن فرهنگی افراز با همکاری نشریه وطنهایی را اجرا نمودند. ، نوارنده پیانو نیز برنامهکیوان حسینیو  شاهنامه

دکتر حمید احمدی،  یسخنرانرا با  روز پیروزی جنبش مشروطه همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانونمناسبت سالبه

خانه اندیشمندان علوم  تاالر فردوسیدر  1۳9۸امرداد در  )ماکان(، فریدون مجلسی و سعید جلیلیان بقایی دکتر محمد

 برگزار نمود. انسانی

 
 1۳9۸، در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی همایش جشن تیرگان

  
 1۳9۸، ومت قانونهمایش مشروطیت و نظریه حکدر  فریدون مجلسی و حمید احمدیاز سمت راست: 
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یادی همایش انجمن فرهنگی افراز با همکاری انتشارات زمستان و خانه هنرمندان ایران  1۳9۸ شهریورماه پانزدهمدر 

خانه  تاالر جلیل شهنازدر  بهرام پروین گنابادی و ، اصغر دادبه(ماکان)با سخنرانی: محمد بقایی را  از مهدی اخوان ثالث

 مود. برگزار ن هنرمندان ایران

  
 1۳9۸، خانه هنرمندان ایران، فرنگیس طوسی و زردشت اخوان ثالث در همایش یادی از اخوان ثالث

وسی، فرزانه زمانی، نسرین ارمگان و زینب طفرنگیس ، چیستا سالمتیتوسط خوانی اخوان ،های دیگر نشستاز برنامه

ویان تاریخ ی افراز با همکاری انجمن علمی دانشجانجمن فرهنگ، آذربایجان نجات روزسالبه مناسبت . بوددریس 

 با حضور دکتر اصغر دادبه، دکتر عطاءاهلل عبدیرا  روز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمنسالدانشگاه تهران همایش 

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

 برگزار نمود.  دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانیدر محل تاالر کمال  1۳9۸آذرماه در هشگر حوزه اقوام( پژو)

 گردی و گردشگریایران 2.1.4 

ه تهران نمود پیرامونهای باصفا و زیبای درهبسیاری از اقدام به رفتن به  گردشگری یروزهانجمن با برپایی تورهای یک

چنین رود و همهای باستانی صَرم )گورستان عصر آهن( و قُمی رفتن به تپهروزهبا اجرای دو سفر یکانجمن  .است

( و آذربایجان )شهریور 1۳۸۳(، فارس )اردیبهشت 1۳۸2 مهرماه)کرمانشاه  هایاستانچهارروزه به های برپایی سفر

های تهران را هم با همراهی سراها و موزهگنجینه بسیاری ازچنین انجمن، هم .پرباری را از سر گذراند هایسال( 1۳۸۳

  .نمودبازدید شماری از استادان 
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 1۳۸۳نقش رستم، اردیبهشت 

 
 1۳9۳جشن سده در تخت رستم، بهمن 
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را در قالب تور  1۳92های گردشگری اجرا کرد، از جمله جشن سده های ملی را در قالب برنامهگاهی نیز انجمن جشن

ی بازدید از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج روزهرا در قالب تور یک 1۳9۳ی جشن سدهی نائین، دوروزه

های تاریخی کاشان شامل باغ فین، روزه بازدید از مکانبرنامه گشت یکرستم )شهریار( و )ورامین(، قلعه یزدگرد و تخت

برگزار کرد. در سال  1۳95 در سال مناسبت جشن سدهبه آباد و آبشار و چهارتاقی نیاسرلک، شهر زیرزمینی نوشاتپه سی

منتقد هنری، انجام ، حیدر زاهدیبازدید تخصصی از آثار منتخب موزه هنرهای معاصر تهران با همراهی نیز  1۳96

 گرفت.

  
 1۳95ده، بهمن سبه مناسبت جشن  های تاریخی کاشانروزه بازدید از مکانگشت یک

مبنی بر ترک ای تلویزیونی در برنامه وزارت امور خارجه ایرانعباس عراقچی، از معاونان  یفتهگ پیرامون، 1۳9۸در سال 

همراه به انجمن فرهنگی افراز، تر شدن شرایط اقتصادیدر صورت سخت از ایران برادران و خواهران افغانستانیکردن 

پویش مردمیِ حمایت از تشکیل و  یعی ایرانبان یادگارهای فرهنگی و طبدیده، اندیشانِ فرهنگی ایرانانجمن هم

را برای وزیر امور خارجه ایران فرستادند. این  آمیزیاعتراض ایی سرگشادهنامه ی کشورهای وارث تمدن ایرانیاتحادیه

 جهانی روز، 1۳99 به مناسبت بیستم خرداد نیوز چاپ گردید. صنعت خرداد در روزنامه جهان دوم در روز پنجشنبه نامه

گیری ویروس سبب همهو به پارس دستی صنایع و سنتی هنرهای انجمن همکاری با افراز فرهنگی انجمن دستی،ایعصن

در  اینستاگرام هایصفحه در زنده پخش شکل به را ایران ملی هنرهای موزه از مجازی بازدید و معرفی برنامه کرونا،

روزه در روستایی شکل تور یک، جشن سده به1۳99ماه بهمن در روز جمعه دهم. اجرا نمودخرداد  20شنبه روز سههمان 

سبب آغاز که به 1۳9۸های پیشین )به جزء سال سان سالسوری نیز بهجشن چهارشنبهدر اطراف ساوه برگزار گردید. 

 گیری ویروس کرونا این برنامه لغو گردید( در نزدیکی شهریار برگزار شد. همه
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 1۳99ساوه، بهمن برپایی جشن سده در اطراف 

 های ایرانیی افراز و مستند جشننامه 2.1.5

ی ها انتشار نامهها، انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا خروجی ارزشمندِ ماندگار داشت که در میان آنطی این سال

است؛  ره شاخصشما 10، به سردبیریِ علیرضا افشاری، در افراززمین )افراز(، با عنوانِ ایران درونی انجمن فرهنگی

هایی از این دست با جلدی ای ــ هر چند بر خالفِ اکثر مجلهای حرفهآراییای که در شکل و شمایل و با صفحهمجله

ای ویراسته، که توسط خودِ استادان بازبینی شده افراز را به گونه فرهنگی های استادان در انجمنوسفید ــ سخنرانیسیاه

چنین کرد و همای از چیستی و هویت ایرانی را به خوانندگان معرفی میکه هر کدام گوشه بود، به همراه نوشتارهایی

های وندان انجمن بیرون رفت و انجمنی همرساند؛ مخاطبانی که به سرعت از دایرهاخبار انجمن، به دست مخاطبان می

ه این ترتیب، بسیاری را با نام و روش های برجسته را پوشش داد و بهمسو در سراسر ایران و نیز استادان و شخصیت

ها و های بعدیِ دوستداران، انجمنسوییای گشت برای بسیاری از همانجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمه

های نوشتاری و هایی هم برای کارهای آماتوری و تجربهها، در کنار افراز، خبرنامهگرا. در این سالهای ایرانشخصیت

ها ها یا بر دستِ کارگروههایی که بیشتر برای همایشنامهچنین ویژهتر به تناوب منتشر شد، همجزیی پوششِ خبرهای

توان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی نمی طور. همینسوراای با نام ساله مجلهای یکدورهشد و نیز برای آماده می
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هایی ای نکرد. فیلمضمیر، انجام شد اشارهه کارگردانی بهرام روشنهای ایرانی، بهای مستندِ جشنکه برای ساخت فیلم

ای پنج جشن اصلیِ ایرانیان )نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و سده( را، هر که با کمترین امکانِ ساخت، اما به شکلی حرفه

ها را پر ویری در این حوزهکوشد تا خالء تصکند و میساعت، به بینندگان معرفی میهای نزدیک به نیمکدام در زمان

 آیند.ها بسیار به چشم میویژه در فضای مجازی این کاستینماید، که امروزه به

 نهادسازی 2.1.6

ی تاریخ و فرهنگ را در انجمن فرهنگی افراز یافت؛ ی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگران عرصهتوان نقطهمی

ای و یا حتی اقتصادی ــ بنیاد چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانهــ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را 

دوستیِ آگاهانه را بارور کردند. از ایران ها بیش از پیش نهالگرایانه در آن حوزههای ایرانگذاردند و با گسترش اندیشه

است های باستانی رسانی برای نجات یادمانعپایگاه اطالنماید. یکی تر می سمنی برجستهاین میان، نام و تالشِ دو نهادِ

یادمانِ پاسارگاد، تسریع در روند فرسایش گیری سد سیوند و احتمال ، و در جریانِ اعتراض به آب1۳۸4ی سال که در نیمه

انجمن دوستداران میراث فرهنگی از سنگ بنایش گذارده شد و دیگری وندان انجمن فرهنگی افربا یاری شماری از هم

ی نامهی آیینگذشت ــ و بر پایهشان از سی میوندانی که سنکه در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هماز افر

ونِد توانستند همها بود، چنین کسانی نمیافراز در آن سالفرهنگی ی فعالیت انجمن سازمان ملی جوانان، که مرجع پروانه

رفت و شماری از اعضای انجمن در کنار کنشگرانی منفرد اما همسو، که شکل گ 1۳۸5ی سال انجمن باشند ــ در نیمه

ای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمن فرهنگی افراز جذب نشده بودند، با برپاییِ آنان نیز دارای چنین ویژگی

اندازی تارنما، ز کارشناسان، راهگیری ارسانی با طی کردن مراحل اطالعمجمعی عمومی آن را برپا داشتند. پایگاه اطالع

های مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع نگاری به مقامهای فنی و کارشناسی، نامهها و صدور بیانیههمسو کردنِ انجمن

ها به موضوع ها و رسانهمربوط و برپایی تحصن، نقشی مهم در گسترش نخستین جنبش میراثی کشور و توجه دادن مقام

که در دفاعی علمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت سبب دور شدن فضای امنیتی از آن و داشت و تالشی 

دفاع هایش در کتاب کوشش اش شد. این پایگاه، که شرحهای وابستگی یا احساسی بودنرنگ کردن تهمتویژه کمبه

هایش را در قالب نحل شد و تجربهمچند ماه پس از اعالم رسمی آبگیری سد سیوند  گرد آورده شده است، از تاریخ

انجمن دوستداران میراث فرهنگی چنان فعال است بدل کرد. ی که همبه نهاد بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایراندیده

های میراثی نقش ی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام کرده بود، هر چند در کنش، که برای گرفتن پروانهافراز

ای مستند بندی مجموعهکم در ساخت یک قطعه موسیقی، که در عنوانهایی چون هنر دستیجاد کارگروهداشت و با ا

استریپ با موضوعی تاریخی نقش داشت اما ی کتابی کمیکی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد، و نیز تهیهدر زمینه

طلبانه کاری دانشی های تجزیهبرابرِ تحریف ی گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که دراش را بر پایهکنش اصلی
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هایی کردند تا مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان شوند، که نخستین گامش در تحریفمی

 هایی که در روندش داشت،شناخت، با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی متعدد و وقفهیابد. کارگروه قومتاریخی بروز می

گرایانه و های قومشناسی فعالیتبه آسیب های ایرانیها و تیرهرصد مسایل قومچنان در ساختاری مستقل ضمنِ هم

ی تا به امروز منسجم در این حوزه بود که در کنارِ آشنا کردن بسیاری از پردازد. این نخستین هستهمی مباحث واگرایانه

ای برپا کردن ویژه کارهای پژوهشی و ترویجی و در دورههای آنان و بهاهگاندیشان به یکدیگر و نزدیک کردن دیدههم

های مدنیِ اندیشه بودند، دست به کنشوندان، که اکثراً از جوانان توانمند و صاحبهای آموزشی بر دستِ خود همبرنامه

 جادیدر اوی تالشِ ستاد ی بارهدر یکرّوب یمهد خیش یانتخاباتنگاری به ستاد ی آغازِ آن نامهمؤثری هم زد که نقطه

 1۳۸۸در خرداد کشور  یو فرهنگ یاز فعّاالن اجتماع یشمار یاعتراض یهیانیبکه به صدور  ی،رانیاقوام ا انیاختالف م

ترینِ آنها عبارت بودند از: چندین همایش هم برپا کرد که مهم انجمن دوستداران میراث فرهنگی افرازانجامید، بود. 

فرهنگسرای نیاوران )با همکاری  /1۳۸9اسفند  20مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت/  نشست علمی به

بحرین و جزایر ایرانی خلیج فارس از ی تاریخچهشناسی ایران(؛ همایش نجمن جامعهانجمن علوم سیاسی ایران، ا

فرهنگسرای  /1۳90آذرماه  ۸انه/ گی حاکمیت ایران بر جزایر سهبه مناسبت چهلمین سالگرد اعاده ی اسناددریچه

ی فرهنگی ـ بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسهسینا )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، دیدهابن

هنری خورشید راگا(. این انجمن در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر طرفِ شدن موضوعی که 

 های خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر بازگشت.فعالیت 1۳94از سال  علت پیدایش آن شده بود،

 همایش علمی کورش بزرگ 2.1.7

بود که با توجه به عدم ورود انبوه  1۳95کورش بزرگ طرح اجرایی اصلی انجمن فرهنگی افراز در سال علمی همایش 

ای روشن در جا که انجمن، پیشینهوزه و از آنهای فرهنگی و مؤسسات علمی به این حهای دانشگاهی، انجمنکانون

ی اعتباری که در میان ی شناخت از تاریخ و فرهنگ ایران را در کارنامه دارد و به پشتوانههای تازه در حوزهگشودن راه

 از حمیدرضا افشاری، زاگرس همایشستاد اجرایی  ی سخت گذارد.استادان و نهادهای این حوزه داشت پا به این عرصه

ی همایش عنوان سرپرست دبیرخانهعنوان دبیر اجرایی و شهروز طوسی بهعنوان دبیر علمی، علیرضا افشاری بهزند به

یاری نهادهایی چون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  انجمن فرهنگی افراز، برای این همایش، از. تشکیل شد

ن، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح، انجمن شناسی ایراجامعه ی ملی ایران، انجمنگردشگری، موزه

 ارفعی، ناصر چون عبدالمجید ناماستادانی صاحببرخوردار شد و از  ی اندیشمندان علوم انسانیایرانی تاریخ و خانه

 دمالصالحی، داو اهللمزداپور، حکمت دادبه، کتایون احمدی، اصغر کزازی، حمید الدینهمایون، میرجاللتکمیل

دعوت داوری  هیئت جهت حضور در کوبزرین فر و روزبهیوسفی ، شهراممصطفی ندیم باوند، رضا شعبانی،هرمیداس
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چنین در بخش جنبی نیز فراخوان گرفتنِ آثار هنری مرتبط را داد و و هم فراخوانِ مقاله داد در ده محورکرد. همایش 

تهران(  46چنین دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی )فرهنگ و هنر، واحد همبرای ارزیابی آثار نیز با استادانی در این حوزه و 

برد ــ رایزنی ها از بهترین استادان بهره میکند و در این حوزههای گوناگون هنری کار میــ که تخصصی بر روی رشته

از پخش فراخوان در  ریزی ستاد برگزاری همایش کورش بزرگ، پسدر پی برنامه شان را جلب نمود.کرد و پشتیبانی

و ی ملی ایران پنجم آبان در موزهروز  در ابتدا قرار بود بخش ارایه مقاالت همایش در تابستان و داوری آثار در مهرماه،

بخش دوم آن شامل مراسم پایانی و اهدا جوایز به مقاالت برتر در روز هفتم آبان، برابر با روز بزرگداشت کورش بزرگ، 

تبط زمانی پیش از روز موعود مسؤوالن مرکه متأسفانه کوتاه شودبرگزار چون برج میالد تهران همدر تاالری فراخور 

ی جا در موزه را لغو سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل اخطاری امنیتی که گرفته بودند ارائه

اد، نخست دبیر اجرایی و سپس دبیر انجمن به جاییِ زمان به ماه بعد شدند. در پی این رویدکرده و خواهانِ جابه

جایی زمان برگزاری همایش شد. پس از آن، ی اطالعات احضار شدند که با توضیحاتی که دادند قرار بر جابهوزارتخانه

 ماهام دیآن مرکز مهیّای همایشی محدود در روز سی ع، تاالر امام علیالمعارف بزرگ اسالمیمرکز دایرهطی رایزنی با 

یادماندنیِ بار بدون هیچ توضیحی که گویا اثرِ حضور خودجوش، گسترده و بهگفته و اینهمان دلیل پیش شد، که دوباره به

 تر لغو گردید، که انجمن هم شرایط موجود را پذیرفت.دوستان در پاسارگاد بود برنامه از سوی مرجعی باالدستایران

برای پژوهشگران پُست هایی به همراه هدیهرا « پذیرش مقاله»های نامهگواهیستاد برگزاری همایش در پیِ این رویداد 

ی لوح و چنین ستاد با تهیهچاپ نماید. هم در کتاب همایش شده را در زمانی مناسبی پذیرفتههامجموع مقالهود تا نم

با  نشستسه پیش بزرگ ی همایش علمی کورشدر راستاسپاسگزاری نمود.  هاهایی، از استادان داور مقالههدیه

شهریور در خانه اندیشمندان علوم انسانی،  1۳در روز شنبه  علوم سیاسی و ایران باستانهای نشست تخصصی عنوان

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

کورش مجوز چاپ کتاب  ریزی و اجرا گردید.برنامه ی اندیشمندان علوم انسانیانهخمهر در  10شنبه در روز  باستان

رضا افشاری و نشر شورآفرین نویسندگی علیخورشیدی(، به 1۳95 –های همایش کورش بزرگ مقاله)مجموعه بزرگ

رضا استاری علیکوشش و ویراز وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته شد. این کتاب که به 1۳9۸ در شهریور ماه

ت داوران مورد ارزیابی ئهای برگزیده همایش که توسط هیافشاری، دبیر اجرایی همایش تهیه شده، در برگیرنده مقاله

های همایش و تاریخچه نشستای پیرامون کورش بزرگ، گزارش کاملی از پیشچنین شامل مقدمهقرار گرفته و هم

چاپ رسید که بخشی از به 1۳99ی نخست سال کتاب در نیمه جلد از این ۳00تعداد باشد. انجمن فرهنگی افراز می

چنین اشخاص حقیقی و ، پشتیبانان مالی چاپ کتاب و همعلمی همایشهیئت ها، اعضای ها برای نویسندگان مقالهآن

 ریزی و اجرای برنامه مشارکت داشتند، اهدا گردید.حقوقی که در برنامه
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 داوود احمدی، حمیدتیب از راست ترنشست نخست؛ بهپیش

 محمودی علی و باوند هرمیداس
 امینی، اکبر علی ارفعی،  عبدالمجید راست از ترتیب بهنشست سوم؛ پیش

 افشاری رضاعلی و

نیا، سیروس بخش عمده هزینه چاپ کتاب توسط پشتیبانان مالی انجمن گردآوری گردید. این همیاری توسط مهشید ارفع

داران ایران های باهمستان و مجموعهپور، مهدی پورنامداری و انجمنیقی، پوراندخت برومند، پرویز علیاسدی، هیال صد

های کننده در سومین فراخوان طراحی کارتجلد کتاب از شکیال کریمی، یکی از هنرمندان شرکتطرح پشتانجام گرفت. 

 است. 1۳9۸های ایرانی انجمن در سال شادباش جشن

 

 های شادباش افرازکارت 2.1.۸

های های کارتهای ایرانی انجمن فرهنگی افراز است. طرحهای شادباش جشنش افراز عنوان کارتهای شادباکارت
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، توسط طراحان مختلف از سراسر ایران شرکت داده شده و 1۳96در سال  در طی فراخوان انجمن نخستین بار شادباش

شکوه، کا خورشیدیان، پژوهشگر هنر؛ و لیال رستمیاهدی، منتقد هنری؛ رائیحضور حیدر زها با توسط اعضای داوری طرح

بندی و رنگ، خالقانه بودن، گویا بودن، مواد و تکنیک، محتوا و دبیر کارگروه هنر انجمن و بر اساس شش معیار ترکیب

رانی نوروز، تیرگان، مهرگان، اند. در دور نخست فراخوان پنج جشن ایتناسب بایدها مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفته

های شادباش جشن هایطراحی کارتدومین فراخوان  1۳97در سال  .یلدا )چله( و اسفندگان موضوع طراحی بوده است

چنین روز بزرگداشت کورش و همجشن ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و اسفندگان  5طراحی و نقاشی  شامل یایران

های دریافتی برای جشن شب یلدا طرح انار و شاهنامه )دیو( اثر شکیال کریمی از تهران بین طرحاز  برگزار گردید. بزرگ

های دریافتی لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد. از بین طرحنیز به  ایشانچنین طرح دوم عنوان برنده انتخاب شد. همبه

چنین طرح هما اسحاقی ب شد. همعنوان برنده انتخابه اردبیلی از اردبیلبرای جشن اسفندگان طرح زایش اثر آرام عالیی

اردبیلی لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد. تنها اثر دریافتی برای مهرگان از طرف آرام عالییو شکیال کریمی نیز به 

  .انتخاب گردیدجهت چاپ 

   
 فراخوان دوم شکیال کریمی دراثر  یلدا، چپ: فراخوان نخستدر  اثر هما اسحاقی اکوان دیومیانی:  و مقدماثر الهه همائی یلداراست: 

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

آرام طرح اسفندگان فراخوان داده شد.  1۳9۸در سومین سال خود در اواخر تابستان  کورش بزرگ )هفتم آبان(

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

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

 با گالری 1۳99های ایرانی در سال ی شادباش جشنهادر چهارمین فراخوان طراحی کارت افراز فرهنگی انجمن گرفت.
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های برگزیده، شکل فیزیکی ارسال شده و پس از انجام مراحل داوری و انتخاب طرحها بههمکاری نمود تا طرح نگر

 زند، نبش ایرانشهر به نمایش گذاشته شود.خانهای مورد نظر داوران در گالری نگر واقع در تهران، خیابان کریمطرح

 هیبوی، نانیمز دیسع، بخشانروان روحبا حضور زت داوری ئتوسط هی هنرمند 1۸اثر از  65تعداد شامل  های دریافتیحطر

 1۸تعداد . گردیدهای برگزیده انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفت و طرح شکوه، رائیکا خورشیدیان و لیال رستمیاینسادات

 .شد گذاشته نمایش به برای عموم نگر گالریدر  1۳99در هفته نخست اسفند ماه  منتخب اثر

  
 ، فراخوان سومتبسم تهماز  یلدااردبیلی و سمت چپ طرح آرام عالئیاز  نوروزسمت راست طرح 

  
 های منتخب برای چاپ کارت شادباشاز طرح نفیسه محمدیاز  تیرگانسمت چپ: طرح  اسفندگان وسمت راست: طرح 
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 1۳99های ایرانی در گالری نگر، های شادباش جشنرمین فراخوان طراحی کارنمایش آثار منتخب چها

از: طرح نوروز از  ندعبارتانتخاب گردید که طرح برگزیده فراخوان، بدون در نظر گرفتن رتبه،  پنجبر اساس نظر داوران 

ی )تهران(، طرح اسفندگان از نخست( نوروز از مریم اسد، طرح ))تهران( ، طرح یلدا از مینا موسوی)رشت( مائده کیهان

 اردبیلی )اردبیل(، طرح )دوم( شاهنامه از الهام شیروی )کرج(.آرام عالئی

 افرازگشت 2.1.9

توسط کارگروه گردشگری اجرا شد. ساختار این  )واقع در منطقه فیروزکوه( هراندهبرنامه تور یکروزه  1۳97در سال 

های گردشگری تغییر یافت که زیرنظر دبیر انجمن فعالیت جری برنامهعنوان م، بهافرازگشتکارگروه در سال بعد به 

چهار برنامه ها عبارت بودند از برنامه برگزار شد که این شش برنامه توسط افرازگشت 1۳9۸در طی سال کند. می

 پارک چیتگر.یگری در سواری یکی در محوطه دریاچه چیتگر و ددو برنامه دوچرخه ودرکه )جنگل کارا( پیمایی در کوه

  
 1۳9۸سواری و جنگل کارا انجمن، برنامه دوچرخه

 برگزار نمود.  1۳9۸( در سال )کردان درهروزه به سیبانسفر یکیک مناسبت جشن تیرگان انجمن بهچنین هم
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 دره، کردان، سیبان1۳9۸روزه جشن تیرگان تور یک

گیری ویروس کرونا از کرایه وسیله های همهجه به محدودیتسه برنامه اجرا نمود. با تو 1۳99افرازگشت در سال 

ها درخواست شد که از خودروی شخصی استفاده کننده در همه برنامهوآمد مشترک خودداری گردید و از افراد شرکترفت

-اسان و طبیعتجهان از توابع لوگردی در روستای برگها عبارت بودند از کوهپیمایی در درکه، طبیعتنمایند. این برنامه

 گردی در روستای ایگل واقع در رودبارقصران.

 
 1۳99، آبان جهانروستای برگ
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 هاکار رو  2.2

عملکرد خالصه ها تعریف گردید. بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروه 1۳94ساختار انجمن در سال 

 به این شرح است:  1۳99تا  1۳95های انجمن در سال کارگروه

 کتابخوانی 2.2.1

نقد و برگزاری  ،در نشر هنوز عزیزی و با حضور مجلسی، ملکیانو  نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیواناتبرگزاری 

های ماهانه برگزاری نشستو  در نشر هنوز با حضور مترجم کتاب فریدون مجلسیو  بررسی کتاب هویت و خشونت

، زوربای یونانی، اعتراف، خاکستر گرم، 62اه حق، لبه تیغ، زمستان های سرگشته رکتابخوانی و مطالعه و بررسی کتاب

 حافظ درباره فردوسی علی دکتر با برگزاری نشستی ؛1۳95در سال  آدلف، جستارهایی درباره عشق و مرشد و مارگریتا

سیا برگزاری نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک ادبی گابریل گار ،هجری هشتم قرن در ادبا جمهوری و

 های فلسفیوگو پیرامون کتاب حکایتگفت ،رنگی کاغذ مارکز با محوریت کتاب صد سال تنهایی با همکاری فصلنامه

 کتاب مهدی سفید و مترجمو با حضورکودکان خانه علم خاک نوجوان و کودک ن با همکاری کارگروهبرای حفظ زمی

دلقک،  یک در کاتدرال، عقاید های گفتگوعه و بررسی کتابهای ماهانه کتابخوانی و مطالو و برگزاری نشست ضرغامیان

 از زنممی حرف که دو سیزیف، از زیرزمینی، اسطوره هایخاموش، تهوع، یادداشت هایبوتیک تنهایی، خیابان سال صد

 گروهی وبرگزاری یازده نشست ماهانه درون ؛1۳96تاریکی در سال  دل و بیداربخت حاالنزنم، آشفتهمی حرف چه

گفت  نیچن، نیف یسرگذشت هکلبر ،مردگان یسمفون، دشمنان ی،پرنده آب یشنامهینماگفتگو پیرامون یازده کتاب 

برگزاری  ،نان و شرابو  زنانه ندارد یجنگ چهره، باشکوه ینینششب ،سفر روح ،ایانار دن نیآخر ،من انیروح گر ،زرتشت

دو نشست خصوصی با دکتر علی فردوسی و برگزاری سه نشست عمومی پیرامون آرای اسپینوزا و موضوع روشنفکری، 

 ی علم خاک سفید و کافه کوخ(ی خانهبا همکار) شهر و زندگیگفتگو درباره کتاب ِ حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟ و 

گیری حضوری و یک نشست در پایان سال به علت همه صورتنشست به 11نشست ) 12برگزاری  ؛1۳97در سال 

های قلعه مالویل، تصویر دوریان گری، ساالر صورت مجازی برگزار شد( و مطالعه و بررسی کتابویروس کرونا به

 2۳های خشم، کشتن مرغ مقلد، کتابخانه بابل و های کوتاه به سواالت بزرگ، خوشهها، تجاوز قانونی، پاسخمگس

گروهی مجازی و خوانش نشست ماهانه درون 11و برگزاری  1۳9۸در سال  19۸4 و انسان خردمند و گرداستان دی

خالکوب ، درمان شوپنهاور، آرامش، هیچ دوستی به جز کوهستان، ندیمه های جز از کل، سه قطره خون، سرگذشتکتاب

 .1۳99در سال  توتالیتاریسمو  دروپنه لوپه به جنگ می، اسلحه فوالد میکروب، خدمتکار و پروفسور، آشویتس
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 1۳95، اردیبهشت در باغ حیواناتنشست نقد و بررسی کتاب 

 کودک و نوجوان 2.2.2

بازدید از  ،)پلور(بهان در روستای  تیرگانبرگزاری جشن  ،پردیس سینمایی قلهکدر  کارفوگونپاندای کفیلم  تماشای

مناسبت هفته کتاب به حسینیه ارشادکتابخانه  بازدید از وی شناسی گیاهوزهباغ مبازدید از  ،در پارک آب و آتش گنبد مینا

 ؛1۳95در سال  ، جنوب تهرانفرنگی کورهرسانی به روستای یاریو  سفیدخاکعلم کودکان خانههمراه هب و کتابخوانی

 .1۳96در سال  لم خاک سفیدی عخانه انو نوجوان انبا حضور کودک شهرک سینماییبازدید از  و گنبد مینابازدید از 

  
 1۳95جشن تیرگان در روستای بهان )پلور(، تیر 

 هنر 2.2.۳

؛ 1۳95در سال  نازنین یموتیبا تدریس خانم  آشانشست دو ساعته در گالری  1۸برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در 

آشنایی با  روزهکارگاه نیمبرگزاری  ،شش جلسه سه ساعته در، محمد کیهانبه استادی  مقدماتی عکاسیدوره  برگزاری

تهیه  و خوانینمایشنامه هایاجرای نشست ،پور )مدرس و مولف سینما(رضا معدنیغالم به استادی های سینماییمکتب

با همراهی  رانیا یفرانسه در موزه ملبازدید گروهی از موزه لوور  ؛1۳96در سال  رادیو پادکستی انجمن فرهنگی افراز
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 از موزه سینماگروهی بازدید  ،در دو نوبت تئاتر گروهی تماشایگروهی از موزه فرش،  بازدیدی، منتقد هنر ،یزاهد دریح

برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن با عنوان بررسی سیر ، به مناسبت روز سینما

و برگزاری هشت  رش بزرگ با اعالمیه جهانی حقوق بشردار در ایران باستان و مقایسه منشور کوتحول تاالرهای ستون

 گابلر، هدا یانکرز، در گمشده فروشنده، مرگ کشتار، خدای لرزه، عشق و خوانش هفت نمایشنامه خوانینمایشنامهنشست 

 ؛1۳97در سال  هنر کارگروه خوانینمایشنامه گروه توسط بالشی مردو  دوم بخش گالیله زندگی اول، بخش گالیله زندگی

، منتقد هنری و با حضور حیدر زاهدیگالری گالری ردماند کیوریتوریال و مراسم اختتامیه وندان از برخی از هم بازدید

-هنمایشنامی خواننمایشنامهنشست  هشت برگزاریهای ایرانی انجمن، های شادباش جشنداور فراخوان طراحی کارت

، نینلی زیبایی ملکه(، کردکریمی خاطره اثر مترجم حضور با) ییطال پسر و لفتی انتظار در، راس گلن گری گلنهای 

تاالر سعدی  محلدر  دیوانگی تا ریورساید ازو  اجیر عزادار، معلق حباب، جوان دختر و مرگ، ویل اندرسون محاکمه

، گذردروز می افرا یاخوانی شامل های نمایشنامهو اجرای مجازی برنامه 1۳9۸در سال  انسانی علوم اندیشمندان خانه

 .1۳99در سال  بهرام بیضایی اژدهاک و آرش از مجموعه سه برخوانیِو  چهارراه

 
 1۳97، رانیا یه ملزر موزه لوور در موآثااز  یاز برخ دیبازد
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 1۳95 قدمعلی سرامی، و محمد بقایی )ماکان( با حضور کتاب حافظ؛ روح ایرانی نقد و بررسی

 ادبی 2.2.4

با حضور وقت انجمن و  مدیره هیئتدر دفتر رئیس  کتاب حافظ؛ روح ایرانی نمایی و نقد و بررسینشست روبرگزاری 

 کوهبنانی سام کتاب، مترجمبا حضور  های پریانشست نقد و بررسی کتاب قصه، (ماکان) محمد بقاییمولف کتاب، دکتر 

؛ خوانش 1۳95در سال  ز شاهنامه فردوسیبیت ا 12.000خوانی و خوانش و بررسی حدود نشست شاهنامه 46برگزاری  و

 .1۳96در سال  شاهنامه فردوسیبیت از  4500نزدیک به و بررسی 

 تاریخ 2.2.5

در سال  زادهنشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقاز، با سخنرانی دکتر حامد کاظمبرگزاری 

در خانه اندیشمندان علوم انسانی، ی کارگروه تاریخ انجمن با همکار نشست تخصصی تاریخ هنربرگزاری دو  ؛1۳96

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

، ایالم یدربارهبرگزاری نشستی ، زرتشتو  تمدن سومر و میراث آنبرگزاری نشستی پیرامون ، سومرو  گیری تمدنشکل

در  یرانینقش اقوام ا یدربارهبرگزاری نشستی ، انیفرهنگ و اد خیاو بر تار ریبا زرتشت و تأث آشناییبرگزاری نشست 

 ییچرا ؛انهخامنشی برآمدنبرگزاری نشستی پیرامون گی، فرهن رانیا شانیاندانجمن هم با همکاری تیجنبش مشروط

برخی نهادهای  ویولی نشریه وطنبا همکاری  شت حماسه چالدرانهمایش بزرگدابرگزاری ، یریگشکل یو چگونگ

چرایی ؛ نقش داریوش در تاریخ ایرانبرگزاری نشستی پیرامون ، فرهنگی در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

برگزاری ، دجمشیسرگذشت تخت یدربارهبرگزاری نشستی ماه، مهر  در روز شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگ

 یبرگزاری نشستی دربارهو  پاسارگاد و سیوند پس از یک دههو  نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغینشستی پیرامون 
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های بازخوانی نشست برگزاری ؛1۳97در سال  سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامیو  ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر

سازمان مسعود آجیلیان، توسط  ایران سلوکیان در، شهروز طوسی توسط هاایران در آتش دیادوخیشامل  تاریخ ایران

و  محمود فاضلی بیرجندی توسط ی ساسانیرضا اردو، منابع جدید فارسی دوره توسط اطالعات و جاسوسی اشکانیان

وم انسانی در خانه اندیشمندان عل کاریاسماعیل مطلوب توسط وهوایی و نقش آن در تحوالت عصر ساسانیتغییرات آب

در خانه  خیتار کارگروه یهانشست ییکرونا امکان برپا گیری ویروسهمه سببکه به  ییجاز آنا .1۳9۸در سال 

 میقد یهانشست یداریشن یهااز پوشه یشمارکارگروه تاریخ  ،فراهم نگردید 1۳99اندیشمندان علوم انسانی در سال 

های رسانی نمود. یکی از پوشهاطالعانجمن تلگرامی در کانالِ  شانیهاسبتباشند، به منا خیبا تار وندیانجمن را، که در پ

 ایرانیست،پان حزب یگوو سخن یرهبر یعال یعضو شورا ،یشادروان رضا کرمان یسخنرانشده، رسانیشنیداری اطالع

 بوده است. وریماه شهر یدادهایرو یدر انجمن افراز درباره

  
 1۳9۸، های بازخوانی تاریخ ایراننشستدر سلسله  ندیسخنرانی محمود فاضلی بیرج

 بومزیست 2.2.6

 وزیست هفته محیط مناسبتبه تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانیدر جهانی و آب  گرمایشهمایش برگزاری 

شناسی ملی گیاه بازدید از باغ و درویش محمد و احدی محمدصادق و سخنرانی های سبز پارسبا همکاری موسسه دروازه

 ماهدی 29روز چنین در هم .1۳9۸در سال با همکاری افرازگشت های داوودی زمان با جشنواره گلهم و موزه حشرات

روز ملی  با عنوان ویژه وگوییهای سبز پارس، گفتانجمن دروازهبا همراهی  ،روز ملی هوای پاک مناسبتبه، 1۳99

 برگزار گردید. تهران، خانم دکتر شینا انصاری توسعه پایدار شهرداریزیست و مرکز محیط رئیسبا  هوای پاک
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 محمد درویش در همایش گرمایش جهانی و آب شناسیبازدید از باغ ملی گیاه
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 1400سال  کارنامه. 3

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

توانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی وندان 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 های کارگروه کتابخوانی. البته ممکن است برنامهکنند. مانند نشستمیها در آن مشارکت وندان کارگروهاست که هم

 برگزار شود. نیز ها در سطح انجمنروهبزرگ کارگ

 

 جمنان 3.1

 گذاری خیابان کورشدرخواست نام ۳.1.1

گذاری ته نام، رئیس کمیشناسنام کورش، حقگذاری خیابانی بهدر پی درخواست انجمن از شورای شهر تهران مبنی بر نام

رغم تایید نکات و مطالب مذکور و اطالع از جایگاه و اهمیت شخصیت کورش و سایر هشهر تهران در پاسخ نوشت: ب

شهرداری تهران به نام این شخصیت شهیر ایرانی نامگذاری  5مفاخر ایران باستان، در گذشته خیابان کورش در منطقه 

های تکراری معابر در سطح شهر گذاریگذاری، جلوگیری از نامکمیسیون نامشده و از آنجا که یکی از رویکردهای اصلی 

وی ادامه داد: شایان ذکر است اعضای این کمیسیون . نامگذاری جدید برای این نام وجود نداردتهران می باشد، امکان 

باشد، تاریخ ایران زمین نمیبر این موضوع واقف هستند که انتخاب خیابان فعلی به نام کورش متناسب با جایگاه وی در 

تاریخ متن کامل پاسخ در  گذاری معبر جدید وجود ندارد.اما به هر روی با توجه به وجود این نام، در حال حاضر امکان نام

 در خبرگذاری ایسنا کار شد. 1400فروردین  29

 ساالنه عادی عمومی مجمعبرگزاری  ۳.1.2

تصویب  ،1۳99ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال  انتخاب بازرس، جلسه دستوربا ساالنه انجمن  عادی عمومی مجمع

برگزار شد و  1400 اردیبهشت ۳0در روز  1400تصویب مبلغ هموندانه سال و  1۳99های مالی انجمن در سال صورت

 تصویب گردید.هزار تومان  75به مبلغ هموندانه پیشنهادی 

 فر ایرانشناسی استاد ثاقب یهای کتابخانه تخصصمدت نگهداری کتاب ۳.1.۳

و  یردولتیغ ،یعموم یفر در کتابخانهایرانشناسی شادروان استاد ثاقب یتخصص یکتابخانه یهانگهداری کتاب مدت

، 27آبان شماره  زدهیزند، جنب داروخانه س خانمیکر ابانیخ ر،یتهفت دانیتهران، م یصبا به نشان دینهاد بامداد اممردم

درگذشت. او  یدیخورش 1۳91 ماهید ازدهمیفر صبح دوشنبه ثاقب یمرتض استاد ال دیگر تمدید شد.برای مدت دو س

افراز  ی. او بارها در انجمن فرهنگرفتیباستان، به شمار م رانیا ینهیدر زم ژهیوبه ،یخیمترجم سرشناسِ آثار تار
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قرار گرفته بود.  وندیدر پ دوسترانیاز جوانان ا یاریسانجمن با شمار ب نیو از راه ا دیورزیکرده و به آن مهر م یسخنران

نشست،  دهدر دواز« باستان رانیدر ا ییرواسرشتِ فرمان» یدوره ییدر انجمن، برپا یو یهایسخنران نیتراز مهم یکی

ز کنشگران ا یشمار زیانجمن و ن در یبه دست دوستان ، کهفرشادروان استاد ثاقب کتابخانه بود. یدیخورش 1۳۸4در سال 

از هشتصد  شیشامل ب ،دیگرد یداریخر وی یو بزرگداشتِ آن استاد ارجمند، از خانواده ادیبه  شان،یدوستدارِ ا یِفرهنگ

 .هستند یخیها تارآن نهیشیجلد کتاب است که ب

 افراز  یانجمن فرهنگ یبیستمین سالگرد بنیادگذاربرپایی مراسم  ۳.1.4

 22در روز دوشنبه ( یدیخورش 1۳۸0 ورماهیشهر ستمیافراز )ب یانجمن فرهنگ یربیستمین سالگرد بنیادگذامراسم 

 .شدوآتش تهران و با حضور برخی از هموندان و دوستداران انجمن برگزار شهریور در پارک آب

 

  اعطای نمایندگی انجمن ۳.1.5

های انجمن در حوزه پاسداشت شورای مرکزی انجمن فرهنگی افراز در راستای توسعه فعالیت، 1400در میانه سال 

 در فرهنگ ملی با اعطای نمایندگی انجمن در استان گیالن به مائده کیهان و در استان اردبیل به آرام عالئی اردبیلی

 موافقت نمود.
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 سمت راست مائده کیهان و سمت چپ آرام عالئی اردبیلی

  دیجمشدر تخت مهورجسیرئ یسخنان آقا یدرباره علیرضا افشاری یوگوگفت ۳.1.6

 یسخنان آقا یجهان صنعت درباره یعلیرضا افشاری، هموند شورای مرکزی انجمن فرهنگی افراز، با روزنامه

به  یفرهنگ راثیفعال م ،یافشار رضایعلوگویی انجام داد. گفت مهر 24شنبه در روز  دیجمشدر تخت جمهورسیرئ

 گفت: « جهان صنعت»

اثر را خطاب به ستمگران دانست  نیا امیپ د،یجمشتخت یخیاز مجموعه تار دیددر هنگام باز یسییر یآقا

حساس  ندهینسبت به آ یسییر یکه آقا نی. استیکنند چیکه به مردم ظلم م یسرنوشت کسان نندیکه بب

که  نیستوده فرهنگ ماست. ا یهااز فروزه یخوب چرا که دادگر اریبس دهدیم راست و ستمگران را زنها

که سبب شود  دیخوب و مثبت است و ام اریبداند هم بس گرانید یعبرت برا نهییرا آ خیتار کندیمتالش 

آن با  یرا خوب است کامل بخوانند چرا که محتوا یحفظ گردند، اما شعر معروف خاقان یآثار به خوب نیا

 یاقدام نیچن خیتارمتفاوت است و بهتر است که با اطالعات درست از  شودینقل م که عموماً  یتیدو ب آن

 .دیسخن بگو خیاز تار یخیرا انجام دهد و با دانش تار

از  شیجمهور و دولتمردان پ یمجلس، رؤسا ندگانیافراد، مسئوالن، نما یتمام دیبا یافزود: به طور کل او

کشور خود آشنا شوند و سپس بر مسند  خیرا بدانند، با فرهنگ و تار خیتار یدولت یهاانتصاب به سمت

 یکشور را به خوب خیارآموزش و پرورش آن است که ت یاساس یرادهایاز مشکالت و ا یکی. نندیرت بنشقد
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 .دهدیبه کودکان آموزش م کیدئولوژیا یدگاهیآموزش نداده و آن را همواره با د

از  رانیمردم ا ندگانیحاصل تالش نما دیجمشکه تخت دانستیم یسییر یکاش آقا یگفت: ا یافشار

 یحکومت یبنا نیاست[، و ا نیزمرانی]و در واقع ا مینامیم انهیاست که امروزه آن را خاورم یاطقهسراسر من

مصالح[  ایهنر و فرهنگ ] زا یمردم منطقه، آنان بخش ندگانینما دیاحداث شده که هنگام بازد یابه گونه

هنگام  ایستخدام شده بودند و ا دیجمشاحداث تخت یکه برا یافراد دانستی. اگر او منندیخود را در آن بب

 یها هنوز باقپرداخت نیا سندهای - گرفتندیمجموعه در آن مشغول به کار بودند حقوق م نیا تیفعال

 .دینامیاکان و گذشتگان ما و خود را ستمگر نمین یبه راحت نیچن نای صورت آن در -مانده است 

که ساختش  میدر سراسر جهان ندار یحکومت یبنا چیکرد: ه انیافراز در ادامه ب یانجمن فرهنگ انگذاریبن

بناها ثبت نکرده  نیستم خود را بر ا ریگاه با افتخار شرح کشتار و تصو یبا ظلم و ستم توأم نبوده باشد و حت

 ریموجود است تصاو آنچهاز جنگ وجود ندارد.  یریتصو چیه دیجمشکه در تخت یباشند. در حال

 گریهمد یهاکه گاه دست گریکدیبه  کینزد ییهاها در اندازهلباس اتیجزئاست که با  ایاهداکنندگان هدا

و محصوالت  داتیتول ایفرهنگ  میتوانیم ریتصاو نیاند، ثبت شده است. امروزه با مشاهده ارا هم گرفته

 .میمردمان باستان را بشناس

 .گردیدحذف انتشار در روزنامه  یوگو وجود داشت براگفت یهیکه در متن اول زیر بخش

سلسله  نیا انگذاریبن دانستیآشنا بود به طور حتم م انیدوران هخامنش خیبا تار یسییر یافزود: اگر آقا او

ستوده شده است. او  یمیابراه انیاد یآسمان یهاکتاب یاست که در تمام فردی - هخامنشی کورش -

 یبرا ییرا الگو یو کومتح وهید و شانکرده ادی یو دادگر یبه بزرگ یدشمنانش از و یاست که حت یفرد

و  یدارو برده یکه در آن غارتگر رانیو فرهنگ ا خیاست مسئوالن با تار غی. درانددانستهیهمگان م

آشنا  دیجمشبا الواح تخت یسییر یکرد: اگر آقا انیدر ادامه ب یافشار وجود نداشت آشنا نباشند. ییچندخدا

را بر  یامور تیریمد یزنان ییبود، و در جاها کسانیوق مرد و زن که حقکه افزون بر آن دانستیبود م

مردم  یمتعلق به تمام زین ینیو د یمحل یهاها، سنتجشن ییبرپا یبرا یحکومت یهاعهده داشتند، کمک

 اریباره سخن بس نیاست. در ا شدهینم نهیشاهنشاه هز نید یبوده است و تنها برا ینیزبان و د نژاد،با هر 

 یکه بر آن حکومت م یو فرهنگ کشور خیما با تار یاست که مسئوالن حکومت غیا در مجموع دراست ام

 کنند آشنا نباشند.
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 نامه اعتراض انجمن به سخنان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیارسال  ۳.1.7

انجمن مهر  ۳0ارگاد، در روز ، پیرامون حریم پاسوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضرغامیدر پی سخنان 

 آمیزی صادر نمود. متن کامل نامه به شرح زیر است:وی واکنش نشان داد و نامه اعتراضبه سخنان 

 یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیمحترم م ریوز، یاهلل ضرغامعزت یجناب آقا

فارس » دیکه اشاره کردآن نیاستان فارس در ع یادار یآمده شما در شورا میتسن یکه در خبرگزار گونهآن

دچار  اریدارد، بس یفرهنگ راثیو م یکه در امر گردشگر یاالعادهفوق ینسب یهاتینسبت وضعبه

مشکل است.  ردچا هامیوساز در بخش حراستان در خصوص ساخت یهمه جا» دی، گفت«است یماندگعقب

مشکالت برطرف  نیا دیکنند، چاه بزنند، با یزکشاور توانندیمقبره کوروش نم لیدلامروز مردم پاسارگاد به

خبرنگار محترم  بارهنیاگر در ا میرو، خواهشمند نیا از «.کند دایانقباض پ یمقدار هامیحر نیشود و قوان

کرده  یدر انتقال سخنتان اشتباه -نوشته  یگردشگر ریکه به اشتباه عنوان شما را هم وز - یآن خبرگزار

را مد  ریز یپس دو نکته نیشد که ز مینبوده خوشحال خواه نیو اگر چن دیناقدام ک حشینسبت به تصح

 :  دینظر قرار ده

ماندن  یاثر و باق کیماندن  انیهستند که سبب نما یخیتار یبنا کیثبت  یمؤلفه نیترمهم هامی. حر1

 ایون شهر وسازها در دربه آنها و فضا دادن به ساخت یتوجهیو ب شوندیم اشیخیتار لیاص یفضا

 یهاهیچنان که الهم د،خواهد بر انیمختلف، آثار را از م لیزود و به دال ای ریشهر، د رونیدر ب یکشاورز

ارجمند اصفهان شاهد  اریتلخ را در شهر بس امدیپ نیرا هم نابود خواهد کرد. ا شانرامونیپ یشناسباستان

 یحریم آثار، که سازوکار نییعدم توجه به تع نیکشور ما هم یفرهنگ راثی. اتفاقا مشکل بزرگ در ممیهست

مصوب  میما فاقد حر یخیتار یبه اکثر بناها کیکه نزد ییجادارد، است تا آن یو کارشناس یکامال علم

. افزون بر ردیگیآثار شکل م رامونیپ یوسازهافسادها در ساخت یاریاست که بس میهستند. در نبودِ حر

نه تمدن  - رانیکشور ا ادگذاریاست که او را بن یتیآرامگاه شخص دین آوردتاسخن یکه شما برا یآن، مثال

که  یاگونهآن هم به م،یدانیم -هفت هزار ساله دارد  یو قدمت ینگیرید دیکه شما هم اشاره داشت ،یرانیا

 استِ یپا گرفت توانست س گرانیبا کشتار د شانیادگذاریکهن و نو که بن یاز کشورها یاریبر خالف بس

بدل  یآبادان یو تالش برا هانیها و داحترام به فرهنگ استیرا به س یریگکشتار، غارت و برده یباستان

 اشیکشوردار یوهیرو نه تنها دشمنانش او را ستوده و ش نیهمگان بخواهد، و از هم یرا برا یسازد و شاد

 دینبا ایبزرگ داشته شده است. آ زین یمیابراه یهانید یآسمان یهاکتاب یاند بلکه در همهرا الگو دانسته
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 یو با دارا بودن همه ژهیو یطیآن که در شرا ژهیوقدر دانست، به  شتریرا ب یارجمند ادگاری نیچن میحر

کشور و استان فارس به شمار  یگردشگر نیثبت نائل آمده است و نگ نیبه ا یثبت جهان یهاشاخصه

 یفهیو وظ ،یکشاورز ریو نه وز دیهست یفرهنگ راثیم ریوز شما ادشده،ی یافزون بر موردها و رود؟یم

آن است و  یهیبر پا یکردن سازوکار گردشگر نهیو سپس منظم و به راثیم نیاز ا یشما نخست پاسدار

 که آن سخنان را بر زبان براند. دیباش دیبا یفرد نیآخر عتایطب

 شودیم یادآوری د،یکن یزنیرا زیرشناسان مربوط نبا کا بارهنیدر ا دیتوانیشما، که حتماً م ی. جهت آگاه2

 یمعناست که آن منطقه مستعد گسترش کشاورز نیبه ا یآوردن به حفر چاه به جهت کشاورز یکه رو

مدت رشد و گسترش کوتاه یعنی. چاه، ستندیکار در دسترس ن نیا یبرا یسطح ییهاچرا که آب ست،ین

انداز را که در حکم پس ینیرزمیز یهاچون با زدن چاه آب ،نیزم کی یشگیهم ینابود متیبه ق یکشاورز

 کی یِداریپا دار،یناپا یاست که توسعه نیچننی. امیکنیهستند خرج م - یراهبرد یاندازهم پسآن -

. مینیبیم هیاروم یبهاگران یاچهیدر نِیروزام تِیاش را در وضعکه نمونه برندیم انیرا از م ینیسرزم

 تِیریروزها، به سبب مد نیکه ا انجامندیها مبه فرونشست ینیرزمیز یهاآب یهارهخشک کردن سف

 دایرا پ ایدر دن نیفرونشست زم 4 یاند و ما اکنون رتبهنهاده شیمختلف، رو به افزا یهانادرست حوزه

ان فارس ثبت آبخوان در است یاستان کشور از نظر تراز منف ۳1 نیدر ب تیوضع نیو متأسفانه بدتر میاکرده

 شده است.

 یخیتار یآثار برجسته ینه تنها سبب نابود یکشاورز ینهیشما در زم یتر، سخن ناکارشناسعبارت ساده به

 یشناختهستند، بلکه استان فارس را به جهت بوم یبحران یتیاکنون هم در وضع نیاستان خواهد شد که هم

را  ییابتدا یهانکته نیکه اما را از آن عذر رار خواهد داد.ق یفروپاش یو در آستانه رتریپذبیتر، آسشکننده

 .دیریبپذ میبه شما گوشزد کرد

 متن کامل نامه انجمن در همان تاریخ در تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران کار شد.

 یبرجسته آلمان رانشناسیکخ، ا یماردیهادرگذشت  ۳.1.۸

 از زبان داریوش و نویسنده کتاب ییایشاآریپ رانیو ا المیا خیص تارمتخصو  یبرجسته آلمان رانشناسیکخ، ا یماردیها

از دوستان  یبه همراه گروه 1۳۸2کخ، در سال  یمارهایده استاد درگذشت.سالگی  7۸در سن  1400ماه در نهم بهمن

آمده کوتاه پیشدر تهران داشتند که در این فرصت  یخود به ایران آمدند که پس از بازدید از تخت جمشید توقف کوتاه

از وقتشان را در اختیار انجمن قرار داده و به  یافراز سود جست و از ایشان درخواست کرد تا ساعت یانجمن فرهنگ
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از این  یبخش در )انتشارات کارنگ( بگذرانند.« از زبان داریوش»خوانندگان کتابشان  یوگو و پاسخ به پرسش هاگفت

ن و مرد، پرداخت دستمزد کارگران بر اساس نظام منضبط مهارت و سن این همه حقوق ز ی... برابر"سخنان آمده است: 

 یماد یهابا وجود پیشرفت -دهنده آن است که گواه آن است، نشان یهخامنش یادار یکه لوح ها «یتأمین اجتماع»

کخ در انجمن  یماراستاد هاید یسخنران متن. "گفتن دارد... یبرا یهنوز ایران باستان حرف های -بسیار  یو معنو

 کار شد. 1۳۸2تیر  2۸شنبه  ،یهمشهر یروزنامه در افراز یفرهنگ

 هابیانیه ۳.1.9

 یانجام گرفته در حوزه یهااقدام ای شنهادهاینهاد در خصوص پ سازمان مللدر پاسخ به فراخوان  افراز یفرهنگ انجمن

را  گریکدیکشورها با  نیا یجهان یمعنو راثیثبت م یهاکارگروه یموضوع لزوم همکار یاهیانیب یط داریپا یتوسعه

 .ردیشکل گ ایغرب آس یمردمان منطقه انیم یشتریب یکیها کاسته و نزدو تنش دینامف یهاداد تا از رقابت شنهادیپ

 یشورا یمقام مشورت ینهاد دارامردم یهاانجمن یهاهیانیب مجموعه یکه در کتابچه ه،یانیب نیا یفارس یترجمه

 یتارنما یمنتشر شده و بر رو (1400)تیر ماه  2021در جوالی  سازمان ملل متحد از سراسر جهان یو اجتماع یاقتصاد

 است: ریقرار گرفته، به شرح ز زیشورا ن نیا

 

جشن نوروز  پردازدهیا ا،یغرب آس یهزار سالهپنج یشده بر دستِ تمدن بشرفرهنگ زاده ،یخینظر تار از

 ادگذارانشیبن یدارد، نشان از خردمند عتیطب یرومندیو ن ییو احترام به شکوفا خیدر تار شهیشد. نوروز که ر

 دیتمدن بشر پد خیدر تار یعطف یقلمرو، کورش بزرگ نقطه نیقرن پس از آن، در هم وپنجستیداشت. ب

کرد.  یق بشر تلقمنشور حقو نیعنوان نخستبه توانیکورش( را م ی)استوانه یو یهیانیب کهیطورآورد، به

 یمدارا یهیبر پا خ،یتار یگراو توسعه یدولت فراقوم نیکرد به عنوان نخست یگذارهیپا یکه و یدولت

 دیجمش. ما مهمانان نوروز را که بر پلکان آپادانا در تختدیردبنا گ« کثرت نیوحدت در ع»صلح و  ،یمذهب

وگو اند تا با گفتگرد آمده یگاهیگوناگون در جا یهااقوام و فرهنگ ندگانینما م؛یاند شاهد هستنقش بسته

در سال  شیدهه پ کیاز  شیباشند. ب مینو و بهتر سه ییایدادن به دنبرابر، در شکل یو مشورت، در مقام

توسط مجمع « فرهنگ صلح»( تحت عنوانِیمارس )اعتدال بهار 21نوروز برابر با  یروز جهان ،2010

فرهنگ مشترک، به ارث  کی یدارا یکه از کشورها یجشن د،یرس بیسازمان ملل متحد به تصو یعموم

 است. دهیرس

 یو جهان یاروابط دوستانه جهت بهبود مشارکت منطقه جادیا دار،یپا یبه توسعه یابیشرط  دست نینخست

منطقه محقق نخواهد شد. به نظر ما،  یکشورها نیب یفرهنگ انهیگراهدف بدون ارتباط عمل نیاست. ا
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 یگووگفت یو برقرار ییابزار همگرا نیتررومندیبه ن تواندیم ،یمشترک فرهنگ راثیدرست از م یریگبهره

 ریمس تواندیم کردیرو نیدارند بدل شود. ا یمشترک یو فرهنگ یتمدن ینهیشیکه پ ییکشورها انیسازنده م

منطقه  نی. متأسفانه در همدیهموار نما یارمنطقهیو ز یارا در سطوح منطقه داریپا یتحقق اهداف توسعه

گذشته رخ داد.  یهادر سال یتوجهقابل یهایریدرگنوروز،  یِ ستیطزیو مح یانسان امیو بر خالف پ

 ییقرار داده است تا جا ریتحت تأث یاگونهرا به ونسکویدر  یفرهنگ راثیجامانده از آن، ثبت مبه یامدهایپ

 .شودیم کشورها نیبروز اختالف ب یهیمادست یکه گاه

 راثیحفاظت و پاسداشت م یتالش برا میو تحک یاو گسترش صلح منطقه تیتقو یرو، در راستا نیا از

 یناملموس و در موارد راثیم یثبت جهان یشنهادهایپ یابیارز یفهیتا وظ میمنطقه، از شما خواهان یفرهنگ

منطقه  نیا رهنگمشترک ف یبرجسته یهاتیبناها و شخص خ،یکه به تار ییآنجا ژهیملموس را، به و

نوروز سپرده شود.  یفرهنگ یحوزه یکشورها ندگانیشامل نما یامنطقه راثیمرتبط است به کارگروهِ م

 حوزه را خواهد داشت. نیعضو در ا یکشورها یهیمجموع سهم یندگیکارگروه نما نیاست ا یهیبد

که آشکارا  ن،یچننیا یدر موارد یاسیس یمرزها یباور ما، اصل قرار دادن فرهنگ مشترک به جا به

 یو فرهنگ یخیدر منطقه خواهد شد. چرا که جدا کردن عناصر تار شتریب ییهستند، سبب همگرا یفرهنگ

که ممکن است ارتباط  برد،یم نیها را از بآن یو معنا تیاند نه تنها هوکه به آن وابسته یتمدن یکرهیاز پ

 یشدن روابط اقتصاد تریسبب جد یفرهنگ یهمکار نیکه ا دید. امقرار ده ریها را تحت تأثدوستانه ملت

 منطقه شود. یکشورها نیب یاز صلح و روابط همکار یو نگهدار تیتثب جهیو در نت یاسیو س

های ایسنا و ایلنا کار شد. انجمن در یکم شهریور در خبرگذاری 1400تیر  20متن کامل بیانیه سازمان ملل در روز 

 صادر نمود. متن کامل بیانیه به شرح زیر است: تلخ افغانستان یکنش به رخدادهادر وا یبیانیه

 و خرد جانخداوند  نامبه

بر دستِ  گریاست، بار د کیبه ما نزد اریبس یو فرهنگ یخیتار یهیکه از زاو مانهیکشور همسا افغانستان، 

 یشدن حقوق شهروند مالیجدا از پا ،نیشیپ یکه با توجه به تجربه دیطالبان اشغال گرد یادگرایگروه بن

 یمدن یهاتیشدن فعال محدود ؛یمدن یکه ممکن است بر مردم روا شود حذف زنان از جامعه ییو آزارها

 یعاد یِتوقفِ زندگ ؛یدختران، از آموزش آزاد و علم ژهیومحروم کردن کودکان و نوجوانان، به ؛یاو رسانه

 یاریشاهد خروج شمار بس زین هیپا نی. بر همشودیم ینیبشین خارج پشهروندان و قطعِ ارتباط مردم با جها
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 کیعنوان افراز به یانجمن فرهنگ رو،نیا از. میهست کشورشاناز  اریو نخبگان آن د یاز مردمان عاد

بوده  رانیا یتمدن یحوزه یمرتبط با کشورها یهاموضوع ریگیکه همواره پ یردولتینهاد غسازمان مردم

خود  یذات یفهیوظ یدر کشور افغانستان، در راستا آمدهشیپ تیوضع یامدهایاز پ ین ابراز نگراناست، ضم

 یخیو تار یفرهنگ راثیحفاظت از م رامونیاهداف انجمن پ نچنیهم و یواحد اجتماع کیعنوان به

 :دهدیم شنهادیرا پ ییاجرا کارهایراه یبرخ ن،یزمرانیا

مان فرهنگ یِادیاما بر اساس سفارشِ بن کندینم یرا سپر یروزگار خوش انریا یاقتصاد طیاگرچه شرا. 1  

ما وجود دارد، بازگرداندن پناهندگان  یِنیدر نگاه د هیکه به همسا ی( و توجهگرندید کی یاعضا آدمی)بن

ه خصوص ب نیاست. در ا یرانیدور از منش و فرهنگ ا زیبه افغانستان ن شان،یباطن لیم رغمیعل ،یافغان

که توان  یکه با باز کردن مرزها اجازه داده شود برادران و خواهران افغانستان گرددیم شنهادیپ رانیدولت ا

شود تا در اسرع وقت  ییراپذی مهمان چون هاو از آن ندیایب رانیرا ندارند به ا یتحمل فشار حکومت طالبان

 ران فراهم گردد.یا یامکان حضور آنان در جامعه

استادان دانشگاه،  ،یو هنر یفرهنگ ،ینخبگان و کنشگران اجتماع شان،یدگراند یریپذجامعه. 2 

و حقوق زنان و  یاسیو س یهنرمندان، فعاالن مدن سندگان،ینگاران، ورزشکاران، نوروزنامه ان،یدانشجو

 رانیا یو فرهنگ یخیتار یکیو نزد یگیجهت همسابه ران،یدر ا یو متنفذانِ افغان نانیحقوق بشر، کارآفر

به افغانستان  ط،یمحض مساعد شدن شراآنان فراهم خواهد کرد تا به یامکان را برا نیبا افغانستان، ا

قوه  نچنیو هم رانیدولت و ملت ا نه،یزم نی. در اندیو توسعه کشورشان تالش نما یبازگشته و در بازساز

و  یاز رابطهِ دوست قیطر نیا از اداشت ت هدبرعهده خوا یدینقش کل نیاصالح قوان ایمقننه در وضع و 

 دو کشور حفاظت شود. نیب یو فرهنگ یخیتار قیعم یوندهایپ

 یارسانه یهاتینموده تا از انجام فعال یبردارخود بهره یااز توان ارتباطات منطقه ستیبایم رانیدولت ا. ۳ 

 نانیافغانستان اطم یداخل تیاز وضع شتریهر چه ب یرسانیمنظور آگاهموقع بهدرست و به یو خبررسان

 گردد. یریجلوگ ست،ین یعاد عنوان چیکه به ه ،یطیشرا نیچن ییِفرماحکم یِسازیحاصل شده تا از عاد

افراز  یانجمن فرهنگ ،یفرهنگ راثیو م یخیبرخورد گروه طالبان با آثار تار یخیبا توجه به تجربه تار. 4 

 یِ و آثار تمدن یفرهنگ راثینگران م ن،یزمرانیا خِین تارو دوستدارا یکنشگران فرهنگ یچون همههم زین

الزم  داتیتمه ،یمرتبط جهان یضمن مشارکت با نهادها ستیبایم رانیدولت ا نیافغانستان است. بنابرا

 یمشترک یو فرهنگ یخیتار یهاشهیافغانستان را، که ر یو فرهنگ یخیو سالمت آثار تار ینگاهبان یبرا
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 هم آورد.دارد، فرا رانیبا ا

 هایتیدر واکنش به محدودچنین انجمن امرداد کار شد. هم در خبرگذاری 1400شهریور  4متن کامل بیانیه در روز  

 ای صادر کرد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:، بیانیههفتم آبان؛ روز کورش بزرگ

 نام خداوند جان و خردبه

اقدامات کارگروه  یشده دربارهداده یهمه شعارها بر خالف -گذشت بدون آن که  یگریآبان د هفتم

 نیبه منش ا یجهان یهادر نشست یکشور یهاکه مقام ییهااشاره زیبزرگداشت روز کورش و ن یدولت

 یمحوطه یلیها و تعطروز از بسته شدن راه نیآزاد کردن ا یبرا یگام -و جهان دارند  رانیا خیابرمرد تار

 برداشته شود. نیزمرانیو فرهنگ ا خیدوستداران تار ییآوش جشن و گردهمخودج ییپاسارگاد، و برپا

 یِمردم یهاو کارشناسان و انجمن یتخصص ینهادها یهمه باًیاست که تقر یدر حال یتوجهیب نیا و 

 یارزشمند زیروز و ن نیبودن ا یخیبر تار ییهاهیانیصدور ب ای هاینگارگذشته، با نامه یهاسال یمرتبط، ط

و  انهیجوصلح یاستیس گرسکوه زارشته یدو سو یهانیسرزم وستنیکه با پ یاند؛ روزداشته دیآن تأک

شهرها و کشور جهان را شکل دادند حاکم گشت و دولت نیکه نخست ییهانیمدارانه بر کل سرزمتوسعه

 یه در آن غارتگر( را شکل دادند کیبزرگ )شاهنشاه یاهیو دشمن، در کنار هم، اتحاد بیرق یهایشاه

اکنون هم رسدیکه به نظر م ینداشت. آرمان ییجا گرانیباورها به د لیو تحم یریگو کشتار و برده یو نابود

 باشد. یخسته از آشوب و رقابتِ ما خواستن یمنطقه یبرا زین

 ییآشنا نیمترها که کمقام یبرخ زانهیستخیو سخنان مغرضانه و تار یحکومت ینهادها یکارالبته با کم صد 

 شتریبه شناخت ب انیرانیاز توجه ا یزیرا ندارند چ رانیا یباستان جهان و روزگارِ برآمدنِ شاهنشاه خیبا تار

. گرددیتر مژرف شیو شناختِ خو یآگاه نیو سال به سال ا شودیکم نم یروز نیکورش بزرگ در چن

 شتریب یکینزد ازمندیها نسر گذراندن بحران از یبرا شیاز پ شیکه ب یادر هنگامه ماندیم غیدر یفقط جا

 یمل یمسائل توسط رسانه نیا شتریب یهایو آشناساز یحکومت - ینیو نگاه د یمردم - ینگاه مل انیم

 است. یخال یخواستِ همگان نیبا ا ظامن یهمراه یجا میو نهاد آموزش و پرورش هست

 افرازگشت ۳.1.10

بام  قله دماوند، های کوهپیمانی و صعود به قلل با هدف صعود بهروی برنامه تمرکز خود را 1400افرازگشت در سال 

سختی از  هایدرجههای کوهپیمایی با قرار داد. به این منظور و در مسیر ایجاد آمادگی همنوردان افرازی، برنامه ،ایران
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ک با گروه کوهنوردی دیاما با صورت مشترهبرخی توسط انجمن به تنهایی و برخی ب شده وبندی سبک تا سنگین طبقه

های عبارت بودند از: کوهپیمایی درکه تا جنگل کارا، کوهپیمایی دربند تا کافه رجب، این برنامه موفقیت اجرا گردید.

 ۳.964قله توچال به بلندای صعود به ، متر 2.۸20کالغ به بلندای صعود به قله چینپیمایی دربند تا پناهگاه شیرپال، کوه

صورت مشترک با گروه دیاما(، هب تیرماه و 4و  ۳متر )برنامه دوروزه در روزهای  4.۳75قله خلنو به بلندای  به صعودمتر، 

 صورت مشترک با گروه دیاما(، هب وتیرماه  1۸و  17در روزهای متر )برنامه دوروزه  4.۳55له آزادکوه به بلندای صعود به ق

روزه در روزهای )برنامه سهمتر  4.۸50کوه به بلندای صعود به قله علم، رمت 4.1۸0صعود به قله کلون بستک به بلندای 

قله و خطر بروز حادثه به  ریمس ادیبه دلیل ازدحام بسیار زصورت مشترک با گروه دیاما؛ هب تیرماه و اول امرداد ۳1و  ۳0

 4550پرستان برنامه، در ارتفاع سر دیهمه اعضا و به صالحد یحفظ سالمت یچنین در محل قله، براراه و هم یجهت تنگ

)برنامه دوروزه در روزهای متر  4.۸11صعود به قله سبالن به بلندای (، به برگشت به محل کمپ گرفته شد میتصم یمتر

در روز  متر 5.610زمین( به بلندای )بام ایران صعود به قله دماوندصورت مشترک با گروه دیاما( و هب امرداد و 22و  21

 برگزار شد(. صورت مشترک با گروه دیاماهبشهریورماه  5تا  ۳روزه در روزهای )برنامه سه 1400شهریورماه  4شنبه پنج

 
 قله توچال
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 کوه، سمت چپ قله سبالنسمت راست علم

 
 زمینقله دماوند، بام ایران
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 هاجشن ۳.1.11

شنبه را در روز پنج مهرگان ،روستای کلوان هایباغ تیرماه در 11را در روز جمعه  چنین افرازگشت برنامه جشن تیرگانهم

پیمایش مسیر شکل ماه بهدی ۳را در روز جمعه  )یلدا( شب چله، تنگه آهارمنطقه دهدر پیمایش  شکلمهرماه به 15

 برگزار نمود.در روستایی نزدیکی ساوه ماه بهمن 15در روز جمعه و جشن سده را روستای کلوگان تا آبشار 

  
 ن تیرگان، روستای کلوانجش

 
 جشن مهرگان، روستای آهار



1400 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز 48  

 

 
 چله، روستای کلوگانجشن شب

 
 جشن سده، اطراف ساوه
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 های ایرانیهای شادباش جشنپنجمین فراخوان تصویرسازی کارت ۳.1.12

کشور در  هنرمند از سراسر 2۳اثر از  ۸0 های ایرانی با دریافتهای شادباش جشنپنجمین فراخوان تصویرسازی کارت

در روز شنبه مورخ برگزار شد.  شش موضوع اصلی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا، اسفندگان و روز بزرگداشت کورش بزرگ

بندی شکل مجازی و در طی هفته پیش از جمع. ارزیابی داوران بهانجام شدداوری آثار دریافتی فراخوان  1400بهمن  9

 ۳5تعداد اثر دریافتی،  ۸0از بین می، رویا مزروعی و هما اسماعیلی برگزار شد. شکوه، شکیال کریو با حضور لیال رستمی

اثر بر اساس شش  45اثر به دلیل رعایت نکردن شرایط فراخوان توسط دبیرخانه از فرآیند داوری کنار گذاشته شد و تعداد 

تناسب با مدیا مورد ارزیابی داوران قرار  بندی و رنگ، خالقانه بودن، انتقال مفهوم، مواد و تکنیک، محتوا ومعیار ترکیب

 ازدو طرح اسفندگان از پردیس سپاسگزار ( 1این شرح اعالم شد: گرفت. نتیجه نهایی ارزیابی با انتخاب هفت طرح به 

یک طرح یلدا از ( 4 یک طرح یلدا از از نفیسه محمدی از کرج،( ۳ یک طرح نوروز از نفیسه محمدی از کرج،( 2 تهران،

 یک طرح یلدا از نیکو ممبینی از رامهرمز.( 6و  یک طرح یلدا از فریبا منوچهری از همدان( 5 خواه از تبریز،عشرتساالر 

عنوان پوستر روز بزرگداشت چنین یک طرح کورش از میترا جاهد از فردیس )استان البرز( در بخش خارج از مسابقه بههم

 کورش بزرگ پذیرفته شد.

  
 نفیسه محمدی و سمت چپ یلدا از نیکو ممبینیسمت راست یلدا از 
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 طرح پوستر کورش بزرگ از میترا جاهد
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 هاکار رو  3.2

 هنر ۳.2.1

 

 (کنونتا 1400 فروردینز )ا مهدی صفریدبیر کارگروه: 

، (1۳96ا تیر ت 1۳95فائزه کثیر )از شهریور  ،(1۳95نائینی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور پیشین: سارا سجادی اندبیر

های اجراشده برنامه .(1۳99 اسفندتا  1۳99ز خرداد طراوت اعتراضی )ا، (1۳99 خردادتا  1۳96شکوه از تیر لیال رستمی

 به شرح جدول زیر است. 1400کارگروه هنر در سال 

 شرح اقدام زمان نشست ردیف 

 هرام بیضایی در اسکایپَبرخوانی از بمانده و اتمام نمایشنامه سه خوانش باقی اردیبهشت 1

 خوانش نمایشنامه مرگ یزدگرد از بهرام بیضایی در اسکایپ خرداد 2

 خوانش حضوری سروده آرش کمانگیر از سیاوش کسرایی در جشن تیرگان تیر 3

4 
 امرداد

 پنج نوبت خوانش و تمرین مرگ یزدگرد از بهرام بیضایی در اسکایپ
 شهریور

 امه شهرناز از حامد پورصیامی در جشن مهرگانخوانش حضوری نمایشن مهر 5

 آذر 6
خوانش نیمی از نمایشنامه ملودی شهر بارانی از اکبر رادی و خوانش نمایشنامه 

 چله در اسکایپمناسبت شبشب یلدا از میترا دیار به

 مانده و اتمام نمایشنامه ملودی شهر بارانی از اکبر رادی در اسکایپخوانش باقی دی 7

 منبه 8
شرکت و  آخرین تمرین و آمادگی برای ضبط استودیویی مرگ یزدگرد در اسکایپ

 در تماشای تئاتر بانوی محبوب من از گالب آدینه در تاالر اصلی تئاتر شهر

افراز و برخی  یانجمن فرهنگ لم،یآساف یهنر یبه کوشش کانون فرهنگ یدیخورش 1400سال  رماهیت 1۳روز یکشنبه 

این در  .دیدیگر از انجمنهای همسو و با همکاری راما وزیری، جشن تیرگان در محل غاموزه وزیری )لواسان( برگزار گرد

زاده،  یعاطفه موسخوانی انجمن با حضور گروه نمایشنامهتوسط  «ییکسرا اوشیس/ریآرش کمانگ»سروده  یبرخوان جشن
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 اجرا شد. سبالن بچاوی یو با تنبورنواز یصفر یو مهد یهوشنگ عباس

 

کاوه آهنگر و  امیشهرناز/ق» شنامهینما ،1400مهرماه  16در روز جمعه خوانی کارگروه هنر روه نمایشنامهچنین گهم

 برگزار نمود. «یریجشن مهرگان/غارموزه وز»را در « بر ضحاک دونیفر یروزیپ
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 کتابخوانی ۳.2.2

 

 تاکنون( 1400)از بهمن  ییاشار اشتردبیر کارگروه: 

 ،(1۳95تا دی  1۳95زاده )از خرداد عاطفه موسی ،(1۳95دبیران پیشین: محمد صادقی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد 

، سحر نامورکهن (1۳9۸بهمن تا  1۳97جلیلی )از دی شرمین پزشکان ،(1۳97تا دی  1۳95امیرهمایون مکتبی )از دی 

گروهی در ماهانه درون نشست 11 در مجموع 1400گروه کتابخوانی افراز در سال  (.1400 تا بهمن 1۳9۸)از بهمن 

هایی توسط هموندان گروه کتابخوانی، درفروردین ماه کتاب ( برگزار کرد.گیری ویروس کروناهمهاسکایپ )به علت 

که بیشتر  )طبق جدول زیر( نشست 11طی در . شدکتاب انتخاب  12 آخرمعرفی و سپس مورد بررسی قرار گرفت و در 

 گرفت.کتاب مورد نقد و بررسی قرار  11تعداد در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار شدند،  هانشست

 نام کتاب نشست تاریخ ردیف

 ترجمه رضا رضایی ،بی سرباز از والدیمیر ناباکفبیشاه 25/01/1400 1

 سووشون از سیمین دانشور 29/02/1400 2

 ترجمه بیژن اشتری ،مسرای قذافی از آنیک کوژانحر 26/03/1400 3

 ترجمه مراد فرهادپور ،تجربه مدرنیته از مارشال برمن 06/05/1400 4

 ترجمه صفورا نوربخش ،اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف 03/06/1400 5

 امینی ترجمه میثم محمد ،جهش اجتماعی از ویلیام فون هیپل 07/07/1400 6

 ترجمه پیمان خاکسار ،عامه پسند از چارلز بوکفسکی 28/07/1400 7

 گیالنیترجمه ناصر کوه ،ذرت سرخ از مویان 03/09/1400 8

 زاده و فرمهر امیردوستترجمه امیرحسین مهدی ،جبر جغرافیا از تیم مارشال 01/10/1400 9

 ترجمه علی امینی نجفی ،هایم از لوییس بونویلبا آخرین نفس 13/11/1400 10

 ترجمه پیمان خاکسار ،یکی مثل همه از فیلیپ راث 11/12/1400 11
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 تاریخ ۳.2.۳

 

 تاکنون( 1۳9۸رضا افشاری )از اسفند علیکارگروه:  دبیر

گیری ویروس جهت ادامه همهبه (.1۳9۸اسفند تا  1۳96در اسفند  )از ابتدای ایجاد کارگروه شهروز طوسیپیشین:  دبیر

روز دبیر کارگروه در در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نگردید.  خیتار کارگروه یهانشست، 1400کرونا در سال 

ی ای در همکاری با کارگروه میراث معنوی شبکهبخشی از برنامهعنوان ای را بهشدهسخنرانی ضبطجهانی زبان مادری 

با آوردن  یزبان مادر ین شادباش روز جهانضم ،یافشار رضایعل ،سخنرانی نیدر اانجام داد. های میراثی استان سمن

تر است؛ او سپس مناسب یروز نیچن یمل ییِبرپا یبرا ستونیب ینوشتهمرتبط با سنگ یخیکه تار کندیاشاره م یلیدال

 شود؛یم ادآوری یـ قوم یمحل یهاارتباط آن با زبان یِچگونگ یرا درباره ییهاو نکته کاودیرا م یزبان مل خیو تار گاهیجا

 یرا به کنشگران مدن یگسترده و گوناگون مادر یهااز زبان ینگاهبان یِ سازنهیزم یبرا یعمل ییشنهادهایپ تیو در نها

بارگذاری از اقدامات کارگروه در این سال عبارت است از:  دیگر برخی .دهدیم یفرهنگ یمسؤوالن نهادها ژهیوو به

 جمشید بر کانالشناس محوطه تاریخی تختس اثر ای.اف. اشمیت، باستانی الکترونیکی کتاب سه جلدی پرسپولینسخه

« ی ساسانی؛ آغاز قرون وسطای ایران؟سقوط سلسله»هاوس انجمن و برگزاری نشست اندازی کالبراهتلگرام انجمن، 

سیاسی دانشگاه  های بازخوانی تاریخ ایران( با سخنرانی دکتر ضیاء خزایی )رئیس گروه علومنشستی مجموعه)دنباله

 22یکشنبه  در روز «(ایران ساسانی؛ فئودالیسم ایرانی یا استبداد شرقی»ی کتاب آزاد اسالمی واحد زاهدان و نویسنده

-جشن های شادباشها برای قرار گرفتن روی کارتهای ایرانی یا مناسبتی جشنسازی نوشتارهایی دربارهآماده، اسفند

تدوین  و آبان، یلدا، سده، نوروز، نوروز، فردوسی( 7در، تیرگان، مهرگان، انجمن )سیزده به تلگرامی یا کانال های ایرانی

 انجمن.های ویرایش بیانیه یا نویسپیش
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 بومزیست ۳.2.4

 
 تاکنون( 1۳9۸فروردین ز ابتدای ایجاد کارگروه در آناهیتا زمانی )اکارگروه:  دبیر

ماه، دی 29، به مناسبت روز 1400نفر، در سال  7نفر به  ۳کارگروه از ، ضمن تقویت هسته مرکزی بومکارگروه زیست

وگوی زنده اینستاگرامی را با خانم های سبز  پارس گفتزیستی دروازهروز ملی هوای پاک، با همکاری تشکل محیط

 برگزار نمود. معصومه دادنوی دکتر

 نمایندگی گیالن ۳.25

 
 تاکنون( 1400مهر در  گینمایندز ابتدای ایجاد مائده کیهان )ا

ازدید از روستای تاریخی ماسوله به مناسبت عبارت است از: ب 1400در سال نمایندگی گیالن فعالیت های انجام شده 

معرفی ساختمان ، سرامعرفی اماکن تاریخی نظیر مناربازار در روستایی به همین نام در شهرستان صومعه، جشن مهرگان

اری جشن شب چله زبرگ، خان جنگلیداشت سالگرد میرزا کوچکگرامی، دی در شهر رشتبلدیه در ابتدای خیابان سع

ویدیو  شکلبهها برنامه ت )همهگزارشی کوتاه در رابطه با روز رشتهیه ، گردی کُتام در روستای سقالکساردر اقامتگاه بوم

واژگان گیلکی و کتاب در  ی ایرانی،هامعرفی جشنرسانی شده است( و و در کانال تلگرامی انجمن اطالعتهیه شده 

 در اینستاگرام نمایندگی انجمن در گیالن. قالب استوری
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 های نمایندگی انجمن در استان گیالنخی از برنامهبر

  

  



 57 1400 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز

 

  ملکر  ما ی 3.3

 حساب سود و زیانصورت ۳.۳.1

 ن داده شده است:در زیر نشا 29/12/1400حساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به صورت

 

 29/12/1400برا  سال ما ی منتهی به  

   رآم ها
 26.250.000 وندانه )حق عضویت(هم

 141.۳00.000 های انجمناز فعالیت وجوه حاصل
 250.000 همیاری

 146.125.000 های شادباشفروش کارت
 ۳.140.959  سپرده سود حساب

 101.۳70 سود حساب کارگروه کودک و نوجوان
 269.۸52 سود حساب صندوق

 1.110.000 غیرعملیاتی ،درآمد متفرقه
  

 318.547.181 ها م   ریافتی

  

  ه ینه
 14۸.726.719 هزینه جاری

 107.۳۸7.۳60 هزینه گردشگری
 0 هزینه همایش
 0 هزینه آموزش

 141.606 هزینه مالی
  

 256.255.685 ها م  ه ینه

  
  

 62.291.496 س   )زیان(

 

 

  اعداد به ریال است.توضیح: 
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 ترازنامه ۳.۳.2

 در زیر نشان داده شده است: 29/12/1400برای سال مالی منتهی به  انجمن ترازنامه

 

 

 1399 1400 ها و سرمایهب هی 1399 1400 ها ارایی

   هاب هی ۳5.522.۸57 116.711.1۸6 هابانک
 0 20.000.000 هادریافتپیش 6۳1.29۳ 27.۸70.460 صندوق

 0 0 اسناد پرداختنی 52.550.000 26.414.000 بدهکاران تجاری

 0 20.000.000 ها م  ب هی 0 0 اسناد دریافتنی

      
      
   سرمایه   
 1.000.000 1.000.000 موسس هیئتسرمایه    
 1۳9.۳9۸.0۸5 ۸7.704.150 سود )زیان( سنواتی   
 (51.69۳.9۳5) 62.291.496 99سود )زیان( عملکرد    

 88.704.150 170.995.646  م  سرمایه   

      
 88.704.150 170.995.646 ها و سرمایه م  ب هی 88.704.150 170.995.646 ها م   ارایی

 

 

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

 ون   ) ض ی (هم 4.1

های توانند جهت دریافت فرموند )عضو( انجمن شوند. دوستان میتوانند همر میهای زیمند با اجرای گامدوستان عالقه

 هماهنگ نمایند.از طریق واتزاپ  09۳649709۸0نام انجمن، به شماره 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 ساالنه وندانه )حق عضویت( عنوان همهزار تومان به صدیکریال برابر با  1.000.000پرداخت مبلغ

ی بوستان، عهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0000.02۸6یا شماره کارت  ۳10.۸100.12۳60۸41.1حساب 

 نام انجمن فرهنگی افرازپاسداران، تهران(  به

 نامبرای مسئول ثبتواریزی  فرستادنِ تصویر فیش 

 همیار  4.2

و یا شماره کارت انجمن  ۳10.۸100.12۳60۸41.1پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن 

نام انجمن فرهنگی افراز واریز ی بوستان، پاسداران، تهران(  بهعهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0000.02۸6

 یش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند. نموده کپی ف

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :19۳95 – 1649نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 

 0912۳769210ی همراه دبیر انجمن: شماره 

  :09۳75796۳4۳شماره روابط عمومی 

 09۳649709۸0نام )از طریق واتزاپ(: شماره هماهنگی ثبت 

  :تارنمای انجمنwww.anjomanafraz.com 

  :اینستاگرامafraz.ngo  

 نمایندگی انجمن در استان گیالن اینستاگرام :afraz.ngo.gilan  

 نمایندگی انجمن در استان کرمان اینستاگرام :afraz.ngo.kerman  

 نمایندگی انجمن در استان اصفهان اینستاگرام :afraz.ngo.isfahan  

  :رایانامه انجمنinfo@anjomanafraz.com  

  :تلگرامhttps://telegram.me/anjomanafraz  

 


