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 پیشینه .1

 تاریخچه .1.1

 هخوامشتری شروین و سیما مشعوف انبانوتوسط  خورشیدی 13۸0 شهریور 20که  انجمن فرهنگی افراز ــ

بنیاد گذاشته شد و با گرفتنِ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از  هفتحی محمد و افشاری رضاعلی انآقای و

 با جوانان آشناسازی»زمین )افراز(، با آرمانِ های خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایرانکوشش 13۸1سال 

، «ی ایرانیانفرهنگ مل داشتیو گرام یفرهنگ یهااز ارزش یپاسدار»و نیز « زمینایران تمدن و فرهنگ

 36۸97ی به شماره« ها و مؤسسات غیرتجاریکل ثبت شرکتاداره»در  1394مهر  12آغاز کرده بود ــ در 

نهاد شد. این سمن یا سازمان مردم 1394آبان  27ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در تاریخ 

 های فرهنگبا ریشه مردم آشناسازی از راهِ  هویت ایرانی تقویت پژوهی،و ایران شناسیایران هایدر حوزه

 کند.می و اجتماعی فعالیت بهسازی فرهنگی و طبیعی، و میراث فرهنگی پاسداشت ایران، ملی
 

 ساختار سازمانی .1.2

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

درباره مجمع عمومی . در شودیبار در سال برگزار م یک وندانهم یاست که با حضور همه یمجمع عموم

خوانده شده و به  مدیرههیأتگزارش عملکرد  نینچشده، هم یریگمیمسائل انجمن تصم نیترمهم

مدت مدت دو سال و بازرس بهمدیره به. اعضای هیأتدشویم یدگیرس وندانهم یو نقدها شنهادهایپ

چنین شوند. هموندان انجمن گزینش میدستِ همی مجمع عمومی بههای ساالنهسال در نشستیک

ه ن پیشین انجمن تشکیل یافتاست که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسا مشورتیانجمن دارای شورای 

مدیره است. ساختار اجرایی انجمن وندان هیأترسانِ همعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن، یاریو به

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

گیری به مدیرعامل انجمن، که بنا به عرف و تصمیم سازیتا در تصمیمدهند مرکزی انجمن را تشکیل می

در آینده نزدیک شورای مرکزی شامل اعضای هیات مدیره و شود، یاری برسانند. دبیر انجمن نامیده می

بوده و  انجمن قانونی ینماینده مدیرههیأتهایی که عضو هیات مدیره نیستند خواهد بود. دبیران کارگروه

 مدیرهطرف هیأت که از اختیاراتی حدود است و در انجمن اجرایی مقام باالترین دبیر انجمن )مدیرعامل(

 شود.می ی آن محسوبنامه به وی واگذار شده است نمایندهاساس و
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مجم  عم می

  را  مر   
(هیا  م یر )

 ازر 

  را  مش رتی

د یر انجمن
(م یر عام )

روا   عم میام ر ما ی

 ار رو  ها ر  ها  م ت  
 

 نمودار سازمانی انجمن

 

های برای اجرای فعالیتاند. اگرچه ها ایجاد شدههای انجمن، کارگروهدر راستای برآورده کردن هدف

های های مستقل نیز وجود دارد. در حال حاضر کارگروهها، امکان تعریف طرحفرهنگی همسو با این هدف

 شناسی.و ایران فعال انجمن عبارت است از:  هنر، کودک و نوجوان، ادبی، کتابخوانی
 

 و م ئ  ین م یران .1.3

 )مدیر عامل( دبیر انجمن .1.3.1

وندان ها که همپیش از ثبت انجمن، دبیران کارگروهآقای حمیدرضا افشاری است.  دبیر انجمن

که سمت دبیر ایشان را  1393آبان  24دادند در نشست مورخ شورای مرکزی انجمن را تشکیل می

انتخاب نمودند. در زمان انجمن عنوان دبیر موقت بهکارگروه کودک و نوجوان را برعهده داشته، 

نیز، هیات مدیره انجمن ایشان را  ها و مؤسسات غیرتجاریکل ثبت شرکتادارهدر  ثبت انجمن

 عنوان مدیر عامل برگزیدند.به
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 1395انجمن در سال  هیات مدیره .1.3.2

 سجادی، عضو اصلی و رئیس هیات مدیرهرمی رضاآقای سیدمحمد -1

 و مدیر عامل آقای حمیدرضا افشاری، عضو اصلی هیات مدیره -2

 اصلی هیات مدیرهبانو سیما مشعوف، عضو  -3

 آقای مهدی جیررودی، عضو اصلی هیات مدیره -4

 میرکالئی، عضو اصلی هیات مدیرهموسوی حسینآقای سیدمحمد -5

 البدل هیات مدیرهرضا افشاری، عضو علیآقای علی -6

 بازرس .1.3.3

ها کل ثبت شرکت بانو نازنین نادری در نخستین مجمع عمومی انجمن پس از ثبت انجمن در اداره

 عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.غیرتجاری و گرفتن مجوز از استانداری تهران بهو مؤسسات 

 شورای مرکزی .1.3.4

وندان شورای مرکزی انجمن را تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را ها همدبیران کارگروه

انو ب ؛آقای حمیدرضا افشاری، دبیر انجمن عبارتند از: وندان کنونی شورای مرکزیبرعهده دارند. هم

ی سامان آقا ؛بانو فائزه کثیر، دبیر کارگروه هنر ؛سارا اکبری ابیانه، دبیر کارگروه کودک و نوجوان

هروز آقای شو  آقای امیرهمایون مکتبی، دبیر کارگروه کتابخوانی ؛اصفهانی، دبیر کارگروه ادبی

 .شناسیطوسی، سرپرست موقت کارگروه ایران

 مشورتیشورای  .1.3.5

رضا لیعآقایان ، بانو نازنین نادری، سیما مشعوفبانو عبارتند از  مشورتیرای وندان کنونی شوهم

و حمیدرضا  میرکالئیموسوی حسینمحمدلشگری، رضا حریریان، کاوه بقایی و سیدافشاری، ارشیا 

 .مشورتیعنوان رابط بین شورای مرکزی و شورای به افشاری

 مسئولین .1.3.6

که در مدیریت انجمن به شورای مرکزی  اجرایی استدر حال حاضر انجمن دارای سه نفر مسئول 

زاده، مسئول بانو عاطفه موسی ؛آقای شهروز طوسی، مسئول روابط عمومی :کنندرسانی مییاری

 .بانو تینا تائبی، مسئول آموزشو  ؛ونداننام و امور همثبت
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 پیشینها  سالعملکرد  .1.4

خورشیدی، جشن اسفندگان را، که نکوداشت  13۸2ها: انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه جشن .1.4.1

 بار در کشور به صورت گسترده وجایگاه واالی بانوان در فرهنگ ایرانی است، شاید برای نخستین

های ایرانی شد. آموزی برگزار نمود و آغازگر حرکت توجه به جشنقانونی در تاالر سازمان دانش

بازی در راه میهن جشن تیرگان را، که جشن پاسداری از فرهنگ جان 13۸3آن در تیرماه  پس از

دین در همان تاالر برپا نمود که با مهر بسیار فرزندان ایرانی است، به یاد آرش کمانگیر و بابک خرم

شکی )دانشگاه علوم پز 13۸4خردادگان اند از های برگزار شده، عبارترو گردید. دیگر جشنروبه

)تاالر پورسینای  13۸6 ـ نوروز سرای نظامی گنجوی(،)فرهنگ 13۸5ـ ، تیرگان و نوروز تهران(

 وی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( )دانشکده، تیرگان دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 ـ روزو نو)تاالر فردوسی دانشگاه تهران( ، مهرگان )تاالر فردوسی دانشگاه تهران( 13۸7 ـ نوروز
 

 
 در تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران 13۸7جشن نوروز 

 

(، ی خاقانیسرای محلهمهرگان )، های همسو[ )کاخ سعدآباد(]به همراه شماری از سمن 13۸۸

( و نوروز های مردمی ورشومرکز مشارکت)دانشگاه علم و فرهنگ( و مهرگان ) 13۸9 ـ اسفندگان

)سازمان  1394 -( و یلدا ی خاقانیسرای محلههای همسو[ )ی از سمن]به همراه شمار  1390ـ 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(.
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هر ماه (، 13۸1ـ  ۸4اندازی )در چهار سال نخستِ راه افراز فرهنگی انجمن: های ماهانهنشست .1.4.2

 .زمین به سخنرانی بپردازدتاریخ ایران و فرهنگ ازای ی گوشهتا درباره درکمیاستادی را دعوت 

گنجوی در بوستان سرای سرو )بانو( در شمال بوستان ساعی و نظامیها در دو فرهنگاین نشست

 ایران یتجزیه تاریخها چنین است: برخی از این سخنرانی شد. عنواننظامی گنجوی برگزار می

ران ایی تشکیل اتحادیه لزومهمایون(، )دکتر ناصر تکمیل فرهنگی ایرانهوشنگ طالع(،  )دکتر

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

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

ای(، )دکتر انور خامه معاصربه تاریخ  نگاهی )دکتر حسین وحیدی(، فارسیزبان  هایتوانایی

ز ید اخلع(، استاد فریدون جنیدی)چگونگی تدوین شاهنامه (، توران شهریاری)های ایرانی جشن

)شادروان  1320اشغال ایران در شهریور (، مهدویدکتر عبدالرضا هوشنگ)شرکت نفت انگلستان 

م رحی)آزادی آذربایجان (، وطالب میرعابدینیدکتر اب)تاریخ فرهنگ ایران (، مهندس رضا کرمانی

 یمرتض)شادروان منابع تاریخ ایران (، مهندس هوشنگ گودرزی)شادروان هویت ملی د(، فرزهتاب

 (، اقبال الهوری و ایراندکتر محمدعلی اسالمی ندوشن)ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (، فرثاقب

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

های (، دشواریالدین کزازیدکتر میرجالل) نمادها در شاهنامهدکتر محمدرضا جاللی نائینی(، 

نی از راه زبان فارسی )دکتر محمدعلی ی تاریخ ایران )دکتر تورج دریایی(، انتقال فرهنگ ایرامطالعه

سجادیه(، جشن مهرگان )دکتر اردشیر خورشیدیان(، تأثیر جهانی شدن بر فالت ایران )دکتر پرویز 

فر(، آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی )استاد کاوه بیات(، یگانگی فرهنگی ایرانیان و ارمنیان زادهامام

 امیرکبیر )دکتر علی رهبر(. زاده( و دارالفنون و)استاد احمد نوری
 

در نشستی  انجمن وندانهم 13۸2: در تعطیالت نوروزی سال ویژههای برنامههای مستقل و طرح .1.4.3

شان، از زبان کتاب و پاسخ پیرامون وگو و پرسشبه گفت شناس آلمانی،ایران خانم هایدماری کخ، با

را به  «کنکاشی در شاهنامه»ای هتسنش 13۸2ی دوم سال در نیمهجمن پرداختند. ان ،داریوش

دکتر علیقلی به استادی  «عرفان در شاهنامه»ی دوره 13۸3استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال 

ها استاد امیر صادقی به روایت )نقالی( برپا کرد که در شماری از این نشست محمودی بختیاری

 پرداخت. شاهنامه می
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 13۸2، نوروز هایدماری کخشناس آلمانی، بانو ایران نشستی با

 

 
 13۸4کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان، 

 

سرای نظامیفرهنگدر  را« نگاهی به تاریخ معاصر»های نشست 13۸2سال  انجمن درچنین هم

 تمشروطینهضت های این دوره چنین بود: . عنوان و نام سخنران برخی برنامهگنجوی برگزار کرد

 شدن صنعت نفتنهضت ملی (،دکتر هوشنگ طالع)گرایی ملت(، همایوندکتر ناصر تکمیل)
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(، رضا دولتشاهیعلی) های برجسته در مشروطهنقش شخصیت(، استاد ادیب برومندشادروان )

ن حس) ها در دوران مشروطهها و گروهحزب(، دانادکتر فریبرز رییس) های اقتصادی مشروطیتزمینه

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

 (،دکتر پرویز ورجاوند)شادوران  های مشروطهآرمان(، حسن امین )دکتر های یکم، دوم و سوممجلس

ر داوود کتد) تأثیر روس و انگلیس بر مشروطیت(، ایدکتر انور خامه) اقتصاد ایران در دوران مشروطه

چنین باید یاد کرد از (. هممنوچهر یزدی) تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه(، باوندهرمیداس

ه در ک« سرشت فرمانروایی در ایران باستان»فر با عنوان دوازده نشست با شادروان مرتضی ثاقب

ان اشاره داشت به توی انجمن نیز میهای ویژهبرگزار شد. از آخرین برنامه 13۸4تابستان و پاییز 

ی هنرمندان ایران در اردیبهشت ـ که با همکاری خانه« شبی با محمدعلی اسالمی ندوشن»همایش 

برگزار شد و آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند )دردآشنا( ــ که با همکاری  1394

 برپا شد. 1394در مهر « شرکت سهامی انتشار»و « بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار»
 

 
 1394ندوشن، اردیبهشت امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمی حسینغالم

 

از  بسیاریورزشی اقدام به رفتن به  یروزهانجمن با برپایی تورهای یکگردی و گردشگری: ایران .1.4.4

رفتن به ی روزهانجمن با اجرای دو سفر یک .ه استتهران نمود پیرامونهای باصفا و زیبای دره

چهارروزه به های چنین برپایی سفررود و همهای باستانی صَرم )گورستان عصر آهن( و قُمتپه

( 13۸3( و آذربایجان )شهریور 13۸3(، فارس )اردیبهشت 13۸2 مهرماه)کرمانشاه  هایاستان

 .پرباری را از سر گذراند هایسال
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 13۸3نقش رستم، اردیبهشت 

 

 
 1393بهمن جشن سده در تخت رستم، 

 

بازدید های تهران را هم با همراهی شماری از استادان سراها و موزهبسیاری از گنجینهکه چنانهم

های گردشگری اجرا کرد، از جمله جشن های ملی را در قالب برنامهگاهی نیز انجمن جشن .نمود

ی بازدید روزهر یکرا در قالب تو 1393ی ی نائین، و جشن سدهرا در قالب تور دوروزه 1392سده 
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رستم )شهریار( برگزار از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج )ورامین(، قلعه یزدگرد و تخت

 کرد.

افراز چند محصول یا  فرهنگی ها، انجمنهای ایرانی ـ طی این سالی افراز و مستند جشننامه .1.4.5

زمین ی درونی انجمن فرهنگی ایرانهها انتشار نامخروجی ارزشمندِ ماندگار داشت که در میان آن

ای که در است؛ مجله شماره شاخص 10، به سردبیریِ علیرضا افشاری، در «افراز»)افراز(، با عنوانِ 

هایی از این دست با ای ــ هر چند بر خالفِ اکثر مجلهای حرفهآراییشکل و شمایل و با صفحه

ای ویراسته، که افراز را به گونه فرهنگی نجمنهای استادان در اوسفید ــ سخنرانیجلدی سیاه

ویت ای از چیستی و هتوسط خودِ استادان بازبینی شده بود، به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشه

رساند؛ چنین اخبار انجمن، به دست مخاطبان میکرد و همایرانی را به خوانندگان معرفی می

های همسو در سراسر ن انجمن بیرون رفت و انجمنوندای هممخاطبانی که به سرعت از دایره

های برجسته را پوشش داد و به این ترتیب، بسیاری را با نام و روش ایران و نیز استادان و شخصیت

، های بعدیِ دوستدارانسوییای گشت برای بسیاری از همافراز آشنا ساخت و مقدمهفرهنگی انجمن 

هایی هم برای کارهای ها، در کنار افراز، خبرنامهاین سال گرا. درهای ایرانها و شخصیتانجمن

چنین تر به تناوب منتشر شد، همهای نوشتاری و پوششِ خبرهای جزییآماتوری و تجربه

ای شد و نیز برای دورهها آماده میها یا بر دستِ کارگروههایی که بیشتر برای همایشنامهویژه

توان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که نمی طورهمین. «سورا»ای با نام ساله مجلهیک

ای ضمیر، انجام شد اشارههای ایرانی، به کارگردانی بهرام روشنهای مستندِ جشنبرای ساخت فیلم

وروز، ای پنج جشن اصلیِ ایرانیان )نهایی که با کمترین امکانِ ساخت، اما به شکلی حرفهنکرد. فیلم

ساعت، به بینندگان معرفی های نزدیک به نیمیلدا و سده( را، هر کدام در زمانتیرگان، مهرگان، 

ویژه در فضای مجازی ها را پر نماید، که امروزه بهکوشد تا خالء تصویری در این حوزهکند و میمی

 آیند.ها بسیار به چشم میاین کاستی

ی تاریخ و فرهنگ ز کنشگران عرصهی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی اتوان نقطهنهادسازی ـ می .1.4.6

چه سمنی و چه دانشی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ  فرهنگی را در انجمن

گرایانه در های ایرانای و یا حتی اقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشهو پژوهشی یا رسانه

آگاهانه را بارور کردند. از این میان، نام و تالشِ دو نهادِ دوستیِ ایران ها بیش از پیش نهالآن حوزه

ست که در ا« های باستانیرسانی برای نجات یادمانپایگاه اطالع»نماید. یکی تر میسمنی برجسته
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گیری سد سیوند و احتمال تخریبِ یادمانِ پاسارگاد، با ، و در جریانِ اعتراض به آب۸4ی سال نیمه

انجمن »افراز سنگ بنایش گذارده شد و دیگری  فرهنگی ندان انجمنویاری شماری از هم

وندانی که که در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هم« دوستداران میراث فرهنگی افراز

الیت ی فعی سازمان ملی جوانان، که مرجع پروانهنامهی آیینگذشت ــ و بر پایهشان از سی میسن

ـ در نیمتوانستند همها بود، چنین کسانی نمیآن سالافراز در فرهنگی انجمن  ی هوندِ انجمن باشند ـ

شکل گرفت و شماری از اعضای انجمن در کنار کنشگرانی منفرد اما همسو، که آنان نیز  ۸5سال 

ه افراز جذب نشد فرهنگی ای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمندارای چنین ویژگی

رسانی با طی کردن مراحل اییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند. پایگاه اطالعبودند، با برپ

های فنی و ها و صدور بیانیهاندازی تارنما، همسو کردنِ انجمنگیری از کارشناسان، راهاطالع

های مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع مربوط و برپایی تحصن، نگاری به مقامکارشناسی، نامه

ع ها به موضوها و رسانهگسترش نخستین جنبش میراثی کشور و توجه دادن مقام نقشی مهم در

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

 اش شد. اینهای وابستگی یا احساسی بودنرنگ کردن تهمتویژه کمفضای امنیتی از آن و به

چند ماه پس از اعالم  گرد آورده شده است،« دفاع از تاریخ»ش در کتاب هایکوشش پایگاه، که شرح

بان یادگارهای فرهنگی و دیده»هایش را در قالب رسمی آبگیری سد سیوند منحل شد و تجربه

انجمن دوستداران میراث فرهنگی »چنان فعال است بدل کرد. به نهادی که هم« طبیعی ایران

ی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام کرده بود، هر چند در ، که برای گرفتن پروانه«افراز

کم در ساخت یک قطعه هایی چون هنر دستهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروهکنش

ی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد، و ای مستند در زمینهبندی مجموعهموسیقی، که در عنوان

ی ر پایهاش را با موضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلیاستریپ بی کتابی کمیکنیز تهیه

د تا کردنطلبانه کاری دانشی میهای تجزیهگرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در برابرِ تحریف

مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان شوند، که نخستین گامش در 

شناخت، با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی متعدد و ابد. کارگروه قومیهایی تاریخی بروز میتحریف

 هایها و تیرهرصد مسایل قومچنان در ساختاری مستقل ضمنِ هایی که در روندش داشت، هموقفه

ی تهپردازد. این نخستین هسمی مباحث واگرایانهگرایانه و های قومشناسی فعالیتبه آسیب ایرانی

اندیشان به یکدیگر و م در این حوزه بود که در کنارِ آشنا کردن بسیاری از همتا به امروز منسج
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ای برپا کردن ویژه کارهای پژوهشی و ترویجی و در دورههای آنان و بهگاهنزدیک کردن دیده

اندیشه بودند، دست وندان، که اکثراً از جوانان توانمند و صاحبهای آموزشی بر دستِ خود همبرنامه

 یمهد خیش یانتخاباتنگاری به ستاد ی آغازِ آن نامههای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهشبه کن

 یاعتراض یهیانیبکه به صدور  ی،رانیاقوام ا انیاختالف م جادیدر اوی تالشِ ستاد ی درباره یکرّوب

ن انجمن دوستدارا»انجامید، بود.  13۸۸در خرداد کشور  یو فرهنگ یاز فعّاالن اجتماع یشمار

ترینِ آنها عبارت بودند از: نشست علمی چندین همایش هم برپا کرد که مهم« میراث فرهنگی افراز

/ فرهنگسرای نیاوران )با 13۸9اسفند  20به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت/ 

ی بحرین و تاریخچه»شناسی ایران(؛ همایش همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه

ر ی حاکمیت ایران ببه مناسبت چهلمین سالگرد اعاده« ی اسنادایرانی خلیج فارس از دریچه جزایر

سینا )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، / فرهنگسرای ابن1390آذرماه  ۸گانه/ جزایر سه

ی فرهنگی ـ هنری خورشید راگا(. این انجمن بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسهدیده

افراز از وزارت کشور و بر طرفِ شدن موضوعی که علت پیدایش  فرهنگی در پی کسب مجوز انجمن

 های خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر بازگشت.فعالیت 94آن شده بود، از سال 

 

 وار نشان .1.5

را که « برپایی»و « برافراشته شدن»ای طراحی شده است که گونه به )لوگو( وارهدر نگاه نخست این نشان

ت آید، شباهچشم مینگاه به ای که در همانیگر نکتهد آید، به نمایش بگذارد.فراز( برمیاز نام انجمن )اَ

ویژه در هاست که بههای ضربی و برجهای معماری ایرانی یعنی سقفترین سبکطرح به یکی از برجسته

ترین ی دوم تالش شده است مهمدر درجه کار رفته است.های ایرانی بهگاهها و عبادتت مهرابهساخ

چنین خوانایی جا که امکان آن باشد و به زیبایی طرح و همتا آن ،زمین در طرحنمادهای فرهنگ ایران

ترین یکه اصلاست ن های آجمشید و سرستونهای تختستون. نخستین نماد کار رودبه ،عنوان یاری رساند

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

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

 کند. پرتوهای خورشید بهرا نابود می ،ظاهر پلیدیکه مظهر نور، زندگی و گرماست و تاریکی و سرما، م

فت ه تا ،برای رستگاری انسان ،ی مهریاز هفت پله)است  ارجمندنزد ایرانیان  ی کهعدد؛ شمار هفت است

  (.هفت خان رستم و شاید الطیرمنطقدر ی عشق مرحله
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 1395سال ملکرد ع .2

 انجمن .2.1

 شود:برگزار می ها در دو سطح در انجمنطور کلی برنامهبه

وندان و رسانی عمومی شده و همهایی است که اطالعبرنامهبیشتر شامل در سطح انجمن:  -1

 یرد.گکنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی انجمن انجام میتوانند شرکت وندان در آن میغیرهم

 کند.هایی که انجمن برگزار میمانند همایش

. ندکنها در آن مشارکت میوندان کارگروههایی است که همنامهبربیشتر شامل ها: در سطح کارگروه -2

ها در های بزرگ کارگروههای کتابخوانی کارگروه کتابخوانی. البته ممکن است برنامهمانند نشست

 سطح انجمن برگزار شود )مانند بزرگداشت استاد یعقوب آژند که کارگروه هنر انجمن برگزار نمود(.

 در انجمن فرهنگی افراز برگزار شده است:اصلی زیر  هایترتیب زمانی برنامهبه 1395در سال 

 

وزارت کشور از با همراهی هشت انجمنِ دارای مجوز شهریور، انجمن فرهنگی افراز  17در تاریخ  .2.1.1

 .نمودهای میراثی استان تهران اقدام ی سمنبرای ثبت شبکه

 سالروز بنیادگذاری انجمنپانزدهمین جشن  .2.1.2

انجمن جشن پانزدهمین سالروز شهریور ماه با حضور جمعی از هموندان  1۸در روز پنج شنبه 

ا حضور ب "مادر کُشی"برنامه با پخش مستند این برگزار گردید.  بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز

آغاز گردید. این فیلم مستند در باره بحران آب در کشور  "کمیل سوهانی"کارگردان فیلم آقای 

کشد. ت که در نتیجه پژوهشی، توسعه ناپایدار در حوزه مدیریت آب در کشور را به تصویر میاس

پس از نمایش فیلم پرسش و پاسخی با کارگردان فیلم انجام شد. در پایان برنامه هموندان حاضر 

 ، سالگرد بنیادگذاری انجمن را جشن گرفتند.15در جلسه با کیکی با شمع 

 آژندهمایش بزرگداشت یعقوب  .2.1.3

 آذرماه 29روز دوشنبه، زمان: 

 خانه هنرمندان ایران مکان:

 کارگروه هنر را نگاه کنید.
 

 



1395 سال پیشینه و عملکرد | انجمن فرهنگی افراز 16  

 

 روزه کاشانسفر یک .2.1.4

 بهمن 7روز پنجشنبه زمان: 

 کاشان مکان:

های تاریخی کاشان شامل باغ فین، تپه روزه بازدید از مکانمناسبت جشن سده برنامه گشت یکبه

 .آباد و آبشار و چهارتاقی نیاسر برگزار شدنوشلک، شهر زیرزمینی اسی
 

 
 

 
 آباد که به شهر زیرزمینی راه داردانبار شهر نوشآبباغ فین کاشان و 
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 همایش کورش بزرگ .2.1.5

بود که با توجه به  1395در سال فرهنگی افراز طرح اجرایی اصلی انجمن  کورش بزرگ همایش

های فرهنگی و مؤسسات علمی به این حوزه و از انجمنهای دانشگاهی، عدم ورود انبوه کانون

ی شناخت از تاریخ و فرهنگ های تازه در حوزهای روشن در گشودن راهپیشینه ،جا که انجمنآن

 داشت پای اعتباری که در میان استادان و نهادهای این حوزه ایران را در کارنامه دارد و به پشتوانه

 ی سخت گذارد.به این عرصه

علیرضا علمی،  دبیر عنوانبه زاگرس زند، گام نخست ستاد اجرایی کار از حمیدرضا افشاریدر 

د ی همایش تشکیل شدبیرخانهعنوان سرپرست بهو شهروز طوسی عنوان دبیر اجرایی بهافشاری 

 در اجرای همایشانجمن و نمایندگانِ نهادهای همکار  مدیرانشان را به که گزارش کارهای

 اندازی شد.ها، کانال تلگرامی هم برای همایش راهرسانی بهتر برنامهرای اطالعب دادند.می

سازمان میراث فرهنگی، صنایع »نهادهایی چون  یاری افراز، برای این همایش، از فرهنگی انجمن

انجمن علوم سیاسی »، «شناسی ایرانجامعه انجمن»، «ی ملی ایرانموزه»، «ریدستی و گردشگ

 «ی اندیشمندان علوم انسانیخانه»و « انجمن ایرانی تاریخ»، «مطالعات صلح انجمن»، «ایران

 ی چوناستادان .کرد دعوتهیأت داوری  جهت حضور در ناماستادانی صاحباز  برخوردار شد و

 ندادبه، کتایو احمدی، اصغر کزازی، حمید الدینهمایون، میرجاللتکمیل ارفعی، ناصر عبدالمجید

 فرییوسف ، شهراممصطفی ندیم ،رضا شعبانی ،باوندهرمیداس مالصالحی، داود اهللمزداپور، حکمت

 چنین برای گرفتنسابقه بوده است. همها بی، که کنار هم قرار گرفتنِ این نامکوبزرین روزبه و

پشتیبانی مالی با شماری نهاد مالی معتبر و برجسته رایزنی شد و در بخش هدایا نیز هنرمندان و 

، «ی شهریارپیکره و تندیس شرکت»توان به تولیدکنندگانی اعالم آمادگی کردند که از آن میان می

های باستانی از خاک سنگ است، و هرمز امامی، مستندساز خوب ی پیکرککه نخستین سازنده

 ی تاریخ باستان ایران آثاری چند دارد، اشاره کرد. کشورمان که در زمینه

. کورش 4. کورش در اساطیر؛ 3. کورش و هویت ایرانی؛ 2. کورش در تاریخ؛ 1در ده محور:  همایش

. ۸. کورش و ذوالقرنین؛ 7. کورش و حقوق اقوام؛ 6نگاری معاصر؛ . کورش در تاریخ5و ادیان؛ 

. کورش و 10. کورش و مدارا، صلح و فرهنگِ آشتی؛ و 9کورش و سرشت فرمانروایی در ایران؛ 

چنین در بخش جنبی نیز فراخوان گرفتنِ و هم امنشی، فراخوانِ مقاله دادر هخشناسی و هنباستان

 دانشگاه جامعچنین آثار هنری مرتبط را داد و برای ارزیابی آثار نیز با استادانی در این حوزه و هم



1395 سال پیشینه و عملکرد | انجمن فرهنگی افراز 18  

 

های گوناگون ــ که تخصصی بر روی رشته تهران( 46کاربردی )فرهنگ و هنر، واحد ـ علمی 

شان را برد ــ رایزنی کرد و پشتیبانیاز بهترین استادان بهره می هااین حوزه و در کندکار می هنری

 جلب نمود.

وری و دا ، پس از پخش فراخوان در تابستانریزی ستاد برگزاری همایش کورش بزرگدر پی برنامه

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

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

 متاسفانهکه  شودبرگزار  چون برج میالد تهران، در تاالری فراخور همبزرگداشت کورش بزرگ

طاری به دلیل اخشگری و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گرد زمانی پیش از روز موعودکوتاه

 .دشدن بعدجاییِ زمان به ماه کرده و خواهانِ جابهلغو  ی جا در موزه راامنیتی که گرفته بودند ارائه

ی اطالعات احضار شدند نخست دبیر اجرایی و سپس دبیر انجمن به وزارتخانه ،در پی این رویداد

با  رایزنیطی  آن، پس از .شدزمان برگزاری همایش  جاییکه با توضیحاتی که دادند قرار بر جابه

ام در روز سی ی محدودهمایشمهیای  مرکز آن عتاالر امام علی ،المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره

بار بدون هیچ توضیحی که گویا اثرِ حضور گفته و اینپیشدلیل همان  که دوباره به شد، ماهدی

تر دوستان در پاسارگاد بود برنامه از سوی مرجعی باالدستیادماندنیِ ایرانخودجوش، گسترده و به

 .شرایط موجود را پذیرفتلغو گردید، که انجمن هم 

ی هایهدیهبه همراه را « پذیرش مقاله»های نامهستاد برگزاری همایش گواهیاین رویداد  در پیِ

اب در کت مناسب یشده را در زمانی پذیرفتههامجموع مقاله تا ودرای پژوهشگران گرامی پُست نمب

جنابان ها، از استادان داور مقاله ،هاییی لوح و هدیهچنین ستاد با تهیههم چاپ نماید. همایش

لدین طاهری، امیرحسین ماحوزی، پور، محمدعلی دادخواه، اسماعیل سنگاری، صدرامحمدتقی ایمان

، نیز یزاده و شروین وکیلاهلل میرزایی، محمد میرشکرایی، سیروس نصراهللزاد، سیدآیتعلی مرشدی

ها از راهِ ها و پُست آنها و لوحنامهی گواهیها، تهیهی هدیهت، هزینهگفتنی اسسپاسگزاری نمود. 

 های مالی محدود تأمین شد.شماری کمک

حرکتی که برای نخستین بار در کشور با فراخوانِ عمومی که بر این باور است انجمن فرهنگی افراز 

با استقبالی که نهادهای تخصصی و علمیِ  آغاز کرد« کورش بزرگ»مقاله برای موضوعِ مهم 

 علمی همایش، ونامِ این حوزه در هیأتی کشور از آن داشتند و گرد آمدنِ استادان صاحببرجسته

چنین برپایی سه ها و مراکز علمی در سراسر کشور و همپوستر در دانشگاه 200نصب بیش از 
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ی و شناستخصصی )علوم سیاسی، جامعههای نشستِ تخصصی در میان دانشجویان رشتهپیش

)در همکاری با انجمن زروان ــ در قالب و همکاری در برگزاریِ دو نشستِ عمومی  حقوق(

در قالب نشستی در نمایشگاه یولی ــ ی وطننامهآن انجمن ــ و هفتهی های اندیشهنشست

ی کوتاهِ مقاله در بازه 47تأثیرِ فرهنگیِ خود را گذاشته است، که این موضوع از فرستادنِ مطبوعات( 

نویسیِ صدها تن برای حضور در همایش مشهود است. چنین دستاوردی برای یک شده و نامتعریف

وردار ویژه تعریِف بودجه برخهای مختلف و بههایی که از پشتیبانیبا انبوه همایش سمن، در مقایسه

اهمیت موضوعِ همایش از رویداد هفتم آبان ماه و گرد آمدنِ صدها  ی توجه است.هستند، شایسته

ا راهی ردنبال کردنِ میهنان در پاسارگاد معلوم گشت و این رویداد بار دیگر ضرورتِ هزار تنی هم

خ ی تاریترین چهرهدر تالش برای ایجاد نگاهی دانشی به این جهانی« انجمن فرهنگی افراز» که

نشستی که انجمن برگزار نمود در زیر گزارش کوتاهی از سه پیش نمایاند.میکشورمان گشوده است 

 شود.ارایه می
 

 نشست تخصصی: علوم سیاسی و ایران باستان 

 شهریور 13زمان: شنبه 

 اندیشمندان علوم انسانی مکان: خانه
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های همایش کورش نشستپیش، که از مجموعه «علوم سیاسی و ایران باستان»نشست 

باوند، حمید احمدی و علی محمودی و به جهت بزرگ است، با حضور استادان داوود هرمیداس

 مندان به پژوهش در ایران باستانایجاد انگیزه برای دانشجویان این رشته و دیگر عالقه

، «تایران باستان و دانش سیاس»ی . در این نشست استادان یادشده به ترتیب دربارهشدبرگزار 

ی بهجرهای کلیدی سیاست در تمؤلفه»و « های پژوهشی در مطالعات ایران باستانگسست»

 ند. گزارش نشستدادهای حاضران پاسخ و به پرسشرانی کرده سخن« تاریخی ایران باستان

 شهریور به چاپ رسید. 17 تاریخبه  روزنامه شرقدر 
 

 
 باوند، علی محمودیداوود هرمیداس، حمید احمدیترتیب از راست: به

 

 شناسی و ایران باستاننشست همایش: علم جامعهدومین پیش 

 مهر 6شنبه زمان: سه

 شناسی ایرانمکان: انجمن جامعه

ناسی ششروین وکیلی در انجمن جامعهاهلل میرزایی و نشست با حضور استادان سیدآیتاین 

گرای چهره باستان»اهلل میرزایی، زیر عنوان ایران برگزار شد. در این نشست دکتر سیدآیت

ی ناسیونالیسم داشت پرداخت و به شرح پژوهشی که در حوزه« ناسیونالیسم در ایران
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ای از ایرانیان گونه ای از ناسیونالیسم ارائه داد و با توجه به دو جنبش معاصربندیتقسیم

 ناسیونالیسم به نام ناسیونالیسم مدنی را به عنوان وجهی مشترک میان فعاالن معرفی کرد. 
 

 
 

 
 شروین وکیلی اهلل میرزایی،نیارمی، سید آیتآتنا غالمترتیب از راست: به

 

سست سیاست کورشی و گ»اش با عنوان ی نشست، دکتر شروین وکیلی در سخنرانیدر دنباله

 به تبیین دالیلش برای این گسست پرداخت« سیستمی پیکربندی قدرت در جوامع باستانی

. در انتهای نشست استادان به ی مهرنامه منتشر شد(نامه)این سخنرانی مدتی بعد در ماه

 دادند. های حاضران پاسخپرسش
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 مطالعات صلح و ایران باستاننشست همایش: پیش سومین 

 مهر 10شنبه زمان: 

 ی اندیشمندان علوم انسانیخانهمکان: 
 

 
 

 
 رضا افشاریعلیاکبر امینی، علیترتیب از راست: عبدالمجید ارفعی، به

 

در آغاز نشست، دکتر مجتبی مقصودی، دبیر انجمن علمی مطالعات صلح، که از همکاران 

افراز در برگزاری همایش کورش بزرگ است، این انجمن را معرفی کرد. در  فرهنگی انجمن

اکبر امینی، استاد علوم سیاسی، با تعریف واژگان تعصب و مدارا و اشاره این نشست دکتر علی

به وضعیتی که اکنون جهان با آن دست به گریبان است نقبی به دوران باستان زد و به شرح 

ی نشست استاد عبدالمجید ارفعی، با شرح تاریخ دوران ر دنبالهپرداخت. د« مدارای کورشی»
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نقش دولت هخامنشی در آرامش »کورش بزرگ و شرایط و جهانی که او در آن بالیده شد، 

همایون، که به خاطر کسالت نتوانسته بود در را شرح داد. در غیابِ دکتر ناصر تکمیل« منطقه

 سش و پاسخ گذشت.به پر نشستی دوم نشست حضور یابد، نیمه
 

 اسفندگانجشن  .2.1.6

 اسفند 4روز چهارشنبه، زمان: 

 کافه ویوناپالس پارک آب و آتش مکان:

 های کتابخوانی، کودک، ادبی، ایرانشناسی و هنرهموندان کارگروهبرخی  با حضور جشن اسفندگان

برگزار شد. در این مراسم آقای سامان اصفهانی، دبیر کارگروه ادبی، اشعاری با مضامین نکوداشت 

جشن و شادی خواندند و در پایان مراسم به رسم یادبود از طرف انجمن فرهنگی افراز، یک شاخه 

 .گل به همراه یک جلد کتاب به بانوان حاضر در مراسم هدیه شد
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 سوریجشن چهارشنبه .2.1.7

 اسفند 24، شنبهسهروز زمان: 

 نزدیکی شهر قدس مکان:
 

 
 فرانک جباریخوانی شاهنامه

و دوستداران نفر از هموندان  100سوری را با حضور حدود آیین چهارشنبه  انجمن فرهنگی افراز

، خوانش "ای ایران"برگزار کرد. در این برنامه پس از روشن کردن آتش و پخش سرود  انجمن

 انجام شد.  "فرانک جباری"بخشی از شاهنامه توسط بانو 
 

 
 

جا آورده و در ادامه با پخش موسیقی و انجام سپس دوستان با پریدن از روی آتش آیین جشن را به

با وسایل و تجهیزات ایمن، به شادی و پایکوبی پرداختند. در آخر با صرف شام آیین بازی آتش

 سوری به پایان رسید.چهارشنبه
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 ها ار رو  .2.2

 ادبی .2.2.1

 تاکنون( 1395 خرداددبیر کارگروه: آقای سامان اصفهانی )از 

 0912۸909679 شماره همراه:

 (1395 خرداددبیر پیشین: آقای حیدر زندی )تا 

 خوانیشاهنامه 

بیت از شاهنامه  12.000و حدود  برگزار شد  خوانینشست شاهنامه 46 تعداد 1395در سال 

خوانی که حضور در آن برای همه شاهنامه برنامه. مورد خوانش و بررسی قرار گرفت فردوسی

نشانی تهران، خیابان در  19:45تا  1۸آزاد و رایگان است در روزهای دوشنبه هر هفته از 

جهت اطالعات بیشتر شود برگزار می 24، واحد 9، طبقه 144سمیه، کنار هتل آزادی، شماره 

 تماس بگیرید. 0912333944۸ه توانید با مسئول برنامه آقای حیدر زندی به شمارمی
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 پریاهای قصه نشست نقد و بررسی کتاب 

 امرداد 31 یکشنبه  روززمان: 

 مکان: نشر هنوز

 تابک بررسی و شد به نقد کودک و نوجوان برگزار کارگروه همکاری موضوع این نشست که با

 اختصاص بود، نویسنده این از قصه 24 شامل که کلیویف یوگنی نوشته «پریا های قصه»

 کتاب درباره و داشته حضور نشست این در هم کوهبنانی سام آقای  کتاب، مترجم .داشت

 روایی هایجنبه سامان اصفهانی هم دیگر سخنران این برنامه بود که درباره .کردند صحبت

 هایبخش از دیگر کرد. یکی صحبت این کتاب  در نهفته هایپیام چنینهم شاعرانه و و

 تطبیع قانون و جیرجیرک عنوان با کتاب هایقصه از یکی نمایشی اجرای نشست،  جذاب

ان، گرفت. در پای سفید انجامعلم خاکخانه استعداد و با ذوق کودکان از تن چند توسط که بود

 رسم یادبود هدایایی از طرف انجمن به مترجم و مجری نشست داده شد.به
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  حافظ؛ روح ایرانینشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب 

 بهمن 3 یکشنبه  روززمان: 

 مکان: دفتر رئیس هیات مدیره انجمن

با حضور مولف کتاب، دکتر محمد « روح ایرانی حافظ؛» کتاب بررسی و نقد و رونمایی نشست

نجمن ا ادبیبقایی ماکان برگزار شد. در این نشست نخست، سامان اصفهانی، دبیر کارگروه 

رونمایی کتابِ کارگروه چند  هاینشستافراز درباره چرایی و چگونگی ِ برگزاری فرهنگی 

عنوان نخستین سپس دکتر علی اصغر بشیری، نویسنده و پژوهشگر، بهای صحبت کرد. کلمه

ذهنیت حاکم ها و بندی و سرفصلسخنران گزارشی کلی درباره ساختار کتاب و نوع فهرست

طور کلی به نقاط قوت کتاب پرداخت. دومین ارائه داد و به« حافظ؛ روح ایرانی»بر کتاب 

بود. سخنرانی اعتمادی  ،پژوه و محققدکتر محمد جواد اعتمادی، حافظ نشستسخنران این 

چنین بخشی از صحبتگرایی حافظ بود و همنگاه حافظ به انسان و تسامح پیرامونبیشتر 

در حافظ و چالشی که تحلیل دکتر بقایی در این باره ایجاد « پیر مغان»های وی پیرامون 

ی پیر مغان از دکتر بقایی به پایان کرده بود ارائه شد که در نهایت با پرسشی پیرامون مسئله

 .رسید
 

 
 سامان اصفهانی شکوه ولیال رستمی
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 ، محمد بقایی )ماکان(، قدمعلی سرامی، سامان اصفهانینژاد قمی )ناشر(محسن علیترتیب از راست: به

 

نگار و سومین سخنران این نشست، دکتر قدمعلی سرامی، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامهاما 

عرصه ادبیات کشورمان بود که از زوایای گوناگون در یک سخنرانی طوالنی به کتاب پرداختند. 

دانست که در کمتر از سه ساعت آن را خوانده  روان نثری با وی کتاب را اثری خوشخوان

های مطرح شده در کتاب داشتند که چالشای از بحثچنین انتقاداتی هم به پارهاست. هم

در بخش دیگر این نشست مولف این کتاب دکتر محمد  .و بحث ایجاد کردندبرانگیز بودند 

شناس کشورمان ضمن تشکر از برگزاری این بقایی ماکان، نویسنده و پژوهشگر و اقبال

رونمایی، به چرایی و چگونگی پیدایی ایده نوشتن این کتاب پرداختند و در بخش پرسش و 

در پایانِ  .را دادند های بایستهپاسخنشست در  مندانهای سخنران و عالقهپاسخ به پرسش

 .آمد هدایایی از مولف و سخنرانان این نشست تقدیر به عملتقدیم نشست با 

 

 کودک و نوجوان .2.2.2

 تاکنون( 1395ابیانه )از امرداد دبیر کارگروه: بانو سارا اکبری 

 0912215۸403 شماره همراه:

 (1395حمیدرضا افشاری )از ابتدای ایجاد کارگروه تا امرداد آقای دبیر پیشین: 

ایجاد شد برقراری  1393شکل رسمی در سال های کارگروه کودک و نوجوان که بهاهداف و برنامه

های علم زیرمجموعه جمعیت مردمی امام از خانهسفید علم خاکارتباط و همکاری با مرکز خانه
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پیرامون حفظ و گسترش همکاری با حامی مالی مرکز، ( http://sosapoverty.org) ععلی

بار(، انجام های سرگرمی و تفریحی برای کودکان مرکز )هر دو ماه یکریزی و اجرای برنامهبرنامه

چنین در صورت امکان همکاری امور فرهنگی مرکز مانند تجهیز کتابخانه و آموزش سرپرستان و هم

سرپرست فعالیت حوزه کودکان کار، بدسرپرست و یا بی های مردم نهاد که دربا سایر سازمان

 در زیر آورده شده است: 1395های کارگروه در سال برنامهکنند. می
 

 تماشای فیلم 

 خرداد 7جمعه روز زمان: 

 پردیس سینمایی قلهکمکان: 

پردیس سینمایی قلهک و هموندان کارگروه کودک و نوجوان انجمن، میزبان تعدادی از 

همراه دوبله کار برای نمایش بهفوگونسفید بودند. فیلم پاندای کعلم خاککودکان خانه

 به هابچه فیلم، تماشای از پس چنینهم  همزمان آقای هومن خیاط در نظر گرفته شده بود.

پارچه سفید و بزرگ بوم نقاشی زمینی رفتند تا هر کدام نقشی از خود بر آن رسم کنند  سراغ

 بیافرینند.انگیزی را شاد و خاطره یهاهو لحظ
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 برگزاری جشن تیرگان 

 تیر 11جمعه روز زمان: 

 مکان: روستای بهان، پلور

  برگزار شد.سفید علم خاکبرای کوکان خانه روزهگردش یک شکلبهبرنامه جشن تیرگان 
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از آبشار زیبای السم و پوشش گیاهی زیبا و تماشایی طبیعت  ،از صرف صبحانه در مسیر پس

بازی پاشان و آبآب آیین و صرف گردید و پس از ناهار ناهار آمادهشد. سپس دیدن  بین راه

های گروهی به رقابتی جالب و بازیها با بچه چنینانجام شد. همجشن تیرگان در رودخانه 

ها آیین جشن تیرگان را برای بچه پیشینه انجمن هماز هموندان  یکی .انگیز پرداختندهیجان

و  تنبک و ویولن دونوازیها هدیه داده شد. توضیح داد و سپس دستبندهای تیر و باد به بچه

رش کمانگیر به آدر انتها کتاب نیز انجام شد و ها شعرخوانی گروهی با همراهی همه بچه

 ها هدیه داده شد.رسم یادبود به بچه



1395 سال پیشینه و عملکرد | انجمن فرهنگی افراز 32  

 

 سفید علم خاکخانه کودکان همراهبه بازدید از گنبد مینا 

 امرداد 20روز چهارشنبه زمان: 

 مکان: پارک آب و آتش

ها و شناسی و پیشرفتها با تاریخچه و مبانی پایه دانش ستارههدف آشنایی بچهبا 

سفید تدارک دیده از گنبد مینا برای کودکان خانه علم خاک برنامه بازدیددستاوردهای علمی 

 اعتهدو سکه زمان جاییآمد. از آن لعمنیز بازدید بهپل طبیعت برنامه از پیش از  چنینهم .شد

 گنبد مینا مسئولو اختصاصی در اختیار انجمن قرار داده شده بود  رایگان طوربرنامه به

د بعدی در مورصمیمانه توضیحات کاملی را به همراه نمایش تصاویر دوبعدی و سه

 انهشب آسمان رصد  نما، فضا و فضانوردی ونما و زمانشناسی، تاریخچه ابزارهای مکانستاره

ای که به فضا پرتاب شد و از اولین ماهواره هاییعکسچنین مکردند. ه ارایه هابچه برای

ی پذیرایدر پارک ها ها، به نمایش گذاشته شد. در پایان برنامه، از بچههای زیبایی ازآنماکت

 داده شد.هدیه  آنانهای پریا به و کتاب قصه
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  شناسیی گیاهباغ موزهبازدید از  

 مهر 30جمعه   روززمان: 

  شناسیی گیاهباغ موزهمکان: 

شناسی گیاه یموزه باغ ازمهرگیاه  انجمنسفید و دوستان خاکعلم کودکان خانههمراه به

ی کاشت نحوه بازدید و صرف ناهار در رستوران باغ،در این برنامه پس از تهران بازدید شد. 

در آخر برنامه از طرف انجمن  کودکان یاد داده شد.به  بذر همیشه بهار در گلدانو نگهداری 

 به کودکان هدیه داده شد.یک گیاه و گلدان رنگی  نیزمهرگیاه 
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  کتابخانه حسینیه ارشاد ازسفید کودکان خانه علم خاکبازدید 

 آبان 27 روز پنج شنبهزمان: 

 مکان: حسینیه ارشاد

مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، کارگروه کودک و نوجوان انجمن فرهنگی افراز به همراه به

در این برنامه در ابتدا  .سفید به بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد رفتندعلم خاککودکان خانه

های های کتابخانه و انواع کتابخصوص بخش مسئولین کتابخانه به ارایه توضیحاتی در

های فکری هایی طبق گروه سنی، به انجام بازیبندیموجود پرداختند. پس از آن با گروه

افراز، هدایایی به رسم یادبود به کودکان  فرهنگی پرداختند. در پایان مراسم از طرف انجمن

 .اهدا شد
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 فرنگی  رسانی به روستای کورهیاری 

 آذر 19جمعه روز زمان: 

 مکان: روستای کوره فرنگی، جنوب تهران

روز برفی یک های مردمی، در انجمن فرهنگی افراز به همراه کمککارگروه کودک و نوجوان 

در این دیدار به هر خانواده سبد مواد  .به یاری هموطنان خود در روستای کوره فرنگی رفت

اهی، چای، قند ، رب گوجه، حبوبات، برنج، غذایی شامل ماکارونی، سویا، مرغ، تن م

بیسکوییت، خرما، قند و بسته نوزاد شامل شامپو، شیرخشک، کرم سوختگی، شیشه شیر، 

جفت  50چنین بسته مواد شوینده ارایه شد. افزون بر این دستمال بهداشتی و پودر بچه و هم

  .شداهدا های روستا عدد کاپشن نو به بچه 44کفش و 
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 هنر .2.2.3

 تاکنون( 1395 شهریوربانو فائزه کثیر )از  دبیر کارگروه:

 0912496۸12۸ شماره همراه:

 (1395 شهریورسارا سجادی نائینی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا بانو دبیر پیشین: 
 

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

 یموتی

  بزرگداشت یعقوب آژندهمایش 

 آذرماه 29روز دوشنبه، زمان: 

 مکان: خانه هنرمندان ایران

مندان تاریخ و فرهنگ با حضور عالقه انجمن فرهنگی افراز با همکاری خانه هنرمندان ایران و

ناپذیر عرصه پژوهشِ هنر، تاریخ و ادبیات ایران، استاد ایران، یک عمر کوشش مرد خستگی

و داشت. در این همایش فیلم مستند کوتاهی از زندگی این پژوهشگر، ساخته یعقوب آژند را نک

اردالن عاشوری، به نمایش درآمد و به دنبال آن دکتر محمد سریر، محمد حسن حامدی، 

ها و آثار ارزشمند استاد اهلل کوپال و مهدی خانکه، به سخنرانی درباره شخصیت، کوششعطا

  .پرداختند

پژوهشگر ایرانی حوزه تاریخ، هنر و  میاندوآبدر  132۸خرداد  29ولد یعقوب آژند متاستاد 

ارشد را در ، دوره کارشناسیدانشگاه تبریزادبیات است. او دوره کارشناسی تاریخ را در 

آژند در ده است. گذران دانشگاه تهرانو دوره دکتری تاریخ را در  پژوهشکده فرهنگ ایران

بار به درجه استادی نایل آمد. او تا کنون یک 13۸3و در سال  دانشیاریبه درجه  1379سال 

استاد نمونه و از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پژوهشگر برجسته  عنوانبه

نشان درجه یک پژوهش  13۸6آژند در سال استاد است.  در هنر و فرهنگ ایران معرفی شده

شد  معرفییکی از ده دانشمند جهان اسالم  13۸۸را دریافت کرد. او در سال  دانشگاه تهران

نمایش »ب کتات. که در قلمرو هنر بیشترین فعالیت، مقاله، کتاب و ارجاع به آثارش را داشته اس

 یراث فرهنگیسازمان ماز طرف  13۸5از آثار وی پس از انتشار در سال « در دوره صفوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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های او کتاب سال دانشگاهی شد. یکی دیگر از کتاب 13۸6مورد تقدیر قرار گرفت و در سال 

 .برگزیده شد 13۸9هم به عنوان کتاب برگزیده فصل در سال « نگارگری ایران»به نام 
 

 
 یعقوب آژند
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 کتابخوانی .2.2.4

 تاکنون( 1395 دیدبیر کارگروه: آقای امیرهمایون مکتبی )از 

 09126124329 شماره همراه:

زاده عاطفه موسیبانو (، 1395 خردادمحمد صادقی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا آقای دبیران پیشین: 

 (1395 دیتا  1395 خرداد)از 

 

 کتابخوانی 

تشکیل گردید در ادامه فعالیت کتابخوانی خود در  1394گروه کتابخوانی افراز که در سال 

نشست ماهانه برگزار کرد که در هر نشست کتابی که مشخص شده  9درمجموع  1395سال 

ها )که معموالً چهارشنبه آخر ماه و حدود ساعت بود خوانده و به بحث گذاشته شد. طی نشست

ها و ابهامات ها و یا پرسششود(، دوستان نظرات، نکات قوت و ضعف کتاببرگزار می 19

ای پس از هر نشست، در قالب رایانامه )ایمیل(، نامهخود را با دوستان گروه در میان گذاشته و 

رسال ( ادانشگاه سانفرانسیسکو استادرا به سایر اعضای گروه و نیز دکتر علی فردوسی )

شده در های خواندهنشست برگزار شد. فهرست کتاب ۸ماهه ابتدای سال که  10کنند. در می

 در زیر آورده شده است: 1395سال 

 

o ترجمه منیر جزنی ،نیکوس کازانتزاکیس ،سرگشته راه حق 

o ترجمه مهرداد نبیلی ،سامرست موام ،لبه تیغ 

o  اسماعیل فصیح، 62زمستان 

o ترجمه محمد قاضی ،نیکوس کازانتزاکیس ،انینزوربای یو 

o ترجمه آبتین گلکار ،لئو تولستوی ،اعتراف 

o ترجمه مینو مشیری ،شاندور مارائی ،خاکستر گرم 

o ترجمه مینو مشیری ،بنجامین کنستان ،آدلف 

o ترجمه گلی امامی ،آلن دوباتن ،جستارهایی درباره عشق 

o ترجمه عباس میالنی فمیخائیل بولگاکف ،مرشد و مارگریتا 
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 نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات 

 اردیبهشت 26شنبه یکروز زمان: 

 مکان: نشر هنوز

منظور کتابفروشی هنوز، نشستی را بهگروه کتابخوانی انجمن فرهنگی افراز با همکاری کار

ترجمه احمد عزیزی، سفیر پیشین ایران  اریک الرسننوشته « در باغ حیوانات»بررسی کتاب 

ریدون ف. پرداخت نشستگروه به معرفی سخنران کارر این برنامه دبیر . دترتیب داد در آلمان، 

هاپکینز تاون و جانرجهای جمجلسی، نویسنده، مترجم و دیپلمات قدیمی که در دانشگاه

 تپایان نشسدر . بود نشستهای زبان انگلیسی و دیپلماسی را گذرانده سخنران این دوره

ور که در جلسه حضور داشت، با حض ،دانشگاه سانفرانسیسکو استادفردوسی،  علی دکتر زادروز

و از برگزار شد گنندگان در نشست وندان و شرکتو هم آقایان مجلسی، ملکیان، عزیزی

عمل ههای کتابخوانی تالش کرده بودند قدردانی بزحمات کسانی که در جهت تقویت برنامه

 .آمد
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 فریدون مجلسی، احمد عزیزی، زادهعاطفه موسیترتیب از راست: به

 

 
 

 نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت 

 شهریور 10روز چهارشنبه زمان: 

 مکان: نشر هنوز

رنده ب” آمارتیاسن“اثر ” هویت و خشونت“نشست نقد و بررسی کتاب  کارگروه کتابخوانی

در محل ” فریدون مجلسی”االصل جایزه نوبل اقتصاد را با حضور مترجم کتاب آقای هندی
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های هانتینگتون، نشر هنوز برگزار کرد. آقای مجلسی در ابتدا با معرفی نظریه برخورد تمدن

ختند. در پایان نشست پرسش و پاسخی بین مترجم به پاسخ آمارتیاسن در این خصوص پردا

 د. گزارش نشست در روزنامه اطالعات چاپ شد.و حاضرین انجام ش
 

 
 

 
  فریدون مجلسی
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 ملکرد ما یع .2.3

 حساب سود و زیانصورت .2.3.1

در زیر نشان داده شده  30/12/1395حساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به صورت

 است:
 

 30/12/1395منتهی به  برای سال مالی 

  درآمدها
 ۸.۸00.000 وندانه )حق عضویت(هم

 26.440.000 های انجمناز فعالیت وجوه حاصله
 ۸2.90۸.000 همیاری

 1.053.105 گذاری حساب اصلیسود سپرده
 2.4۸3 گذاری حساب کارگروه کودک و نوجوانسود سپرده

  

 119.203.5۸۸ هاجمع دریافتی
  

  هزینه
 35.701.670 هزینه اداری

 11.432.45۸ هزینه گردشگری
 26.567.721 هزینه همایش

 50.960.000 هزینه خیریه
  

 124.661.۸49 هاجمع هزینه

  

 ( 5.458.261)  )زیان(س د 
 

 توضیح: 

 اعداد به ریال است. -1

ی هدایای همایش )که جهت بسته ریال بابت همایش کورش بزرگ 30.000.000، مبلغ گردآوری شده از کل همیاری -2

 با محوریت یمل یمیچاپ تقوریال بابت  2.500.000، هادوباره موزه عروسک ییبرپاریال بابت  7.700.000، هزینه شد(

  بوده است.و مابقی بابت امور خیریه کارگروه کودک و نوجوان  جانیآذربا
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 ترازنامه .2.3.2

 در زیر نشان داده شده است: 30/12/1395برای سال مالی منتهی به  انجمن ترازنامه

 

 1394 1395 ها و سرمایهبدهی 1394 1395 هادارایی

   هابدهی 9.252.۸16 ۸.910.404 هابانک
 0 0 بستانکاران 5.51۸.170 402.321 صندوق

 0 0 اسناد پرداختنی 0 0 بدهکاران

 0 0 هاجمع بدهی 0 0 اسناد دریافتنی

      
      
   سرمایه   
 1.000.000 1.000.000 سرمایه هیات موسس   
 0 13.770.9۸6 )زیان( سنواتی سود   
 13.770.9۸6 ( 5.45۸.261)  95)زیان( عملکرد سود    

 14.770.9۸6 9.312.725 جمع سرمایه   

      
 14.770.9۸6 9.312.725 ها و سرمایهجمع بدهی 14.770.9۸6 9.312.725 هاجمع دارایی

 

 

 اعداد به ریال است.توضیح: 
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 یار ون   و همهم .3

 ون   )عض یت(هم .3.1

جهت  تواننددوستان میوند )عضو( انجمن شوند. توانند همهای زیر میمند با اجرای گامدوستان عالقه

 09126349734زاده به شماره نام انجمن، بانو موسیمدارک با مسئول ثبتهای خام و ارسال دریافت فرم

 د.هماهنگ نماین

 وندی تکمیل و ارسال فرم هم 

 نامه انجمن مطالعه و پذیرش مرام 

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

 5022.2970.0000.02۸6یا شماره کارت  310.۸100.12360۸41.1به شماره حساب 

 نام انجمن فرهنگی افرازتهران(  بهی بوستان، پاسداران، عهده بانک پاسارگاد )شعبه

  فرستادنِ تصویر فیش واریزی 

ی انجمن برای نامهچنین اساسهمبرای شما صادر خواهد شد. وندی کارت همپس از دریافت مدارک 

 وندان ارسال خواهد شد.هم
 

 همیار  .3.2

و یا شماره  310.۸100.12360۸41.1پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن 

نام ی بوستان، پاسداران، تهران(  بهعهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0000.02۸6کارت انجمن 

انجمن فرهنگی افراز واریز نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند. 

کارگروه کودک و نوجوان جهت مصارف خیریه کمک  چنین پشتیبانان مالی که تمایل دارند فقط بههم

و یا شماره کارت انجمن  310.۸100.12360۸41.2مبالغ خود را به شماره حساب انجمن  توانندمینمایند 

نام انجمن فرهنگی ی بوستان، پاسداران، تهران(  بهعهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0001.۸221

( واریز نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال افراز )کارگروه کودک و نوجوان

 نمایند.
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