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 پیشینه .1

 تاریخچه .1.1

 افشاری رضاعلی انآقای و خواهمشتری شروین و سیما مشعوف انبانوتوسط  1380 شهریور 20در انجمن فرهنگی افراز 

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

 یدارپاس»و نیز « زمینایران تمدن و فرهنگ با جوانان آشناسازی»زمین )افراز(، با آرمانِ زیر نام انجمن فرهنگی ایران

کل ثبت اداره» در 1394 سالدر چنین، آغاز کرد؛ هم« ی ایرانیانفرهنگ مل داشتیو گرام یفرهنگ یهااز ارزش

همان سال ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در  36897ی به شماره« ها و مؤسسات غیرتجاریشرکت

 مردم آشناسازی از راهِ  هویت ایرانی تقویت پژوهی،و ایران شناسیهای ایراندر حوزه)سمن( نهاد شد. این سازمان مردم

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

 
 

 ساختار سازمانی .1.2

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

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

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

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

است که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسان  مشورتیچنین انجمن دارای شورای شوند. همینش میوندان انجمن گزهم

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

ها شورای کنند. دبیران کارگروهفعالیت می های انجمناست که در راستای هدف هاییاجرایی انجمن شامل کارگروه

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

 که عضو هیات است هاییشورای مرکزی شامل اعضای هیات مدیره و دبیران کارگروهشود، یاری برسانند. نامیده می

است  انجمن اجرایی مقام باالترین عامل( بوده و دبیر انجمن )مدیر انجمن قانونی ینماینده مدیرههیأتند. مدیره نیست

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



 5 1396 سال عملکردپیشینه و  | انجمن فرهنگی افراز

 

مجم  عم می

  را  مر   
(هیا  م یر )

بازر 

  را  مش رتی

دبیر انجمن
(م یر عام )

رواب  عم میام ر ما ی

 ار رو  ها ر  ها  مست  
 

 نمودار سازمانی انجمن

 

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

از:  هنر،  بودندهای انجمن عبارت کارگروه 1396سال های مستقل نیز وجود دارد. در ها، امکان تعریف طرحاین هدف

 .تاریخو  کودک و نوجوان، ادبی، کتابخوانی
 

 و مسئ  ین م یران .1.3

 )مدیر عامل( دبیر انجمن .1.3.1

، که دوره دوساله اعضای هیات مدیره پیشین تقریباً به پایان 1396آبان  20پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن در 

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

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

 )مدیر عامل( اقدام نمودند. 
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 انجمن  هیات مدیره .1.3.2

دو  برای مدتمدیره انجمن هیات اعضای عنوانبهزیر  افرادبرگزار شد  1396آبان  20در مجمع عمومی انجمن که در 

 انتخاب شدند:سال 

 اصلی و رئیس هیات مدیره، عضو میرکالئیسیدمحمدحسین موسویآقای  -1

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

 هیات مدیرهو نایب رئیس ، عضو اصلی اصفهانیآقای سامان ح -3

 دارو خزانه ، عضو اصلی هیات مدیرهشکوهبانو لیال رستمی -4

 ، عضو اصلی هیات مدیرهآقای شهروز طوسی -5

 البدل هیات مدیره، عضو علیبنمارانصمدیبانو حمیده  -6

 بازرس .1.3.3

انتخاب  سالیک  برای مدت عنوان بازرس انجمنبه 1396در سال  در مجمع عمومی انجمن نائینیسارا سجادیبانو 

 شد.

 شورای مرکزی .1.3.4

ا ن روندان شورای مرکزی انجمهم یی که عضو هیات مدیره نیستندهادبیران کارگروهمدیره انجمن و  اعضای هیات

 بودند عبارت 1396انجمن در سال  وندان شورای مرکزیتشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند. هم

)عضو هیات  میرکالئیآقای سیدمحمدحسین موسوی )عضو هیات مدیره و دبیر انجمن(، آقای حمیدرضا افشاری از:

بیر کارگروه د)عضو هیات مدیره و  شکوهرستمیلیال بانو  (،نوجواندبیر کارگروه کودک و ) بانو سارا اکبری ابیانه مدیره(،

 (بخوانیدبیر کارگروه کتا) ، آقای امیرهمایون مکتبیادبی(دبیر کارگروه )عضو هیات مدیره و  اصفهانیحآقای سامان (، هنر

 .تاریخ(موقت کارگروه  دبیر)عضو هیات مدیره و  آقای شهروز طوسیو 

 مسئولین .1.3.5

هروز آقای ش :کنندرسانی میکه در مدیریت انجمن به شورای مرکزی یاری نفر مسئول اجرایی است چهارانجمن دارای 

نام و امور زاده، مسئول ثبتبانو عاطفه موسیالملل؛ بانو سیما مشعوف، مسئول امور بین ؛طوسی، مسئول روابط عمومی

 .بانو تینا تائبی، مسئول آموزشو  وندانهم
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 (1394ار  تا پایان سال ذ)از زمان بنیاد  پیشینها  سالعملکرد  .1.4

خورشیدی، جشن اسفندگان را، که نکوداشت جایگاه واالی  1382ها: انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه جشن .1.4.1

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

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

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

شکی )دانشگاه علوم پز 1384خردادگان اند از های برگزار شده، عبارترو گردید. دیگر جشنمهر بسیار فرزندان ایرانی روبه

)تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی  1386 نوروز سرای نظامی گنجوی(،)فرهنگ 1385، تیرگان و نوروز تهران(

 ،تاالر فردوسی دانشگاه تهران( و ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده) 1387 ، تیرگان و نوروزتهران(

و مهرگان ، (های همسو[ه همراه شماری از سمن]بکاخ سعدآباد و  ن)تاالر فردوسی دانشگاه تهرا 1388 مهرگان و نوروز

های مردمی مرکز مشارکت) 1390و نوروز دانشگاه علم و فرهنگ( و مهرگان  و ی خاقانیسرای محله) 1389 اسفندگان

صنایع )سازمان میراث فرهنگی،  1394( و یلدا های همسو[ه همراه شماری از سمن]ب ی خاقانیسرای محلهو  ورشو

 دستی و گردشگری(.

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران پورسینایدر تاالر  1387جشن نوروز 
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هر ماه استادی را (، 1381ـ  84اندازی )در چهار سال نخستِ راه افراز فرهنگی انجمن: های ماهانهنشست .1.4.2

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

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

 لزومهمایون(، )دکتر ناصر تکمیل فرهنگی ایرانهوشنگ طالع(،  )دکتر ایران یتجزیه تاریخها چنین است: سخنرانی

خش )شادروان نورب در ایران باستان پرورشآموزش و یا مهر  آیین)دکتر داوود هرمیداس باوند(،  ایرانی تشکیل اتحادیه

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

گونگی چ(، توران شهریاری)های ایرانی جشنای(، )دکتر انور خامه معاصربه تاریخ  نگاهی)دکتر حسین وحیدی(،  فارسی

شغال ایران ا(، مهدویدکتر عبدالرضا هوشنگ)ید از شرکت نفت انگلستان خلع(، استاد فریدون جنیدی)تدوین شاهنامه 

ادی آذربایجان آز(، دکتر ابوطالب میرعابدینی)تاریخ فرهنگ ایران (، مهندس رضا کرمانی)شادروان  1320در شهریور 

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

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

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

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

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

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

 و دارالفنون و امیرکبیر )دکتر علی رهبر(.

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

 یدر نیمهجمن پرداختند. ان ،شان، از زبان داریوشکتاب و پاسخ پیرامون وگو و پرسشبه گفت شناس آلمانی،ایران کخ،

عرفان »ی دوره 1383را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  «کنکاشی در شاهنامه»های تسنش 1382دوم سال 

قی به ها استاد امیر صادبرپا کرد که در شماری از این نشست دکتر علیقلی محمودی بختیاریبه استادی  «شاهنامهدر 

در  را« نگاهی به تاریخ معاصر»های نشست 1382سال  انجمن درچنین همپرداخت. روایت )نقالی( شاهنامه می

 نهضت مشروطیتهای این دوره چنین بود: خی برنامهعنوان و نام سخنران بر .گنجوی برگزار کردسرای نظامیفرهنگ

(، ومنداستاد ادیب بر)شادروان  شدن صنعت نفتنهضت ملی (،دکتر هوشنگ طالع)گرایی ملت(، همایوندکتر ناصر تکمیل)

(، داناسدکتر فریبرز ریی) های اقتصادی مشروطیتزمینه(، رضا دولتشاهیعلی) های برجسته در مشروطهنقش شخصیت

های بزرگ بر اقتصاد روستایی ایران نقش اقتصاد جهانی و دولت (،حسن اصغری) ها در دوران مشروطهها و گروهبحز
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ز دکتر پروی)شادوران  های مشروطهآرمان(، حسن امین )دکتر های یکم، دوم و سوممجلس(، طوسیدکتر رضا رییسی)

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

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

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

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

برگزار شد و آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند )دردآشنا( ــ  1394ی هنرمندان ایران در اردیبهشت خانه

 برپا شد. 1394در مهر « شرکت سهامی انتشار»و « د افشاربنیاد موقوفات دکتر محمو»که با همکاری 

  
 1384کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان،  1382، نوروز هایدماری کخشناس آلمانی، بانو ایران نشستی با

 
 1394ندوشن، اردیبهشت امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمی حسینغالماستاد 

های درهبسیاری از ورزشی اقدام به رفتن به  یروزهانجمن با برپایی تورهای یکگردی و گردشگری: ایران .1.4.3

رستان های باستانی صَرم )گوی رفتن به تپهروزهانجمن با اجرای دو سفر یک .ه استتهران نمود پیرامونباصفا و زیبای 

(، فارس )اردیبهشت 1382 مهرماه)کرمانشاه  هایتاناسچهارروزه به های چنین برپایی سفررود و همعصر آهن( و قُم

 .پرباری را از سر گذراند هایسال( 1383( و آذربایجان )شهریور 1383
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 1383نقش رستم، اردیبهشت 

 
 1393جشن سده در تخت رستم، بهمن 
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گاهی نیز انجمن  .نمودبازدید های تهران را هم با همراهی شماری از استادان سراها و موزهبسیاری از گنجینهکه چنانهم

ی نائین و را در قالب تور دوروزه 1392های گردشگری اجرا کرد، از جمله جشن سده های ملی را در قالب برنامهجشن

ی بازدید از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج )ورامین(، قلعه یزدگرد روزهرا در قالب تور یک 1393ی جشن سده

 )شهریار( برگزار کرد.رستم و تخت

افراز چند محصول یا خروجی  فرهنگی ها، انجمنهای ایرانی ـ طی این سالی افراز و مستند جشننامه .1.4.4

به  ،«افراز»زمین )افراز(، با عنوانِ ی درونی انجمن فرهنگی ایرانها انتشار نامهارزشمندِ ماندگار داشت که در میان آن

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

فراز را ا فرهنگی های استادان در انجمنوسفید ــ سخنرانیهایی از این دست با جلدی سیاههر چند بر خالفِ اکثر مجله

یستی و ای از چایی که هر کدام گوشهای ویراسته، که توسط خودِ استادان بازبینی شده بود، به همراه نوشتارهبه گونه

رساند؛ مخاطبانی که به چنین اخبار انجمن، به دست مخاطبان میکرد و همهویت ایرانی را به خوانندگان معرفی می

های های همسو در سراسر ایران و نیز استادان و شخصیتوندان انجمن بیرون رفت و انجمنی همسرعت از دایره

شت برای ای گافراز آشنا ساخت و مقدمهفرهنگی و به این ترتیب، بسیاری را با نام و روش انجمن برجسته را پوشش داد 

هایی ها، در کنار افراز، خبرنامهگرا. در این سالهای ایرانها و شخصیتهای بعدیِ دوستداران، انجمنسوییبسیاری از هم

هایی نامهچنین ویژهتر به تناوب منتشر شد، همهای جزییهای نوشتاری و پوششِ خبرهم برای کارهای آماتوری و تجربه

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

ه نی، بهای ایراهای مستندِ جشنتوان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که برای ساخت فیلمنمی طورهمین

ای پنج هایی که با کمترین امکانِ ساخت، اما به شکلی حرفهای نکرد. فیلمضمیر، انجام شد اشارهکارگردانی بهرام روشن

ان ساعت، به بینندگهای نزدیک به نیمجشن اصلیِ ایرانیان )نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و سده( را، هر کدام در زمان

ها ویژه در فضای مجازی این کاستیها را پر نماید، که امروزه به ء تصویری در این حوزهکوشد تا خالکند و میمعرفی می

 آیند.بسیار به چشم می

ی تاریخ و فرهنگ را در ی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگران عرصهتوان نقطهنهادسازی ـ می .1.4.5

ای و یا چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانهــ  افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را فرهنگی انجمن

دوستِی ایران ها بیش از پیش نهالگرایانه در آن حوزههای ایرانحتی اقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشه

برای نجات  رسانیالعپایگاه اط»نماید. یکی تر میآگاهانه را بارور کردند. از این میان، نام و تالشِ دو نهادِ سمنی برجسته

گیری سد سیوند و احتمال تخریبِ یادمانِ ، و در جریانِ اعتراض به آب84ی سال است که در نیمه« های باستانییادمان
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راث انجمن دوستداران می»افراز سنگ بنایش گذارده شد و دیگری  فرهنگی وندان انجمنپاسارگاد، با یاری شماری از هم

ی ایهگذشت ــ و بر پشان از سی میوندانی که سنام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری همکه در مق« فرهنگی افراز

ها بود، چنین کسانی افراز در آن سالفرهنگی ی فعالیت انجمن ی سازمان ملی جوانان، که مرجع پروانهنامهآیین

ز اعضای انجمن در کنار کنشگرانی شکل گرفت و شماری ا 85ی سال وندِ انجمن باشند ــ در نیمهتوانستند همنمی

فراز جذب ا فرهنگی ای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمنمنفرد اما همسو، که آنان نیز دارای چنین ویژگی

از  گیریرسانی با طی کردن مراحل اطالعنشده بودند، با برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند. پایگاه اطالع

مسؤول  هاینگاری به مقامهای فنی و کارشناسی، نامهها و صدور بیانیهاندازی تارنما، همسو کردنِ انجمنراهکارشناسان، 

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

لمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت سبب دور ها به موضوع داشت و تالشی که در دفاعی عها و رسانهمقام

 رحاش شد. این پایگاه، که شهای وابستگی یا احساسی بودنرنگ کردن تهمتویژه کمشدن فضای امنیتی از آن و به

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

رد. چنان فعال است بدل کبه نهادی که هم« بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایراندیده»هایش را در قالب شد و تجربه

ود، بی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام کرده ، که برای گرفتن پروانه«انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز»

کم در ساخت یک قطعه موسیقی، که هایی چون هنر دستهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروههر چند در کنش

استریپ با ی کتابی کمیکی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد، و نیز تهیهای مستند در زمینهبندی مجموعهدر عنوان

های ی گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در برابرِ تحریفر پایهاش را بموضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلی

کردند تا مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان شوند، که نخستین طلبانه کاری دانشی میتجزیه

هایی و بیرونی متعدد و وقفه شناخت، با وجود مشکالتِ درونییابد. کارگروه قومهایی تاریخی بروز میگامش در تحریف

شناسی به آسیب های ایرانیها و تیرهرصد مسایل قومچنان در ساختاری مستقل ضمنِ که در روندش داشت، هم

ی تا به امروز منسجم در این حوزه بود که در پردازد. این نخستین هستهمی مباحث واگرایانهگرایانه و های قومفعالیت

رویجی ویژه کارهای پژوهشی و تهای آنان و بهگاهاندیشان به یکدیگر و نزدیک کردن دیدهی از همکنارِ آشنا کردن بسیار

اندیشه بودند، وندان، که اکثراً از جوانان توانمند و صاحبهای آموزشی بر دستِ خود همای برپا کردن برنامهو در دوره

ی بارهدر یکرّوب یمهد خیش یانتخاباتنگاری به ستاد مهی آغازِ آن ناهای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهدست به کنش

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

ینِ ترکه مهم چندین همایش هم برپا کرد« انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز»انجامید، بود.  1388در خرداد کشور 

/ فرهنگسرای 1389اسفند  20آنها عبارت بودند از: نشست علمی به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت/ 
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 ی بحرین و جزایر ایرانیتاریخچه»شناسی ایران(؛ همایش نیاوران )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه

/ 1390آذرماه  8گانه/ ی حاکمیت ایران بر جزایر سهچهلمین سالگرد اعاده به مناسبت« ی اسنادخلیج فارس از دریچه

ی بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسهسینا )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، دیدهفرهنگسرای ابن

ور و بر طرفِ شدن افراز از وزارت کش فرهنگی فرهنگی ـ هنری خورشید راگا(. این انجمن در پی کسب مجوز انجمن

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

 

 وار نشان .1.5

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

ترین آید، شباهت طرح به یکی از برجستهچشم مینگاه به ای که در همانیگر نکتهد به نمایش بگذارد.آید، فراز( برمی)اَ

های ایرانی گاهها و عبادتویژه در ساخت مهرابههاست که بههای ضربی و برجهای معماری ایرانی یعنی سقفسبک

جا که امکان آن تا آن ،زمین در طرحفرهنگ ایران ترین نمادهایی دوم تالش شده است مهمدر درجه کار رفته است.به

د و جمشیهای تختستون. نخستین نماد کار رودبه ،چنین خوانایی عنوان یاری رساندباشد و به زیبایی طرح و هم

زدیک پس از گذشت ن ،ترین نماد دوران تاریخی ایران هستند از این رو که برپایی آنانکه اصلیاست های آن سرستون

ایرانی  ترین نشانخورشید است که کهننماد دوم رساند. سال، زنده بودن فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن را می 2500به 

 هکند. پرتوهای خورشید برا نابود می ،است: خورشید که مظهر نور، زندگی و گرماست و تاریکی و سرما، مظاهر پلیدی

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

 (.هفت خان رستم و شاید الطیرمنطقدر عشق 
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 1395 خالصه عملکرد سال .2

 ملکیان، سیمجلبا حضور آقایان و  در باغ حیواناتنشست نقد و بررسی کتاب برگزاری : اردیبهشت بیست و ششم 

 .هنوزدر نشر  عزیزی و

  
 پردیس در  سفیدعلم خاکتعدادی از کودکان خانهبا همراهی  کارفوگونپاندای کفیلم خرداد: تماشای  هفتم

 .کودک و نوجوانبه همکاری کارگروه  سینمایی قلهک

 سفیدعلم خاککوکان خانههمراهی برخی از )پلور( با  بهانروستای در  تیرگانبرگزاری جشن : تیر یازدهم. 

  
 ر د فریدون مجلسیبا حضور مترجم کتاب آقای و  هویت و خشونتنقد و بررسی کتاب برگزاری : شهریور دهم

 .هنوزنشر 

 ی وزارت کشور برای ثبت شبکهاز با هشت انجمنِ دارای مجوز انجمن فرهنگی افراز  : همراهیشهریور هفدهم

 .های میراثی استان تهرانسمن

 رکُشیمادبا پخش مستند  بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز جشن پانزدهمین سالروزبرگزاری  :شهریور هیجدهم 

 .کمیل سوهانیکارگردان فیلم آقای با حضور 
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 در پارک آب و آتشروز چهارشنبه در سفید علم خاکخانه کودکان همراهبه بازدید از گنبد مینا: امرداد بیستم. 

 ک و کود کارگروه همکاری نشر هنوز با در های پریاقصه نشست نقد و بررسی کتاب: برگزاری امرداد سی و یکم

 نوجوان.

 انجمنسفید و دوستان خاکعلم کودکان خانههمراه بهجمعه   روزی در شناسی گیاهباغ موزهبازدید از : مهر امسی 

 .مهرگیاه

 و مناسبت هفته کتاب به حسینیه ارشادکتابخانه  ازسفید کودکان خانه علم خاکبازدید : آبان بیست و هفتم

 .کتابخوانی

 جنوب تهرانفرنگی کورهرسانی به روستای یاری: آذر نوزدهم ،. 

 ناپذیر عرصه پژوهشِ هنر، تاریخ و ادبیاتمرد خستگی، یعقوب آژندهمایش بزرگداشت : برگزاری آذر بیست و نهم 

اردالن اخته . در این همایش فیلم مستند کوتاهی از زندگی این پژوهشگر، سخانه هنرمندان ایراندر  ،ایران

 ،مهدی خانکهو  اهلل کوپالعطا، محمد حسن حامدی، محمد سریر، به نمایش درآمد و به دنبال آن دکتر عاشوری

  .ها و آثار ارزشمند استاد پرداختندبه سخنرانی درباره شخصیت، کوشش

  
 وقت مدیرهرئیس هیاتدفتر در  کتاب حافظ؛ روح ایرانی نشست رونمایی و نقد و بررسی : برگزاریبهمن سوم 

 (.ماکان) محمد بقاییکتر با حضور مولف کتاب، دو  انجمن

  لک، شهر اهای تاریخی کاشان شامل باغ فین، تپه سیروزه بازدید از مکانبرنامه گشت یکهفتم بهمن: برگزاری

 .مناسبت جشن سدهبه آباد و آبشار و چهارتاقی نیاسرزیرزمینی نوش
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 و  تاریخهای کتابخوانی، کودک، ادبی، هموندان کارگروهبرخی  با حضور جشن اسفندگان: برگزاری اسفند چهارم

 .کافه ویوناپالس پارک آب و آتشدر  هنر

 نفر از هموندان  100حضور حدود با  سوری در نزدیکی شهر قدسجشن چهارشنبه: برگزاری اسفند بیست و چهارم

 .و دوستداران انجمن

 نام و ها توسط استادان صاحبریزی و دریافت مقاله و داوری آنرغم برنامهزرگ علیهمایش علمی کورش ب

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

 المعارف بزرگ اسالمیدایره مرکز عماه تاالر امام علیام دیبزرگ، در تاالر موزه ملی ایران و سپس در روز سی

های عنوان همایش برنامه بادلیل فشار نهاد امنیتی وزارت اطالعات لغو شد. ولی در این راستا سه پیشبرگزار شود به

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

 مطالعات صلح و ایران باستانشناسی ایران و مهر در انجمن جامعه 6شنبه در روز سه شناسی و ایران باستانجامعه

 ریزی و اجرا گردید.برنامه ی اندیشمندان علوم انسانیخانهمهر در  10شنبه در روز 

  
 بیت از شاهنامه فردوسی.  12.000خوانش و بررسی حدود  خوانی ونشست شاهنامه 46 برگزاری 
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 زوربای ، 62زمستان ، لبه تیغ، سرگشته راه حقهای های ماهانه کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتاببرگزاری نشست

 .مرشد و مارگریتاو  جستارهایی درباره عشق، آدلف، خاکستر گرم، اعتراف، یونانی

  نازنین یموتیبا تدریس خانم  آشانشست دو ساعته در گالری  18برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در. 
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 1396سال عملکرد  .3

 انجمن .3.1

 شود:ها در دو سطح در انجمن برگزار میطور کلی برنامهبه

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

من هایی که انجمانند همایش گیرد.میکنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی انجمن انجام توانند شرکت می

 کند.برگزار می

. مانند کنندها در آن مشارکت میوندان کارگروههایی است که همبرنامهبیشتر شامل ها: در سطح کارگروه -2

رگزار ها در سطح انجمن بروههای بزرگ کارگهای کتابخوانی کارگروه کتابخوانی. البته ممکن است برنامهنشست

 شود.

 در انجمن فرهنگی افراز برگزار شده است:اصلی زیر  هایترتیب زمانی برنامهبه 1396در سال 

خرداد و با راهنمایی آقای  5جمعه  روز)واقع در منطقه فیروزکوه( در  هراندهبرنامه تور یکروزه خرداد:  پنجم .3.1.1

ها، ساعت حرکت به سمت باغپس از نیم و شد آغازروستای خُمده از  روی این برنامه با پیاده برگزار شد. جوادی بهروز

ها و کنار رودخانه و از میان باغروی در کوچهپیادهحدود سه ساعت شد. سپس با  صرفزیر سایه درختان گردو صبحانه 

آهن ایستگاه راهدر  پس از صرف نهار و کمی استراحتتغییر مسیر داده شد. دشت، به سمت ایستگاه راه آهن مهاباد 

 . بازگشتندبه سمت تهران  دوستان قطاری از نسل قطارهای رضاشاهی اب، مهاباد

  

حیدر بازدید تخصصی از آثار منتخب موزه هنرهای معاصر تهران با همراهی آقای : بیست و چهارم خرداد .3.1.2

چنین برخی از دانشجویان آقای ، مدرس و منتقد هنری، به همراه برخی از هموندان و دوستداران انجمن و همزاهدی

خرداد برگزار شد. با توجه به تغییر زمان پایان کار موزه و در فرصت محدود  24روز چهارشنبه  16:30زاهدی در ساعت 
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ای توضیحات پیرامون برخی آثار از هنرمندان یک ساعت و نیمی که برای بازدید وجود داشت جناب زاهدی به ارایه پاره

چنین هنرمندان ایرانی مانند الشایی، محصص، صادقی، ک، بیکن، وارهول، پیکاسو، جونز و گوگن و همخارجی مانند پوال

 سپهری، زنده رودی و تناولی پرداختند.

  

ر سازمان د همایش تیرگانو  نشست بیناانجمنیکارگاه آموزشی، در سه بخش  تیرگان برنامه: تیرچهاردهم  .3.1.3

ر روز د های میراثی استان تهراندستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمنمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

های فرهنگی با ها پیرامون مدیریت پروژهتن از نمایندگان سمن 14کارگاه آموزشی با حضور اجرا شد.  تیر 14چهارشنبه 

 ا حضوربفرهنگی افراز برگزار گردید. نشست بیناانجمنی پس از صرف ناهار تدریس آقای حمیدرضا افشاری، دبیر انجمن 

یش های استان تهران و راهکارهای پشبکه سمنفعالیت پیرامون  بیشترهای حاضر برگزار گردید که نمایندگان انجمن

 و پوریلاسماع ابوالقاسم همایش تیرگان استاداندر  رضا افشاری، دبیر شبکه برگزار گردید.رو به مدیریت آقای علی

 جذاب یفرهنگ یبرنامه چندین همراه به ،نو امید گروه توسط موسیقی و پرداختند سخنرانی به کزازی الدینمیرجالل

 نیز هران،ت استان فرهنگی میراث کلاداره  رئیس خسروآبادی، رجبعلی سخنرانی و حضور با . این همایششد اجرا دیگر،

 ستانا میراثی هایسمن یشبکه فرهنگی میراث کارگروه توسط پیش مدتی از که را هاییخواست ادامه، در. بود همراه

 نهادهای به هاتصدی سپارش و فرهنگی میراث حوزه در فعال مدنی نهادهای هایظرفیت از استفاده هدف با تهران

 به که،شب دبیرکل افشاری، رضاعلی و خسروآبادی میان اینامهتفاهم قالب در بود شده پیشنهاد کل اداره آن به مدنی

 هایجشن ملی ثبت برای درخواست ضمن آن در که شد صادر ایبیانیه همایش این پایان در. یافت رسمیت و رسید امضا

 خشن عیتوض به توجه با که منطقه، کشورهای بیشتر فرهنگی همبستگی برای تالش و تیرگان چون کهنی و ملی

 توقع فرهنگی میراث سازمان از تواننمی اما: بود شده عنوان شود،می حس پیش از بیش کاری چنین به نیاز کنونی

 مدیریتی نینچ یسایه زیر در تا شود ایجاد مدیریتی ثبات آن در کهآن مگر داشت، را تأثیرگذاری و مدبرانه مدیریت چنین
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 و ما اهر این در جمهور محترم ریاست که امید. باشیم نیازهایی، و اهداف چنین با همسو آن، در ایپایه تغییراتی شاهد

 .کند یاری را ایرانی فرهنگِ

 
 افشاری رضاعلی و خسروآبادی آقایان میان اینامهتفاهمامضای 
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 جشن ایرانی 5پیرو فراخوان انجمن مبنی بر طراحی های ایرانی: های جشنطراحی کارتتابستان و پاییز:  .3.1.4

، چهار طرح برای نوروز، یک طرح برای مهرگان، یک طرح برای یلدا و شامل نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و اسفندگان

روز دوشنبه ر دکننده دریافت شد. برای جشن تیرگان طرحی دریافت نشد. پنج طرح برای اسفندگان از طرف پنج شرکت

ا حضور آقای حیدر زاهدی )منتقد هنری( خانم رایکا خورشیدیان های ایرانی بهای جشنآبان نشست داوری طرح 29مورخ 

 ها بر اساسشکوه )دبیر کارگروه هنر انجمن( برگزار و زیر نظر آقای زاهدی طرح)پژوهشگر هنر( و خانم لیال رستمی

ار، خالقیت کچهار معیار محتوی )هماهنگی با موضوع فراخوان و گویا بودن موضوع(، فرم )فرم و کیفیت بصری، ایستایی 

 بصری و زیباشناختی(، کیفیت اجرا و خالقیت فرهنگی بررسی شد.

  
 در( اثر بانو سمیرا عظیمیانبه)سیزده نوروزمقدم و طرح سمت چپ اثر بانو الهه همائی یلداطرح سمت راست 
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ح بدر با اندکی اصالسیزدههای دریافتی برای جشن نوروز طرح بانو سمیرا عظیمیان از تهران با موضوع از میان طرح

جایی که برای جشن مهرگان و یلدا تنها یک طرح برای هر کدام از آن جهت چاپ کارت تبریک نوروز انتخاب شد.

 مقدم از قزوین را با اندکی اصالح جهت چاپ برای جشن یلدا پذیرفت.دریافت شد هیات داوری تنها طرح بانو الهه همائی

طرح خانم بانو الهام باقری از تهران جهت چاپ کارت تبریک  نیز رای جشن اسفندگانهای دریافتی باز میان طرح

چنین خارج از این فراخوان طرح بانو هما اسحاقی از تهران با موضوع اکوان دیو توسط داوران هم اسفندگان انتخاب شد.

 شد.مورد بررسی قرار گرفت و برای چاپ جهت روز بزرگداشت فردوسی مناسب تشخیص داده 

  
 اثر بانو هما اسحاقی اکوان دیوطرح  اثر بانو الهام باقری اسفندگانطرح 

، در سالن همایش موسسه 1396ماه چهارم آبانوظهر روز چهارشنبه، بیستازبعد: آبان بیست و چهارم .3.1.5

ه قفقاز، تاریخی ایران در منطقنگارستان اندیشه مینو، واقع در خیابان ادوارد براون، نشست آشنایی با میراث فرهنگی و 

زاده، از همراهان قدیمی انجمن، و پژوهشگر ارشد دانشگاه ورشو لهستان، با همکاری با سخنرانی دکتر حامد کاظم

ه با زادهایی از فیلم مستندی که دکتر کاظماین نشست با پخش گوشه .پژوهشگاه مطالعات فرهنگی روایت برگزار شد

تند هایی که جزیی از منطقه قفقاز هسهرخی، در سفر خویش به منطقه قفقاز و کشورها و سرزمینهمکاری بانو آناهیتا شا

ها و اشخاص حاضر در این آن را تهیه کرده بود آغاز شد، و وی در حین پخش فیلم توضیحاتی را در رابطه با مکان
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 استاد عثمانف اهل. نف، اختصاص داشتیاد استاد دکتر نوری عثمابخشی از فیلم به سخنان زنده .مستند ارائه نمود

شناسی بود که به زبان فارسی تسلط کامل داشت و در ایران نیز مدتی تحصیل کرده بود و بارها داغستان، و استاد ایران

های مهم و قابل توجهی را در راستای حفظ میراث ها و تالشبه ایران سفر کرده بود و در طی عمر پربار خویش پژوهش

همبستگی هر چه بیشتر مردم ایران و ساکنین منطقه قفقاز  و ارتباط  رانی قفقاز، زبان فارسی، و همچنینفرهنگی ای

انجام داده بود، و متاسفانه اندکی پس از تهیه این فیلم مستند دار فانی را وداع گفت، که یاد و خاطره او و یک عمر 

اشد، که بیکی از یادگارهای فرهنگی ایرانی در قفقاز میامروز زبان فارسی، . دریغش گرامی داشته شدهای بیکوشش

می هایی از مردمان بواند، گروهافزون بر ایرانیانی که در قرون گذشته به شوندهای گوناگون به این دیار مهاجرت کرده

بودن  و وسیع کنند که این مسئله خود گویای قدرت و پویایی زبان فارسی، و کهناین سرزمین نیز بدان صحبت می

ها، چنین در کنار این گویشوران، کتیبهباشد. همویژه قفقاز، میهای ایران بزرگ فرهنگی، بهکاربرد آن در سراسر سرزمین

باشد که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته، یا اینکه به های بسیاری به زبان فارسی در قفقاز موجود میاسناد و کتاب

 .اندتهلطفی و حتی آسیب قرار گرفتاسیس منطقه، نظیر جمهوری باکو، مورد کمهای تازهتهای خصمانه دولدلیل سیاست

های گوناگون گردد و شوربختانه بسیاری از این آثار به بهانهرسانی حتی آثار باستانی و تاریخی را هم شامل میاین آسیب

ها مصادره ها مانند آتشگاه بادکوبه، به نفع این دولتاند، یا اینکه عنوان و شناسنامه آننظیر شهرسازی مدرن تخریب شده

های سفر کردن و ارتباط با این مراکز فرهنگی در قفقاز نکاتی را زاده درباره پیچیدگیاند، و دکتر کاظمبه مطلوب شده

بند انند دیوار دراند، مهای وابسته به فدراسیون روسیه واقع شدهوی افزود آثار تاریخی ایرانی که در جمهوری .بیان کرد

گرد ساخته شده و امروز بخشی از آن همچنان پابرجا داغستان که در دوره ساسانی، برای جلوگیری از هجوم اقوام بیابان

دیوار دفاعی دربند  .انداند و خیلی کمتر مورد آسیب، تحریف و مصادره قرار گرفتهمانده، از بخت بیشتری برخوردار بوده

یا استانبول  )قسطنطنیه ای در دوره ساسانی بوده که از مرز چین تا شمال کنستانتینوپلگ دفاع قارهای از دیوار بزرگوشه

ترین چنین بزرگباشد، و هممانده از این دیوار دفاعی میامروزی( ادامه داشته است، و امروز تقریبا تنها بخش سالم باقی

نظیر، از اهمیت بسیار زیادی در میان مجموعه میراث فرهنگی ین اثر بیآید. امانده از روزگار ساسانیان به شمار میاثر باقی

دوستان قرار گرفته است، و شهر زیبای ایرانی برخوردار است که شوربختانه تا امروز کمتر مورد توجه ایرانیان و ایران

تعداد زیادی از آثار و یادگارهای  زادهدر ادامه نشست، دکتر کاظم .تواند مقصد جالبی برای گردشگران ایرانی باشددربند می

 واقع  هایتوان به آتشگاهها میهای گوناگون تاریخی را معرفی کرد که از میان آنفرهنگی ایرانی قفقاز، متعلق به دوره

و ...، مساجد تاریخی از جمله مسجد کبود ایروان، نخستین کلیساهای  داغستان گرجستان، ارمنستان، بادکوبه، در

ا ها و معابد کهن ایرانی بنها، مهرکدهجزو اولین کلیساهای تاریخ مسیحیت هستند و بر روی آتشکده گرجستان که

های کوچکتری از آرامگاه کورش در پاسارگاد هستند، های تدفین ایرانی، و نمونههایی که یادگار شیوهاند، گوردخمهشده
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زاده در مندان اختصاص داشت و دکتر کاظمگان و عالقهانتهای نشست نیز به پرسش و پاسخ باشند .اشاره کرد ... و

های همراهان پاسخ داد و همچنین طرح جامعی را که شامل همه مسیرهای وگفتی دوستانه و صمیمی، به پرسشگپ

ان را تهیه کرده است، به دوستشود، و خودش آنگردشگری بازدید از یادگارهای فرهنگی ایرانی واقع در منطقه قفقاز می

 .گری و مدیریت این نشست را بر عهده داشتدبیر گروه ادبی انجمن، مجری. عرفی کردم

 
 نشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقازدر  زادهدکتر حامد کاظم

افراز در روز چهارشنبه  یاز هموندان انجمن فرهنگ یبا حضور گروه لدایجشن نکوداشت آذر:  بیست و نهم .3.1.6

رمند شاهنامه توسط هن یهمراه با گپ و گفت دوستانه، برخوان یدوهم نی. ادیدر کافه الاللند برگزار گرد 1396آذرماه  29

تال کارت پس یکه در فراخوان طراح یباقر امالهمراسم از حضور بانو  نیهومن پوراشرف و تفال به حافظ بود. در ا یگرام

 نینشد. همچ ریشده بود تقد دهیجشن اسفندگان برگز یبرا شانیشرکت کرده بودند و طرح ا یرانیا یهاجشن یبرا

 میچاپ شده بود، به مهمانان تقد شیو از پ دهیو برگز هیارا مقدمییالهه هماکه توسط بانو  لدایجشن  یبرا دهیکارت برگز

 شد.
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 دورهمی برخی هموندان انجمن در شب یلدا در کافه الاللند

  

از  یعلوم انسان شمندانیخانه اند یبا همکار( جشن اسفندگان) نیروز بزرگداشت زن و زم: اسفند پنجم .3.1.7

ماندگار زبان  یچهره ،یکزاز نیدر تاالر فردوسی خانه اندیشمندان و با سخنرانی میرجالل الد 20:00تا  17:30ساعت 

برگزار  ستیزطیکنشگر برجسته مح ش،یمد دروفارسی و مح اتیدبپژوهشگر ا ،یطوس سیدکتر فرنگ ران،یا اتیو ادب

گیری انجمن، اران انجمن فرهنگی افراز پیرامون چرایی شکلذچنین علیرضا افشاری از بنیادگنشست هم نیا درشد. 

این جشن هومن پوراشرف به اجرای برخوانی شاهنامه، مهدی آقایی به اجرای قطعاتی با پیانو  درکوتاه صحبت کردند. 

 و هنرمند نوجوان کشورمان، مبین میرزایی، به اجرای تکنوازی با تنبور و تکخوانی پرداختند.
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 الدین کزازیاستاد میرجالل

 
 بانو فرنگیس طوسی
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 نوازنده نوجوان مبین میرزایی زیستگر محیطکنش، آقای محمد درویش

بود  یسور، جشن چهارشنبه1396افراز در سال  یانجمن فرهنگ یهابرنامه بخشانیپا: اسفند بیست و دوم .3.1.8

 یدورهم نیو همراهان افراز، در ا ارانیچهارشنبه سال برگزار شد.  نیاسفندماه، در شب آخر دوموستیشنبه، بکه سه

 نیهنجارو روش  ،یو سنت یباستان منشها از سال نیرا که در ا یسورآمدند تا چهارشنبهآرام گردهم  ییدوستانه در فضا

و  یزنقاشق از آتش، کوزه شکستن، دنیمثل پر ییهانیی. آرندیجشن بگ اکانیکهن ن وهیگرفته، به ش یادیخود فاصله ز

  پرداختند. یکوبیاجرا شدند و سپس دوستان حاضر به جشن و پا نی... به طور نماد
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 ها ار رو  .3.2

 ادبی .3.2.1

  

 

 

 

 (1396تا اسفند  1395اصفهانی )از خرداد دبیر کارگروه: آقای سامان ح

 (1395 خرداداز ابتدای ایجاد کارگروه تا دبیر پیشین: آقای حیدر زندی )

 خوانیشاهنامه 

مورد خوانش و  از شاهنامه فردوسی بیت 4500نزدیک به و  برگزار شد  خوانیشاهنامه نشست 43تعداد  1396در سال 

 . بررسی قرار گرفت

  

 کودک و نوجوان .3.2.2

  

 

 

 

 (1396تا اسفند  1395دبیر کارگروه: بانو سارا اکبری ابیانه )از امرداد 
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های کارگروه شدن فعالیتجهت متوقف به. (1395دبیر پیشین: آقای حمیدرضا افشاری )از ابتدای ایجاد کارگروه تا امرداد 

های این کارگروه به حالت فعالیت 28/11/1396، با تصمیم اعضای شورای مرکزی در تاریخ 1396در نیمه دوم سال 

 تعلیق درآمد.

 بازدید از گنبد مینا 

ی کودک و نوجوان خانه 34 همهافراز با حضور  یکارگروه کودک و نوجوان انجمن فرهنگ 1396امرداد  16روز دوشنبه 

 را اجرا نمود.  یزحل و رصد ماه گرفتگ ارهیرصد س نا،یاز گنبد م دیبرنامه بازد ،ینفر مرب 9علم خاک سفید و 

  
ادامه  گنبد انجام شد. در نیبازدید از مجموعه گنبد مینا واقع در پارک آب و آتش به همراه توضیحات کامل مسئول ابتدا

از  یکارگروه هنر به تعداد ریو با کمک دب یکارگروه کتابخوان ریدب شنهادیعدد کتاب به پ 12شد و  ییرایپذکودکان از 

را رصد نمودند. پس از رصد،  یزحل و ماه گرفتگ ارهیها سسپس در محیط باز پارک آب و آتش، بچه. ها اهدا شدبچه

 یندگیجا به نمادلسوز و مهربان آن کارکناننا و و زحمت مجموعه گنبد می نهیگرفت که به هز رتها صوپذیرایی شام بچه

های هدیه شامل تعدادی کتاب نجوم و دفتر و بسته نای. در انتها از طرف مجموعه گنبد مرفتیصورت پذ یهاشم یآقا

 ها اهدا شد. التحریر و برچسب به بچهلوازم

 بازدید از شهرک سینمایی 

کارگروه کودک و نوجوان انجمن  توسط که سفید،خانه علم خاکهای برنامه بازدید از شهرک سینمایی برای بچه

، با همراهی کودکان و سرپرستان خانه علم برگزار شد. این برنامه 1396ماه ریزی شده بود، روز آدینه، پنجم آبانبرنامه

راه داشت و با ها به همدیداری زیادی برای بچه هایجذابیت شد، انجام سفیدخاک هایبچه از نفر 35  که با حضور

ازی شده سیاد علی حاتمی برای ساخت فیلم هزاردستان شبیهتوضیحات راهنمای مجموعه، تهران قدیم که بدست زنده

 دوره آن هایها و بازارچهزار، ولیعصر ، میدان بهارستان و ... به همراه سینماها، تئاترها ، کافهبود، شامل خیابان الله

 باد مچش در  های تلویزیونی نظیر شهرزاد، کیف انگلیسی، معمای شاه،ها و مجموعهفیلم شنز لوکیا ادامه در. شد معرفی
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سردرها و بناهای زیبای آن دوره عکاسی کردند و سلفی گرفتند.  از هابچه بازدید، مسیر طول در و آمد عملبه بازدید...  و

ند های تلویزیونی، مانها یا مسابقهدر یکی از برنامه ها دعوت شد تا با هماهنگی قبلی،چنین از طرف مجموعه از بچههم

چنین در طول برنامه، با میان وعده پذیرایی انجام شد و در نهایت هم. برنامه عمو قناد به عنوان میهمان شرکت کنند

 .ها به سمت خانه علم برگشتندبعد از خوردن ناهار، بچه

 

 هنر .3.2.3

  

 

 

 

 تاکنون( 1396شکوه )از تیر ماه رستمیدبیر کارگروه: بانو لیال 

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

 .(1396تیر 
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 دوره مقدماتی عکاسی 

 چین درپربردار و کارگردان در آتلیه به استادی آقای محمد کیهان، عکاس، فیلم مبانی نظری و عملی عکاسی عمومی

 برگزار شد. 1396در تابستان شش جلسه سه ساعته 

 های سینماییآشنایی با مکتب روزهکارگاه نیم 

کارگروه هنر های سینمایی توسط روزه آشنایی با مکتبهمزمان با روز سینما کارگاه نیم 96شهریور  21شنبه روز سه

مندی از در این کارگاه که با حضور جمعی از هنرجویان و دانشجویان سینما و بهره. انجمن فرهنگی افراز برگزار گردید

پور )مدرس و مولف سینما( صورت پذیرفت، در ابتدا حاضرین با مفاهیم اصلی و رضا معدنیدانش و تجربه دکتر غالم

پور با سپس دکتر معدنی .ی مستند آشنا شدندنر و جنبش، با ذکر منبع و نمونهاصولی سینما از جمله مکتب، سبک، ژا

چنین ادبیات و سبک ویژه خودشان توانستند ارتباط خوبی با حاضرین و استفاده از نحوه تدریس و تفهیم مطالب و هم

واستار برگزاری این دوره به صورت سزایی بگذارند به نحوی که حاضرین خهمندان این کارگاه برقرار نموده و تاثیر بعالقه

هایی در این خصوص معرفی هایی از فیلم با توضیحات ایشان پخش شد و کتابچنین صحنههم .بلند مدت را داشتند

به رسم یادگار هم کتابی  .خود را مطرح نمودند هایپرسشگردید. در پایان پرسش و پاسخ هم در جریان بود و حاضرین 

 .اد هدیه داده شداز طرف انجمن به است

  

 خوانی نمایشنامه 

تا خوانی نشست نمایشنامه 5و  تشکیل شد بنمارانحمیده صمدیبانو خوانی به مدیریت گروه نمایشنامه 1396در پاییز 

مهمان، تیامانوئل اشمی از شوهروزن یهاتیه جناخرد های خوانده شده عبارتند از انتهای سال برگزار شد. نمایشنامه

 .در دو بخش دورنمات شیفردراز  سالخورده یمالقات بانوو  چخوفاز  ایوان ییدا، تیامانوئل اشماز  ایدو دن یسرا
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 رادیو افراز 

مناسبت جشن در دستور کار کارگروه هنر قرار گرفت که نخستین بخش آن بهتهیه رادیو پادکستی انجمن فرهنگی افراز 

 انجمن در دسترس هموندان و دوستداران انجمن قرار گرفتاسفندگان تهیه شد و در کانال تلگرامی 

 کتابخوانی .3.2.4

  

 

 

 

 تاکنون( 1395دبیر کارگروه: آقای امیرهمایون مکتبی )از دی 

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

 .(1395 دی

 کتابخوانی 

 در .کرد برگزار نشست سه و گروهیدروننشست ماهانه  10در مجموع  1396 سال در افراز کتابخوانی گروهکار

 چهارشنبه معموال کهها . در این نشستشد گذاشته بحث به و بررسی بود شده خوانده که کتابی گروهیدرونهای نشست

 خود ابهامات وها پرسش یا و هاکتاب ضعف و قوت طانق نظرات،هموندان ، دشومی برگزار 19 ساعت حدود و ماه آخر

 علی دکتر نیز و گروه اعضایدیگر  به راای نامه ایمیل، قالب در ،نشست هر از پس و گذاشته میان در گروه دوستان با را

 گفتگو هایکتاب دوستان بود شده مطالعه 1395 سال در که مارگاریتا و مرشد کتاب ادامه در .کنندمی ارسال فردوسی

 سبک. سپس خواندند جادویی رئالیسم سبک و جنوی امریکای ادبیات با آشنایی برای را تنهایی سال صد و کاتدرال در

 گرفت قرار گفتگو و بررسی مورد سیزیف اسطوره و زیرزمینی هاییادداشت ،تهوع هایکتاب خوانش با اگزیستانسالیسم

 و انتخابنیز  ایمتفرقه هایکتاب میان ایندر  لبتهکه ا شد گشوده تاریکی دل کتاب با سمبولیسم سبک نهایت در و

 های خوانده شده در زیر آورده شده است:فهرست کتاب شد. مطالعه

o کوثری عبداهلل ترجمه، یوسا وارگاس ماریوی نوشته کاتدرال در گفتگو 

o لنکرانی شریف، ترجمه بل هاینریشی نوشته دلقک یک عقاید 

o فرزانه بهمن ترجمه، مارکز گارسیا گابریلی نوشته تنهایی سال صد 

o تبسمی ساسان ترجمه، مودیانو پاتریکی نوشته خاموش هایبوتیک خیابان 
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o اعلم الدینامیرجالل ترجمه، سارتر پل ژانی نوشته تهوع 

o الهی رحمت ترجمه، سکیفداستایو فئودوری نوشته زیرزمینی هاییادداشت 

o بحرینی مهستی ترجمه، کامو آلبری نوشته سیزیف اسطوره 

o ویسی مجتبی ترجمه، موراکامی هاروکیی نوشته زنممی حرف چه از زنممی حرف که دو از  

o ساعدی حسینغالمی نوشته بیداربخت حاالنآشفته  

o حسینی صالح ترجمه، کنراد جوزفی نوشته  تاریکی دل 

 

 نشستی با دکتر علی فردوسی 

 هجری هشتم قرن در ادبا جمهوری و حافظ درباره فردوسی علی دکتر با نشستی 96اردیبهشت  27چهارشنبه در روز 

آمریکا  در وانیخحافظ از خود شخصیهای تجربه تعریف با ایشان نشست، اینگردید. در  برگزار هنوز نشر فروشیدرکتاب

 حافظ اشعار فردوسی، دکتر نظر ز. اپرداخت شیراز حافظ خواجه شعرهای برخی تاریخی بررسی به ادامه در و نمود شروع

 مجمعی به ایشانچنین . همطلبدمی را بسیاری گفتگوی و بحث جای هنوز و دارند و داشته نیز بیرونی مادی هایمصداق

گردهم  جایکای دوره صورتبه وی زیست زمان در حتی و حافظ زمان ازپیش  از که کندمی اشاره فرهیختگان از
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 از بوده محفل آن در شاعری اگراند. برای مثال پرداختهمی هنریو  فرهنگی، ادبی نظر تبادل و بحث به و آمدندمی

 حاکمین دعوت بهها نشست این یشترنواخته و ... . بمی سازی بوده، حاضر اینوازنده اگر خوانده، می اخیرشهای سروده

شناسی از دانشگاه ی جامعهی دکترا در رشتهی درجهآموختهدانشدکتر علی فردوسی  .است دهشمی برگزار وقت

مشغول به تدریس   Notre Dame de Namur ی تاریخ و علوم سیاسیپنسیلوانیاست که در حال حاضر در دانشکده

ی بادلیان دانشگاه آکسفورد به طی کنفرانسی در باب سده انقالب مشروطه در کتابخانه 1385است. وی در سال 

هایی از حافظ توسط نشر در کتابی با نام غزل 1391ها سال خورد. این غزلمیهای حافظ براز شعر ترین نسخهیمیقد

 های آثاری از فوکو و آگامبن نیز به چاپ رسیده است.شود. از دکتر فردوسی ترجمهدیبایه چاپ می

 تنهایی صد سالا محوریت کتاب نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک ادبی گابریل گارسیا مارکز ب 

 ماه خرداد در مارکز گارسیا گابریل اثر تنهایی سال صد کتاب مطالعه از پس افراز فرهنگی انجمن کتابخوانی کارگروه

 21 چهارشنبه عصر بود،مارکز  گارسیا بریلگا  محوریت با رنگی کاغذ فصلنامه پنجم شماره چاپ با همزمان که 1396

را  تنهایی سال صد کتاب با محوریت مارکز گارسیا گابریل ادبی سبک و شخصیت بررسی عمومی نشست 1396 تیرماه

داوود  یسه تار توسط آقا یبا نوازندگ . این نشستکرد برگزار هنوز نشر دفتر محل در رنگی کاغذ فصلنامهبا همکاری 

آن  سیو تدر ییایزبان اسپان یفرد دربارهیدکتر بابک موسوسپس  آغاز شد. ،( آهنگساز و نوازندهاریپور )دوکوهیاحمد

 اتیادب یزاده دربارهتاکنون، و محمد قاسم ییسال تنها کتاب صد یترجمه ریمارکز و س تیشخص ران،یا یهادر دانشگاه

صحبت کردند  ییصد سال تنهاآن در  یهاو المان ییجادو سمیمارکز و رئال تیشخص ،ییایاسپان اتیو ادب نیالت یکایآمر

از  و دیبه سخنرانان اهدا گرد ییاینشست هدا انیدر پا. را مطرح و سخنرانان پاسخ دادندخود  هایپرسش نیحاضرو 

از سخنرانان  رگید یکی ییایو مدرس زبان اسپان پلماتید یصالح دیشدند. الزم به ذکر است دکتر مج ییرایمهمانان پذ

     .توانستند در جلسه حضور داشته باشندآمده بود ن شیپ شانیکه برا ینشست به علت سفر کار نیا
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   نهای فلسفی برای حفظ زمیحکایتب وگو پیرامون کتاگفت 

 سیناابن تابک شهرمشارکت  با و افراز فرهنگی انجمن کتابخوانی کارگروه و نوجوان و کودک کارگروهبا همکاری 

کودکان خانه علم حضور با پیکمال، میشل اثر زمین حفظ برای فلسفی هایایتحک کتاب درباره گفتگو و نشست مراسم

 برگزار سیناابن کتاب شهر محل در 1396مهر  28 جمعه روز صبح ضرغامیان، مهدی آقایکتاب  مترجمسفید و خاک

ها را روایت کردند و سپس آقای ضرغامیان توضیحاتی ها با بیان خود تعدادی از داستاندر این برنامه، ابتدا بچه. شد

چنین ایشان با توجه به عنوان کتاب که هم. ویژه کتاب مورد بحث ارائه نمودندهای فلسفی و بهدرباره مجموعه حکایت

ای اسیهای استر و یافتن پاسخ برای پرسشها را به اندیشیدن عمیقهای فلسفی بود با طرح سوال، ذهن بچهحکایت

علم خاکسفید نیز خوش درخشیدند و  های خانهق کردند. بچهنظیر مشکالت زیست محیطی، ترافیکی و یا شهری تشوی

ر پایان مراسم نیز به رسم یادبود، از طرف . دفکری هم ابراز داشتندهایشان را با همتجربهها، پیشنهادها و هر کدام دیدگاه

 .ای به جناب ضرغامیان اهدا شدانجمن فرهنگی افراز، هدیه
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 تاریخ .3.2.5

  

 

 

 

 آقای شهروز طوسیکارگروه:  )موقت( دبیر

 خیکارگروه تار دیجد ینشست دوره نیاسفند، نخست در شانزدهمشکل گرفت.  1396زمستان سال این کارگروه در 

 ییوگوآن گفت یهاکارگروه و برنامه شبردیپ یوهیش ینشست، باشندگان درباره نیدر ا افراز برگزار شد. انجمن فرهنگی

 شود. یآموزخوانده و هم یمشارکت یگونهبه رانیا خیدوره کامل تار کیکردند و قرار شد 
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 عملکرد ما ی .3.3

 حساب سود و زیانصورت .3.3.1

 در زیر نشان داده شده است: 29/12/1396حساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به صورت

 29/12/1396برای سال مالی منتهی به  

  درآمدها
 9.500.000 وندانه )حق عضویت(هم

 24.750.000 های انجمناز فعالیت وجوه حاصله
 18.700.000 همیاری

 177.025 گذاری حساب اصلیسود سپرده
 132.057 گذاری حساب کارگروه کودک و نوجوانسود سپرده

  

 53.259.082 هاجمع دریافتی
  

  هزینه
 17.166.883 هزینه اداری

 0 هزینه گردشگری
 18.050.365 هزینه همایش

 5.209.364 هاکارگروههزینه 
 10.000.000 هزینه آموزش

  

 50.426.612 هاجمع هزینه

  

 2.832.470 )زیان(س د 

 

 اعداد به ریال است.توضیح: 
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 ترازنامه .3.3.2

 در زیر نشان داده شده است: 29/12/1396برای سال مالی منتهی به  انجمن ترازنامه

 1395 1396 ها و سرمایهبدهی 1395 1396 هادارایی

   هابدهی 8.910.404 11.369.486 هابانک
 0 0 بستانکاران 402.321 775.709 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   
 13.770.986 8.312.725 سنواتی سود )زیان(   
 ( 5.458.261)  2.832.470 96سود )زیان( عملکرد    

 9.312.725 12.145.195 جمع سرمایه   

      
 9.312.725 12.145.195 ها و سرمایهجمع بدهی 9.312.725 12.145.195 هاجمع دارایی

 

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

 )عض یت(ون   هم .4.1

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

 د.هماهنگ نماین 09126349734زاده به شماره نام انجمن، بانو موسیخام و ارسال مدارک با مسئول ثبت

 وندی تکمیل و ارسال فرم هم 

 نامه انجمن مطالعه و پذیرش مرام 

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

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

 نام انجمن فرهنگی افرازپاسداران، تهران(  به

  فیش واریزی فرستادنِ تصویر 

وندان ارسال ی انجمن برای همنامهچنین اساسهمبرای شما صادر خواهد شد. وندی کارت همپس از دریافت مدارک 

 خواهد شد.

 

 همیار  .4.2

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

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

 چنین پشتیبانان مالی که تمایل دارند فقطنموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند. هم

الغ خود را به شماره حساب انجمن مب توانندمیبه کارگروه کودک و نوجوان جهت مصارف خیریه کمک نمایند 

ی بوستان، عهده بانک پاسارگاد )شعبه 5022.2970.0001.8221و یا شماره کارت انجمن  310.8100.12360841.2

نام انجمن فرهنگی افراز )کارگروه کودک و نوجوان( واریز نموده کپی فیش واریزی خود را برای پاسداران، تهران(  به

 نمایند.ال روابط عمومی انجمن ارس
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