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 پیشینه .۱

 تاریخچه .۱.۱

 افشاری رضاعلی انآقای و خواهمشتری شروین و سیما مشعوف انبانوتوسط  ۱۳80 شهریور ۲0در انجمن فرهنگی افراز 

های خود را کوشش، با گرفتنِ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان ۱۳8۱انجمن در سال  .بنیاد گذاشته شد هفتحی محمد و

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

کل ثبت اداره»در  ۱۳۹4 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  ۳۶8۹۷ی 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 .۱.2

 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 یکسال و بازرس به مدت دومدیره به. اعضای هیأتدشویم

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

مدیره است. ساختار یأتوندان هرسانِ همعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن، یاریپیشین انجمن تشکیل یافته و به

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

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

که عضو هیات  است هاییشورای مرکزی شامل اعضای هیات مدیره و دبیران کارگروه. شود، یاری برسانندنامیده می

است  انجمن اجرایی مقام باالترین عامل( بوده و دبیر انجمن )مدیر انجمن قانونی ینماینده مدیرههیأتمدیره نیستند. 

 شود.می ی آن محسوباست نمایندهنامه به وی واگذار شده اساس و مدیرهطرف هیأت که از اختیاراتی حدود و در
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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 ۱۳۹۷سال های مستقل نیز وجود دارد. در ها، امکان تعریف طرحاین هدف

گیری این کارگروه از انجمن از اواخر اردیبهشت ماه متوقف سبب کنارهبه فعالیت کارگروه ادبی .تاریخو  ادبی، کتابخوانی

 گردید.

 

 و مسئ  ین م یران .۱.۳

 دبیر انجمن )مدیر عامل( .۱.۳.۱

، که دوره دوساله اعضای هیات مدیره پیشین تقریباً به پایان ۱۳۹۶آبان  ۲0پس 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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 هیات مدیره انجمن .۱.۳.۲

مدیره انجمن برای مدت دو عنوان اعضای هیاتبرگزار شد افراد زیر به ۱۳۹۶آبان  ۲0در مجمع عمومی انجمن که در 

 سال انتخاب شدند:

 ، عضو اصلی و رئیس هیات مدیرهمیرکالئیموسویسیدمحمدحسین آقای  -۱

 و مدیر عامل )دبیر انجمن( آقای حمیدرضا افشاری، عضو اصلی هیات مدیره -۲

گیری ایشان در )پذیرش درخواست کناره  هیات مدیرهو نایب رئیس ، عضو اصلی اصفهانیآقای سامان ح -۳

 توسط شورای مرکزی انجمن( ۱۳۹۷اردیبهشت سال 

 دارو خزانه ، عضو اصلی هیات مدیرهشکوهبانو لیال رستمی -4

 ، عضو اصلی هیات مدیرهآقای شهروز طوسی -5

 البدل هیات مدیره، عضو علیبنمارانبانو حمیده صمدی -۶

 بازرس .۱.۳.۳

سال انتخاب شد عنوان بازرس انجمن برای مدت یک به ۱۳۹۶نائینی در مجمع عمومی انجمن در سال بانو سارا سجادی

 نیز تمدید گردید. ۱۳۹۷برای سال  این جایگاه سازمانیو 

 شورای مرکزی .۱.۳.4

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

عبارت بودند  ۱۳۹۷وندان شورای مرکزی انجمن در سال تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند. هم

میرکالئی )عضو هیات آقای حمیدرضا افشاری )عضو هیات مدیره و دبیر انجمن(، آقای سیدمحمدحسین موسویاز: 

شکوه )عضو هیات مدیره و دبیر کارگروه هنر(، آقای امیرهمایون مکتبی و سپس بانو شرمین رستمیمدیره(، بانو لیال 

ت مدیره و دبیر موقت کارگروه تاریخ( و بانو حمیده پزشکان )دبیر کارگروه کتابخوانی(، آقای شهروز طوسی )عضو هیا

 بنماران.صمدی

 ولینئمس .۱.۳.5

آقای شهروز  :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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 (۱۳۹5ار  تا پایان سال ذ)از زمان بنیاد  پیشینها  سالعملکرد  .۱.4

خورشیدی، جشن اسفندگان را، که نکوداشت جایگاه واالی  ۱۳8۲انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه : هاجشن .۱.4.۱

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  ۱۳8۳در تیرماه های ایرانی شد. پس از آن برگزار نمود و آغازگر حرکت توجه به جشن

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

 رو گردید. مهر بسیار فرزندان ایرانی روبه

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران پورسینایدر تاالر  ۱۳8۷جشن نوروز 

 ۱۳85، تیرگان و نوروز )دانشگاه علوم پزشکی تهران( ۱۳84خردادگان اند از های برگزار شده، عبارتدیگر جشن

 ۱۳8۷ ، تیرگان و نوروز)تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران( ۱۳8۶ نوروز سرای نظامی گنجوی(،)فرهنگ

)تاالر  ۱۳88 ، مهرگان و نوروزعلوم پزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران(ی دندانپزشکی دانشگاه )دانشکده

سرای ) ۱۳8۹ اسفندگانمهرگان و ، های همسو[(فردوسی دانشگاه تهران و کاخ سعدآباد ]به همراه شماری از سمن

ی سرای محلهو  رشوهای مردمی ومرکز مشارکت) ۱۳۹0و دانشگاه علم و فرهنگ(، مهرگان و نوروز  ی خاقانیمحله

)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(،  ۱۳۹4های همسو[(، یلدا ]به همراه شماری از سمنخاقانی 
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سوری انجمن در کافه ویوناپالس پارک آب و آتش و چهارشنبههای هموندان کارگروهبرخی  با حضور ۱۳۹5اسفندگان 

 و دوستداران انجمن.نفر از هموندان  ۱00حضور حدود در نزدیکی شهر قدس با  ۱۳۹5

هر ماه استادی را (، ۱۳8۱ـ  84اندازی )در چهار سال نخستِ راه افراز فرهنگی انجمن: های ماهانهنشست .۱.4.۲

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

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

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

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

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

آزادی آذربایجان (، دکتر ابوطالب میرعابدینی)تاریخ فرهنگ ایران (، مهندس رضا کرمانی)شادروان  ۱۳۲0در شهریور 

ایران (، فرثاقب یمرتض)شادروان منابع تاریخ ایران (، مهندس هوشنگ گودرزی)شادروان هویت ملی د(، فریم زهتابرح)

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

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

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

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

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  در نشستی با منانج وندانهم ۱۳8۲: در تعطیالت نوروزی سال ویژههای برنامههای مستقل و طرح .۱.4.۳

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

 ۱۳8۳را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  «کنکاشی در شاهنامه»های تسنش ۱۳8۲ی دوم سال در نیمه

ها استاد برپا کرد که در شماری از این نشست دکتر علیقلی محمودی بختیاریتادی به اس «عرفان در شاهنامه»ی دوره

« نگاهی به تاریخ معاصر»های نشست ۱۳8۲سال  انجمن درچنین همپرداخت. امیر صادقی به روایت )نقالی( شاهنامه می

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

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

دکتر ) های اقتصادی مشروطیتزمینه(، رضا دولتشاهیعلی) های برجسته در مشروطهنقش شخصیت(، ادیب برومند
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های بزرگ بر اقتصاد نقش اقتصاد جهانی و دولت (،حسن اصغری) ها در دوران مشروطهگروهها و حزب(، دانافریبرز رییس

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

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

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

برگزار شد. از  ۱۳84که در تابستان و پاییز « سرشت فرمانروایی در ایران باستان»فر با عنوان شادروان مرتضی ثاقب

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

آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند  ،برگزار شد ۱۳۹4ی هنرمندان ایران در اردیبهشت همکاری خانه

و  برپا شد ۱۳۹4در مهر « شرکت سهامی انتشار»و « بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار»)دردآشنا( ــ که با همکاری 

 ۱۳۹5 آذر ۲۹که در در  ،ناپذیر عرصه پژوهشِ هنر، تاریخ و ادبیات ایرانمرد خستگی، یعقوب آژندهمایش بزرگداشت 

وزارت از با هشت انجمنِ دارای مجوز انجمن فرهنگی افراز  ۱۳۹5در شهریور برگزار گردید.  خانه هنرمندان ایراندر 

 نیز را اقدام نمود و جشن پانزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمن های میراثی استان تهرانی سمنرای ثبت شبکهکشور ب

 .کردبرگزار  کمیل سوهانیبا حضور کارگردان فیلم آقای و  مادرکُشیبا پخش مستند در همین ماه 

 

 
 ۱۳84کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان،  ۱۳8۲، نوروز هایدماری کخشناس آلمانی، بانو ایران نشستی با

  
 ۱۳۹5بزرگداشت یعقوب آژند، آذر 
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 ۱۳۹4ندوشن، اردیبهشت حسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیاستاد غالم

های درهبسیاری از ورزشی اقدام به رفتن به  یروزهانجمن با برپایی تورهای یکگردی و گردشگری: ایران .۱.4.4

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

(، فارس )اردیبهشت ۱۳8۲ مهرماه)کرمانشاه  هایاستانچهارروزه به های چنین برپایی سفررود و همعصر آهن( و قُم

  .پرباری را از سر گذراند هایسال( ۱۳8۳( و آذربایجان )شهریور ۱۳8۳

 
 ۱۳8۳نقش رستم، اردیبهشت 
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 ۱۳۹۳جشن سده در تخت رستم، بهمن 

 .نمودبازدید های تهران را هم با همراهی شماری از استادان سراها و موزهبسیاری از گنجینهکه چنانهم .۱.4.5

را در قالب تور  ۱۳۹۲های گردشگری اجرا کرد، از جمله جشن سده های ملی را در قالب برنامهگاهی نیز انجمن جشن

ثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج ی بازدید از آروزهرا در قالب تور یک ۱۳۹۳ی جشن سده ،ی نائیندوروزه

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

 برگزار کرد. ۱۳۹5 مناسبت جشن سدهبه آباد و آبشار و چهارتاقی نیاسرلک، شهر زیرزمینی نوشاتپه سی

  
 ۱۳۹5به مناسبت جشن شده، بهمن  های تاریخی کاشانروزه بازدید از مکانیکگشت 
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ها، انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا خروجی های ایرانی ـ طی این سالی افراز و مستند جشننامه .۱.4.۶

، به «افراز»نوانِ زمین )افراز(، با عی 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 ۱0سردبیریِ علیرضا افشاری، در 

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

ای از چیستی و ط خودِ استادان بازبینی شده بود، به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشهای ویراسته، که توسبه گونه

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

های ان و نیز استادان و شخصیتهای همسو در سراسر ایروندان انجمن بیرون رفت و انجمنی همسرعت از دایره

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

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 نوشتاری و پوششِ خبرهای جزییی کارهای آماتوری و تجربههم برا

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

های ایرانی، به های مستندِ جشنتالشی که برای ساخت فیلم توان از محصوالت افراز نام برد و بهنمی طورهمین

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

ساعت، به بینندگان مهای نزدیک به نیجشن 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 بهکوشد تا خالء تصویری در این حوزهکند 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 .۱.4.۷

ای و یا چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانهگی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ انجمن فرهن

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

رسانی برای نجات پایگاه اطالع»نماید. یکی تر میدو نهادِ سمنی برجستهآگاهانه را بارور کردند. از این میان، نام و تالشِ 

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

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

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

ها بود، چنین افراز در آن سالفرهنگی ی فعالیت انجمن پروانه ی سازمان ملی جوانان، که مرجعنامهی آیینــ و بر پایه

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

جمن فرهنگی ای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انکنشگرانی منفرد اما همسو، که آنان نیز دارای چنین ویژگی
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گیری رسانی با طی کردن مراحل اطالعافراز جذب نشده بودند، با برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند. پایگاه اطالع

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

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

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

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

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

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

ی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام ، که برای گرفتن پروانه«راث فرهنگی افرازانجمن دوستداران می»بدل کرد. 

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

ی کتابی ده شد، و نیز تهیهی دفاع از میراث فرهنگی استفاای مستند در زمینهبندی مجموعهموسیقی، که در عنوان

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

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

شناخت، با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی یابد. کارگروه قومهایی تاریخی بروز میتین گامش در تحریفشوند، که نخس

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

ی تا به امروز منسجم در این حوزه ازد. این نخستین هستهپردمی مباحث واگرایانهگرایانه و های قومشناسی فعالیتآسیب

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

اندیشه توانمند و صاحب وندان، که اکثراً از جوانانهای آموزشی بر دستِ خود همای برپا کردن برنامهو ترویجی و در دوره

 یکرّوب یمهد خیش یانتخاباتنگاری به ستاد ی آغازِ آن نامههای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهبودند، دست به کنش

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

چندین همایش هم برپا کرد « انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز»انجامید، بود.  ۱۳88رداد در خکشور  یو فرهنگ

 /۱۳8۹اسفند  ۲0ترینِ آنها عبارت بودند از: نشست علمی به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت/ که مهم

ی بحرین تاریخچه»ایران(؛ همایش  شناسیفرهنگسرای نیاوران )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه

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

بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران سینا )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، دیدهفرهنگسرای ابن /۱۳۹0آذرماه 

فرهنگی ـ هنری خورشید راگا(. این انجمن در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر  یو مؤسسه
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های خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر فعالیت ۹4طرفِ شدن موضوعی که علت پیدایش آن شده بود، از سال 

 بازگشت.

ها تعریف بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروه ۱۳۹4ساختار انجمن در سال ها: کارگروه .۱.4.8

نشست نقد و بررسی : برگزاری کتابخوانیبه این شرح است:  ۱۳۹5های انجمن در سال عملکرد کارگروهخالصه گردید. 

هویت و نقد و بررسی کتاب برگزاری هنوز. در نشر  عزیزی و ملکیان، مجلسیبا حضور آقایان و  در باغ حیواناتکتاب 

 های پریاقصه. برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب هنوزدر نشر  فریدون مجلسیبا حضور مترجم کتاب آقای و  خشونت

های های ماهانه کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتابکودک و نوجوان. برگزاری نشست کارگروه همکاری در نشر هنوز با

مرشد و و  جستارهایی درباره عشق، آدلف، خاکستر گرم، اعتراف، زوربای یونانی، ۶۲زمستان ، تیغ لبه، سرگشته راه حق

پردیس در  سفیدعلم خاکتعدادی از کودکان خانهبا همراهی  کارفوگونپاندای کفیلم : تماشای کودک و نوجوان. مارگریتا

)پلور( با همراهی برخی بهان در روستای  تیرگانبه همکاری کارگروه کودک و نوجوان. برگزاری جشن  سینمایی قلهک

در پارک آب و روز چهارشنبه در سفید علم خاکخانه کودکان همراهبه بازدید از گنبد مینا. سفیدعلم خاککوکان خانهاز 

. مهرگیاه انجمنسفید و دوستان خاکعلم کودکان خانههمراه بهجمعه   روزی در شناسی گیاهباغ موزهآتش. بازدید از 

رسانی به روستای یاری. مناسبت هفته کتاب و کتابخوانیبه حسینیه ارشادکتابخانه  ازسفید کودکان خانه علم خاکبازدید 

با  آشانشست دو ساعته در گالری  ۱8برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  کارگروه هنر:، جنوب تهران. فرنگی کوره

در دفتر  کتاب حافظ؛ روح ایرانی نشست رونمایی و نقد و بررسی: برگزاری کارگروه ادبی. ازنین یموتینتدریس خانم 

خوانی نشست شاهنامه 4۶(. برگزاری ماکان) محمد بقاییبا حضور مولف کتاب، دکتر مدیره وقت انجمن و رئیس هیات

 بیت از شاهنامه فردوسی.  ۱۲.000و خوانش و بررسی حدود 

  
 ۱۳۹5، اردیبهشت نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات
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 ۱۳۹5جشن تیرگان در روستای بهان )پلور(، تیر 

نام ها توسط استادان صاحبریزی و دریافت مقاله و داوری آنرغم برنامههمایش علمی کورش بزرگ: علی .۱.4.۹

، برابر با روز بزرگداشت کورش ۱۳۹5و همکاری نهادهای علمی و فرهنگی معتبر، که در ابتدا قرار بود در روز هفتم آبان 

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

همایش برنامه با دلیل فشار نهاد امنیتی وزارت اطالعات لغو شد. ولی در این راستا سه پیشبرگزار شود به اسالمی

شهریور در خانه اندیشمندان علوم انسانی،  ۱۳در روز شنبه  علوم سیاسی و ایران باستانهای نشست تخصصی عنوان

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

 ریزی و اجرا گردید.برنامه ی اندیشمندان علوم انسانیخانهمهر در  ۱0شنبه در روز  باستان

  
 

 وار نشان .۱.5

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 آید، به نمایش بگذارد.فراز( برمی)اَ

های ایرانی گاهها و عبادتت مهرابهویژه در ساخهاست که بههای ضربی و برجهای معماری ایرانی یعنی سقفسبک

جا که امکان آن تا آن ،زمین در طرحترین نمادهای فرهنگ ایرانی دوم تالش شده است مهمدر درجه کار رفته است.به
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 ،چنین خوانایی عنوان یاری رساندباشد و به زیبایی طرح و هم

های جمشید و سرستونهای تختستون. نخستین نماد کار رودبه

ترین نماد دوران تاریخی ایران هستند از این که اصلیاست آن 

سال، زنده  ۲500پس از گذشت نزدیک به  ،رو که برپایی آنان

خورشید نماد دوم رساند. بودن فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن را می

ترین نشان ایرانی است: خورشید که مظهر نور، است که کهن

را نابود  ،مظاهر پلیدیزندگی و گرماست و تاریکی و سرما، 

نزد  ی کهعدد؛ شمار هفت است کند. پرتوهای خورشید بهمی

هفت  و شاید الطیرمنطقدر ی عشق هفت مرحله تا ،برای رستگاری انسان ،ی مهریاز هفت پله)است  ارجمندایرانیان 

 (.خان رستم
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 ۱۳۹6 خالصه عملکرد سال .2

 انجمن .2.1

 خرداددر پنجم )واقع در منطقه فیروزکوه(  هراندهبرنامه تور یکروزه اجرای  •

 خرداد. ۲4در ، حیدر زاهدیبازدید تخصصی از آثار منتخب موزه هنرهای معاصر تهران با همراهی آقای  •

  
کارگاه آموزشی، نشست بیناانجمنی و همایش تیرگان در سازمان میراث فرهنگی، برنامه تیرگان در سه بخش اجرای  •

 . تیر ۱4در های میراثی استان تهران دستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمنگردشگری و صنایع
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 و پاییز. تابستاندر  های ایرانیجشنشادباش های طراحی کارتفراخوان  •

   
 اثر بانو الهام باقری اسفندگاناثر بانو هما اسحاقی، چپ:  اکوان دیومقدم، میانی: اثر بانو الهه همائی یلداراست: 

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

 آبان. ۲4

 آذر. ۲۹در  افراز در کافه الاللند یاز هموندان انجمن فرهنگ یبا حضور گروه لدایجشن نکوداشت برگزاری  •

 پنجم در علوم انسانی در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان( جشن اسفندگان) نیروز بزرگداشت زن و زمبرگزاری  •

 اسفند.

  
 اسفند. ۲۲در  در نزدیکی شهریار یسورجشن چهارشنبه برگزاری •

 

 ها ار رو  .2.2

 .توسط کارگروه ادبی شاهنامه فردوسیبیت از  4500نزدیک به خوانش و بررسی  •
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توسط کارگروه کودک و  امرداد ۱۶ در ی علم خاک سفیدخانه انو نوجوان انبا حضور کودک گنبد مینابازدید از  •

 نوجوان.

پنجم آبان توسط کارگروه  در سفیدی علم خاک خانه انو نوجوان انبا حضور کودک شهرک سینماییبازدید از  •

 کودک و نوجوان.

توسط کارگروه  در تابستانشش جلسه سه ساعته  در، محمد کیهانبه استادی آقای  مقدماتی عکاسیدوره برگزاری  •

 هنر.

 توسط کارگروه هنر.شهریور  ۲۱ در های سینماییآشنایی با مکتب روزهکارگاه نیمبرگزاری  •

 در پاییز و زمستان توسط کارگروه هنر.خوانی نمایشنامه اجرای پنج نشست •

 توسط کارگروه هنر. تهیه رادیو پادکستی انجمن فرهنگی افراز •

 .کتابخوانی گروهکار توسطی و مطالعه و بررسی ده عنوان کتاب گروهنشست ماهانه درون ۱0برگزاری  •

 توسطاردیبهشت  ۲۷ در هجری هشتم قرن در ادبا جمهوری و حافظ درباره فردوسی علی دکتر با نشستیبرگزاری  •

 .کتابخوانی گروهکار

صد سال با محوریت کتاب  گابریل گارسیا مارکزبرگزاری نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک ادبی  •

 .کتابخوانی گروهکار توسط تیر ۲۱در  رنگی کاغذ فصلنامهبا همکاری  تنهایی

با و  نوجوان و کودک با همکاری کارگروه نهای فلسفی برای حفظ زمیحکایتوگو پیرامون کتاب گفت •

 ی.کتابخوان کارگروهتوسط  مهر ۲8 در  ضرغامیان مهدی کتاب آقای و مترجم سفیدخانه علم خاکحضورکودکان 
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 ۱۳۹۷عملکرد سال  .۳

هایی است که در سطح انجمن: بیشتر شامل برنامه( ۱ شود:میها در دو سطح در انجمن برگزار طور کلی برنامهبه

توانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی وندان در آن میوندان و غیرهمرسانی عمومی شده و هماطالع

هایی امهها: بیشتر شامل برندر سطح کارگروه( ۲و  کندهایی که انجمن برگزار میگیرد. مانند همایشانجمن انجام می

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

 ها در سطح انجمن برگزار شود.روههای بزرگ کارگاست برنامه

 

 انجمن .۳.۱

انجمن در ساعت ساالنه  عادی عمومی مجمعمجمع عمومی عادی : ساالنه عادی عمومی مجمعبرگزاری  .۳.۱.۱

 ۱۳۹۶برگزار شد. طبق دستورجلسه مجمع گزارش عملکرد انجمن در سال  ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۷روز پنجشنبه مورخ  ۱۶

آمده و نتیجه بررسی آن را به آگاهی دوستان رساند. در موارد پیش توسط دبیر انجمن ارایه شد. سپس بازرس انجمن

رو در سال جدید خود را ارایه نمودند. در آخر های پیشو برنامه ۱۳۹۶گزارش عملکرد سال  هادبیران کارگروهادامه 

 های مالی و مبلغ هموندانه انجمن به میزان پنجاه هزار تومان به تصویب هموندان حاضر در مجمع رسانده شد.صورت

 انجمن دیدبرنامه باز سوم خرداد در روزخرمشهر،  یبه مناسبت سالروز آزادساز: از موزه دفاع مقدس دیبازد .۳.۱.۲

ادوات  شگاهی(، و تاالر سراسرنما، و نمای)تاالر اصل گانهموزه شامل منازل هشت نیاز موزه دفاع مقدس، انجام شد. ا

به  یجالب یاامکانات چندرسانه لهیخرمشهر، به وس یآزادساز اتی. در تاالر سراسرنما، خالصه شرح عملباشدیم یجنگ

 درآمد.  شینما
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خرداد تماشای مسابقه فوتبال ایران و مراکش از سری مسابقات جام  ۲5روز  : درمسابقه فوتبالتماشای  .۳.۱.۳

سبب عدم صدور ریزی گردید که متاسفانه بههمراه کودکان خانه علم خاک سفید برنامهروسیه به ۲0۱8جهانی فوتبال 

 مجوز تماشای گروهی مسابقه! از طرف شهرداری منطقه مربوطه لغو گردید.

 تیر ماه ۱5در روز  در جنگل کارا پیمایی سبککوه برنامهبه مناسبت جشن تیرگان : جشن تیرگانگزاری بر .۳.۱.4

 برگزار گردید.

  
دومین فراخوان طراحی کارت انجمن  ۱۳۹۷سال  تابستان: در یهای ایرانشادباش جشن هایطراحی کارت .۳.۱.5

چنین و همجشن ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و اسفندگان  5طراحی و نقاشی  شامل یهای ایرانشادباش جشن

های ایرانی با حضور آقای حیدر زاهدی )منتقد های جشنداوری طرح .گذاشترا به مسابقه  روز بزرگداشت کورش بزرگ
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ه هنر انجمن( برگزار و زیر نظر شکوه )دبیر کارگروهنری( خانم رایکا خورشیدیان )پژوهشگر هنر( و خانم لیال رستمی

بندی و رنگ، خالقانه بودن، انتقال مفهوم )گویا بودن(، مواد و تکنیک، ها بر اساس شش معیار ترکیبآقای زاهدی طرح

های دریافتی برای جشن شب یلدا طرح انار و کارگیری عناصر فرعی( و تناسب بایدها بررسی شد. از بین طرحمحتوا )به

لحاظ چنین طرح دوم بانو کریمی نیز به عنوان برنده انتخاب شد. هماثر بانو شکیال کریمی از تهران به شاهنامه )دیو(

اردبیلی از های دریافتی برای جشن اسفندگان طرح زایش اثر بانو آرام عالییکیفی برای چاپ پذیرفته شد. از بین طرح

لحاظ کیفی برای ا اسحاقی از تهران و شکیال کریمی نیز به چنین طرح بانو همعنوان برنده انتخاب شد. هماردبیل به

 اردبیلی جهت چاپ پذیرفته شد.چاپ پذیرفته شد. تنها اثر دریافتی برای مهرگان از طرف بانو آرام عالیی

  
 شده بانو شکیال کریمی برای جشن شب یلدادو طرح پذیرفته

در  ریکه عنان تدب یادر تقارن با زمان و زمانه ،۱۳۹۷ سال: الملکهزاره خواجه نظام شیهماشیپبرگزاری  .۳.۱.۶

و دروغ برجان  یو دشمن، خشکسال رود،یجز به راز سخن نم یرانیا شهیو از خرد و اند دینمایعمل و نظر از کف رفته م
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را بر دفتر  ینیبرگ زر شیخو لمق یرویخرد، و با ن یاریکه به  بود یسال زاده شدن مرد نیگشته، هزارم رهیچ رانیا

 . افزود رانیا خیسال تارکهن

 
 اردبیلی برای جشن اسفندگانطرح برنده بانو آرام عالئی

 یبا همکار ۱۳۹۷پاییز در  ،یالملک طوسهزاره خواجه نظام یالمللنیب شیهما ران،یخردمند ا ریمنظور بزرگداشت وزبه

راستا نشست  نیدر ا .شدنهاد در مشهد برگزار و مردم یفرهنگ یهااز انجمن یمشهد و گروه یدانشگاه فردوس

در تهران و در روز  گرید یفرهنگ ینهادها یافراز و برخ یالملک به همت انجمن فرهنگهزاره خواجه نظام شیهماشیپ

 . گردیدبرگزار  یلوم انسانع شمندانیخانه اند یدر تاالر فردوسسوم آبان ماه  پنجشنبه
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استاد دانشکده حقوق  ،یاحمد دیدکتر حم خ،یشناس و استاد تارمورخ و جامعه ون،یهما لیبرنامه دکتر ناصر تکم نیدر ا

 .ندپرداخت یسخنران به ایراد خیشناس و پژوهشگر تارجامعه ،یلیوک نیدانشگاه تهران، و دکتر شرو یاسیو علوم س

 
آذر  ۲۹در روز پنجشنبه هموندان انجمن مناسبت جشن شب یلدا )چله( برنامه دورهمی به: یلداجشن شب  .۳.۱.۷

  در یک کافه برگزار گردید.
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های میراثی استان تهران که انجمن مناسبت نکوداشت جشن باستانی سده، شبکه سمنه: بجشن سده .۳.۱.8

که  دیدتدارک  شهریار در تخت رستمبهمن  ۱0در روز چهارشنبه ای را فرهنگی افراز نیز در آن عضویت دارد، برنامه

شد که خبر لغو برنامه در پایگاه خبری اجرای برنامه لغو  و متاسفانه فرمانداری شهریار با برگزاری برنامه مخالفت کرد

 رسانی گردید.برای همگان اطالع گزارش لغو یک جشنقانون با عنوان 

مناسبت جشن اسفندگان، روز بزرگداشت زن و زمین، یک برنامه فراز بهانجمن فرهنگی ا: جشن اسفندگان .۳.۱.۹

 پیمایی سبک به همراه پاکسازی مسیر درکه تا کافه عمرانکوهشکل اسفند به ۱0در روز جمعه پاکسازی طبیعت را 

ی های برجسته، از جشن«سپندارمزدگان»اسفندروز از اسفندماه، یعنی پنجم اسفند، جشن اسفندگان یا  برگزار نمود.

داشت زمینِ بارور و بانوان دانسته ایرانی، است چرا که از روزگارانی کهن در فرهنگ ایرانی این روز بهانه ای برای گرامی

 های زایش و باروری است.رهشده است. جشن اسفندگان، یادمانی بسیار کهن از اسطومی

سوری انجمن با حضور سان چند سال پیش جشن چهارشنبهبه ،اسفند ۲8: در روز سوریجشن چهارشنبه .۳.۱.۱0

 وندان و دوستداران انجمن در نزدیکی شهریار برگزار گردید.هم
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 ها ار رو  .۳.2

 هنر .۳.۲.۱
  

 

 

 

 تاکنون( ۱۳۹۶شکوه )از تیر ماه دبیر کارگروه: بانو لیال رستمی

تا  ۱۳۹5بانو فائزه کثیر )از شهریور و  (۱۳۹5پیشین: بانو سارا سجادی نائینی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور  اندبیر

 .(۱۳۹۶تیر 

هموندان و دوستداران انجمن ماه  نیفرورد ۳0در روز پنجشنبه : رانیا یفرانسه در موزه ملبازدید از موزه لوور  •

 دیبازد نیرفتند. در ا رانیا یاز موزه لوور فرانسه در موزه مل یآثار یبه تماشا ینفر 45گروه  کیافراز در  یفرهنگ

بودند  دهدرآم شیکه به نما یدرباره مجموعه موزه لوور و منتخب آثار یحاتیتوض ،یمنتقد هنر ،یزاهد دریح یآقا

 یهاموزه لوور آغاز شد و در ادامه بخش شیدایبا بخش پ دیکه حدود دو ساعت به طول انجام دیبازد نیارائه نمود. ا

 شگاهینما دنیبه د دکنندگانیبازد زین انیگذشت. در پا نیحاضر دیاز د زیمصر باستان و هنر معاصر ن ،یهنر اسالم

 . داز موزه لوور رفتن یارستمیعباس ک یهاعکس

  

 یادهیپد رانیرش دستباف اعمل آمد. فاز موزه فرش ایران بازدید به امرداد ۲5شنبه پنجدر روز : بازدید از موزه فرش •

 یبا تمام ابعاد فرهنگ یرانیاست که بر اثر حضور انسان ا ییهایژگیو ونیناظر بر آن مد یهااست که همه ارزش

 انیدر نزد غرب یرانیهنر ا": دیگویم رانیهنر ا یبزرگ شاهکارها . پوپ در مجموعهشودیاو حاصل م یو اجتماع
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است که در سراسر  یگاهیجالل و جا یسوا نیو ا "شودیشناخته م بافبا فرش دست یگریاز هر هنر د شیب

 . داشته است ایو با ارزش دن یهنر یکاالها انیدر م رانیفرش ا خ،یتار

  

 دی به تماشای گروهی تئاتر رفتند.  ۱۲تیر و  ۲۶کارگروه هنر در دو نوبت : تماشای تئاتر •

ان، به مناسبت روز سینما بازدید ایر هایموزه از بازدید برنامه ادامه در  انجمن فرهنگی افراز: بازدید از موزه سینما •

  .دیدشهریور برای هموندان تدارک  ۲۲در روز از موزه سینمای ایران را 

  

دوستان ایران را دلشاد کرد که با ثبت و ضبط کوشش بانیان و کوشندگان این که همه فرهنگ بود رویاییموزه سینما 

انی که دستآورد و حاصل عمرشان را در بازتاب پرده سفید و فراروی آیندگان و افتخاری برای آن شدهنر صنعت چراغی 

اهلل انتظامی عزت ،نقره فام سلولویید، نظاره گر بودند و این مهم صورت نگرفت مگر به یاری و اعتماد عباس کیارستمی

 و پشتکار دیگر هنرمندان این عرصه.
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همکاری کارگروه تاریخ انجمن در روزهای برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با : نشست تخصصی تاریخ هنر •

زاده از دار در ایران باستان توسط دکتر میالد محسنآذر با عنوان بررسی سیر تحول تاالرهای ستون ۲۶آبان و  ۲8

محمد زمانی و مقایسه منشور کورش بزرگ با اعالمیه جهانی حقوق وندان انجمن، فلسفه تاریخ توسط دکتر علیهم

 نیا در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.هشید ارفعبشر توسط دکتر ب

 عشق عنوان با نمایشنامه ششمین خوانش با ۱۳۹۷ سال در هنر کارگروه از خوانینمایشنامه گروه: خوانینمایشنامه •

 کار به نشست هشت در نمایشنامه هفت خواندن با و کرد آغاز را خود کار ماه فروردین در امانوئل اشمیت اثر لرزه

 علوم در خانه اندیشمندان ثابت و مناسبی مکان انجمن، هماهنگی با سال و میانه در چنینهم .داد پایان خود

های اجرا خوانی قرار داده شد. نمایشنامهدر اختیار گروه نمایشنامه هانشست برگزاری طور ماهانه جهتانسانی به

 عبارتند از:  ۱۳۹۷ سال شده در

o  فروردین ۲۹ ،اشمیت امانوئل اریک ،لرزه عشق 

o خرداد ۳0 ،رضا یاسمینا ،کشتار خدای 

o  مرداد ۲۷ ،میلر آرتور ،فروشنده مرگ 

o مهر ۲ ،سایمون نیل ،یانکرز در گمشده 

o آبان ۱4 ،ایبسن هنریک ،گابلر هدا 

o دی ۱۹ ،برشت برتولت ،اول بخش لیلهاگ زندگی 

o بهمن ۳ ،برشت برتولت دوم، بخش لیلهاگ زندگی 

o اسفند ۱ ،دونامک مارتین ،بالشی مرد 
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 کتابخوانی .۳.۲.۲
  

 

 

 

 تاکنون( ۱۳۹۷)از دی  بانو شرمین پزشکاندبیر کارگروه: 

تا  ۱۳۹5زاده )از خرداد بانو عاطفه موسی ،(۱۳۹5دبیران پیشین: آقای محمد صادقی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد 

 .(۱۳۹۷تا دی  ۱۳۹5و امیرهمایون مکتبی )از دی  (۱۳۹5دی 

گروهی، دو نشست نشست ماهانه درون ۱۱در مجموع  ۱۳۹۷در سال  انجمنگروه کتابخوانی کار کتابخوانی: •

وهی کتابی که خوانده گرهای درونخصوصی با دکتر علی فردوسی و سه نشست عمومی برگزار کرد. در نشست

 ۱۹طور معمول چهارشنبه آخر ماه و حدود ساعت ها )که بهشده بود بررسی و به بحث گذاشته شد. طی نشست

ها و ابهامات خود را با دوستان گروه در ها و یا پرسششود(، دوستان نظرها، نکات قوت و ضعف کتاببرگزار می

ای را به بقیه اعضای گروه و نیز دکتر علی فردوسی ارسال ، نامهمیان گذاشته و پس از هر نشست، در راه ایمیل

پرنده "گشوده شده بود نمایشنامه  "دل تاریکی"با کتاب  ۱۳۹۶کنند. در ادامه سبک سمبولیسم که در سال می

خوانده و به بحث گذاشته شد. سپس برای مابقی سال با نظر  ۱۳۹۷از موریس مترلینگ نیز در ابتدای سال  "آبی

 باشد: ها به شرح زیر میهای متنوعی انتخاب گردید که فهرست کتابوستان کتابد

o نینوش نیترجمه عبدالحس ،نگیمترل سیمور ،یپرنده آب یشنامهینما 

o یترجمه احمد پور ،نگریس سیباشو ساکیآ ،دشمنان 

o یعباس معروف ،مردگان یسمفون 

o یابندرینجف درترجمه  ،نیمارک تو ،نیف یسرگذشت هکلبر 

o یآشور وشیدار ،چهین شیفردر ،گفت زرتشت نیچن 

o ییفرشاد رضاترجمه  ،یه ونیه میک ،من انیروح گر 

o یاحلبچه وانیمرترجمه  ،یعل اریبخت ،ایانار دن نیآخر 

o ییمحمود داناترجمه  ،وتنین کلیما ،سفر روح 

o یساعد نیحسغالم ،باشکوه ینینششب 

o یاحمد دیترجمه عبدالحم ،چیویسوتالنا الکساندرونا الکس ،زنانه ندارد یجنگ چهره 
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o یترجمه محمد قاض لونهیس ویاتسینیا ،نان و شراب 

  
و عرصه  یروشنفکر»سوم کتاب مناسبت چاپ بهفروردین ماه نشستی  ۳۱در : نشستی با دکتر علی فردوسی •

 زی( و نسکویدانشگاه نوتردام سانفرانس یاسیو علوم س خی)استاد تار یفردوس یبا دکتر عل ییحاصل گفتگو «یعموم

در  انیاستادان و فرهنگ ان،یاز دانشجو یبا حضور جمع «نوزایاسپ یاسیس یرساله اله»چاپ دوم ترجمه کتاب 

اسپینوزا و موضوع  یدرباره آراسخن  رادیبه ا یمراسم دکتر فردوس نیشد که در ا ارانتشار برگز یشرکت سهام

  به پرسش حاضران پرداخت. ییگواسخو پروشنفکری 

 حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟ •
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اردیبهشت ماه با سخنرانی دکتر علی فردوسی در کتابفروشی بوکلند در  ۲۲نشست حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟ در 

سازی از مجتمع پاالدیوم برگزار گردید. ایشان در این برنامه، ضمن برشمردن تاثیر حافظ بر فرهنگ ایرانی از بت

دون مجلسی در این نشست در ستایس دکتر علی فردوسی چنین استاد فریهایی چون حافظ انتقادکردند. همشخصیت

 .افتی انیو پاسخ سخنرانان پا نیحاضر یاز سو هاییپرسشنشست با طرح  نیاصبحبت نمودند. 

ی علم خاک سفید و کافه کوخ )متعلق به ی خانهکتابخوانی ِانجمن و با همکار کارگروه کوششبه : شهر و زندگی •

با  ان،یضرغام یمهد یجناب آقا تالیف” شهر و زندگی“گفتگو درباره کتاب ِ  مراسم نشست و جمعیت امام علی(

را از موضوع  هاییکودکان پرسشبرنامه در ابتدا  نیا دربرگزار شد.  در دهم اسفند ماهکافه در محل حضور مولف 

 یو زندگ یدرباره شهر و شهروند یحاتیتوض انیضرغام یکتاب مطرح کردند و سپس آقا نیو محتوا و هدف ا

مشکالت  به مفاهیمی چون ترقیعم دنیشیبه اند قیرا تشو کودکانذهن  شانیا نیچنهمارائه نمودند.  یشهر

 دیعلم خاک سف یخانه کودکانشهر تهران نمودند.  یگونه تیهویب شیدایو نحوه پ یشهروند ستیو ز یشهر

 ابراز داشتند. یرا با همفکر شانیهاتجربهو  شنهادهای، پهاو هر کدام نظر انیرا ب یقابل تامل هایپرسشنکات و  زین

جلد کتاب با موضوع کودک و نوجوان را به کتابخانه خانه  ۶۷تعداد  انینشست، جناب ضرغام انیدر پا نیچنمه

 نمودند.  میتقد دیعلم خاک سف
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 تاریخ .۳.۲.۳
  

 

 

 

 تاکنون( ۱۳۹۶آقای شهروز طوسی )از دی کارگروه:  دبیر

 خیکارگروه تار دیجد ینشست دوره نیاسفند، نخست شکل گرفت. در شانزدهم ۱۳۹۶این کارگروه در زمستان سال 

 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 

شرایط جغرافیایی ، ها و عصرهای پیشاتاریخیهای باستانی، و دورهمعرفی تپه: ایران تاریخ آغاز یدرباره هاییارائه •

 فروردین. ۲۲در  سومر، جیرفت و شهر سوختهو  ری تمدنگیفالت ایران و تأثیر آن بر شکل

 .اردیبهشت ۱۹در  زرتشتو  تمدن سومر و میراث آنارایه  :ایران تاریخ آغاز یدرباره هاییارائه •

مدرس  و پژوهشگر تاریخخدادادیان  فرشید دکتر سخنرانی و حضور ایالم با یدرباره هاییارائه :المی ماایمیراث  •

خدادادیان در معرفی جغرافیای تاریخی ایالم با استناد به نقشه ایالم باستانی برگزار گردید. خرداد  ۲۳ در دانشگاه

گفت: محدوده جغرافیایی که تمدن ایالم را در آن متصور است  والتر هینتستالیف  دنیای گمشده عیالماز کتاب 

در نهایت گسترش تاریخی خود از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول پیش از میالد بخش بزرگی از مناطق 

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: به ظاهر  گرفت.غرب، جنوب غرب و جنوب سرزمین امروزی ایران را در بر می

یا و آثار تمدنی فراموش شده روبرو هستیم، اما تحقیق میدانی تداوم برخی نمادها باورها، فرهنگ، کارکردها با بقا

خدادادیان در ادامه سخنرانی خود گفت:  گذارد.و کاربردهای ایالمی تا روزگار معاصر و حتی امروز را به نمایش می

سازی است که بنا به شناسیم تداوم زیگوراتزنبیل میمعبد شهر ایالمی دوراونتاش که آن را با عنوان محلی چغا

بینیم. معماری متقارن و پلکانی های متعددی از آن را میالنهرین نمونهقبل از ایالم در بین م. ا. ل. مالوانگزارش 

در ترین نماد توجه به آسمان و تعالی زیگورات چغازنبیل که حداقل سه طبقه از آن تا امروز باقی مانده، شاخص

خط میخی ایالمی و زبان خوزی بخش دیگر سخنان فرشید خدادادیان بود. وی در تبیین  معماری ایالمی است.

دانان قرن دهم هجری که به زبان تداوم خط ایالمی در طول تاریخ گفت: ریچارد فرای آورده است که جغرافی
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ادامه زبان باستان ایالمی تفسیر شده  نوشتند، از وجود زبان خوزی در کوهستان زاگرس خبر دادند کهعربی می

 . است

 
پژوهشگر ی، احمد نوربرگزار شد  تیر ۲0که در  در این نشست: انیفرهنگ و اد خیاو بر تار ریبا زرتشت و تأث آشنایی •

پیرامون زرتشت و تاثیر او بر تاریخ فرهنگ و ادیان به سخنرانی پرداختند.  و مترجم اوستا رانیو فرهنگ ا خیتار

 داشتند.مادها  یدرباره ایارائهکنندگان برای شرکت انیلیمسعود آج چنینهم

 رانیا شانیاندانجمن هم با همکاریافراز  یانجمن فرهنگ خیکارگروه تار: تیدر جنبش مشروط یرانینقش اقوام ا •

 برگزار کردند.امرداد  ۱4 در وام ایرانی در جنبش مشروطیت رانشست اق یفرهنگ

 : یریگشکل یو چگونگ ییپ.م(؛ چرا۳۳0-55۹) انهخامنشی برآمدن •
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)دانشگاه  یخیدوران تار یشناسباستان یدکتر یدانشجو ،زادهمحسن الدیمامرداد برگزار شد  ۲۲در این نشست که در 

 کنندگان سخنرانی کرد.پیرامون برآمدن هخامنشیان برای شرکت (مدرستیترب

 : شهریور 5 ،همایش بزرگداشت حماسه چالدران •

  
همایش بزرگداشت حماسه یولی با همکاری با برخی نهادهای فرهنگی، از جمله انجمن فرهنگی افراز سومین نشریه وطن

استادان نصراله  در این همایش شهریور در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد. پنجرا در  چالدران

همچنین با حضور سرلشگر مرتضی فکور و سرتیپ دوم سخنرانی کردند. پورجوادی، داوود هرمیداس باوند و اصغر دادبه، 

نامه از یاد و خاطره زنده یاد سرلشگر قاسمعلی خلبان محمود ضرابی از همرزمان و مهندس سعید بحیرایی نویسنده زندگی

خوانی زمرد هظهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی و رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران تجلیل شد. شاهنام

یزدانی و نقالی شاهنامه توسط طاهره بهرامی و اجرای گروه عاشیق آذری به رهبری قدرت میرزاپور از برنامه های جنبی 

 این همایش بود.

 ۳0 : این نشست در روزچرایی روز شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگ؛ نقش داریوش در تاریخ ایران •

 شد.شناسی، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کارشناس ارشد باستان مهر با ارائه سورنا فیروزی،

ی سخنران جمشید بانشست سرگذشت تخت های بازخوانی تاریخ ایرانسلسله نشست: از سرگذشت تخت جمشید •

 ار گردید.برگز خانه اندیشمندان علوم انسانیدر تاالر خیام دی  ۲4دوشنبه در روز  فرشید ابراهیمی، پژوهشگر تاریخ
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های سلسله نشستنشست دهم از  : پاسارگاد و سیوند پس از یک دههو  نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغی •

محمد تقی عطایی، دانشجوی دکترای توسط  بازخوانی تاریخ ایران نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغی

علیرضا افشاری، توسط  سیوند پس از یک دههپاسارگاد و و  شناسی دوره هخامنشی در دانشگاه مونیخباستان

 برگزار شد. خانه اندیشمندان علوم انسانیدر تاالر خیام بهمن  ۲۹و از هموندان انجمن در  کنشگر میراث فرهنگی

های سلسله نشست: نشست یازدهم از سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامیو  ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر •

سقوط و  مجید خالقیان، کارشناس ارشد تاریختوسط  ن ایستادگی سغدیان در برابر اسکندربازخوانی تاریخ ایرا

اسفند  ۲0 و از هموندان انجمن در افزارشهروز طوسی، کارشناس سازمان رزمتوسط  هخامنشیان از دیدگاه نظامی

 برگزار شد. خانه اندیشمندان علوم انسانیدر تاالر خیام  ماه
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 عملکرد ما ی .۳.۳

 حساب سود و زیانصورت .۳.۳.۱

 در زیر نشان داده شده است: ۲۹/۱۲/۱۳۹۷حساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به صورت

 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷برای سال مالی منتهی به  

  درآمدها
 ۷،500،000 وندانه )حق عضویت(هم

 ۳8،5۹0،000 های انجمناز فعالیت وجوه حاصله
 0 همیاری

 455،8۷0 گذاری حساب اصلیسپردهسود 
 ۹۶،۹۳۷ گذاری حساب کارگروه کودک و نوجوانسود سپرده

  

 4۶،۶4۲،80۷ هاجمع دریافتی

  
  هزینه

 4۲،85۲،8۶۹ جاریهزینه 
 ۱،۳40،000 هزینه گردشگری

 ۶۲5،000 هزینه همایش
 0 هزینه آموزش

  

 44،8۱۷،8۶۹ هاجمع هزینه

  
  

 ۱،۸24،۹۳۸ )زیان(س د 

 

 اعداد به ریال است.توضیح: 
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 ترازنامه .۳.۳.۲

 در زیر نشان داده شده است: ۲۹/۱۲/۱۳۹۷برای سال مالی منتهی به  انجمن ترازنامه

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ها و سرمایهبدهی ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ هادارایی

   هابدهی ۱۱،۳۶۹،48۶ ۱۱،0۷۶،5۹۲ هابانک
 0 0 بستانکاران ۷۷5،۷0۹ ۲،8۹۳،54۱ صندوق

 0 0 اسناد پرداختنی 0  بدهکاران
 0 0 هاجمع بدهی 0  اسناد دریافتنی

      
      
   سرمایه   
 ۱،000،000 ۱،000،000 سرمایه هیات موسس   
 8،۳۱۲،۷۲5 ۱۱،۱45،۱۹5 سود )زیان( سنواتی   
 ۲،8۳۲،4۷0 ۱،8۲4،۹۳8 ۹۷سود )زیان( عملکرد    

 
 

 سرمایهجمع  
۱۳،۹۷0،۱۳۳ ۱۲.۱45.۱۹
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 ۱۲،۱45،۱۹5 ۱۳،۹۷0،۱۳۳ ها و سرمایهجمع بدهی ۱۲،۱45،۱۹5 ۱۳،۹۷0،۱۳۳ هاجمع دارایی

 

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

 ون   )عض یت(هم .4.۱

های توانند جهت دریافت فرمشوند. دوستان میوند )عضو( انجمن توانند همهای زیر میمند با اجرای گامدوستان عالقه

 هماهنگ نمایند. 0۹۱۲۶۳4۹۷۳4زاده 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 50۲۲.۲۹۷0.0000.0۲8۶یا شماره کارت  ۳۱0.8۱00.۱۲۳۶084۱.۱

 نام انجمن فرهنگی افرازپاسداران، تهران(  به

 فرستادنِ تصویر فیش واریزی  •

وندان ارسال ی انجمن برای همنامهاساس چنینوندی برای شما صادر خواهد شد. همپس از دریافت مدارک کارت هم

 خواهد شد.

 
 همیار  .4.2

و یا شماره کارت انجمن  ۳۱0.8۱00.۱۲۳۶084۱.۱پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن 

ز واریز نام انجمن فرهنگی افرای بوستان، پاسداران، تهران(  بهعهده بانک پاسارگاد )شعبه 50۲۲.۲۹۷0.0000.0۲8۶

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

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹۳۹5 – ۱۶4۹نشانی پستی: تهران، صندوق پستی:  ▪

 0۹۱۲۳۷۶۹۲۱0ی همراه دبیر انجمن: شماره ▪

 0۹۳۷5۷۹۶۳4۳شماره روابط عمومی:  ▪

 www.anjomanafraz.comتارنمای انجمن:  ▪

  afraz.ngoاینستاگرام:  ▪

  info@anjomanafraz.comرایانامه انجمن:  ▪

  https://telegram.me/anjomanafrazتلگرام:  ▪

 


