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گشدؿگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
بؼط فشٌّگ کتاب ٍ کتابخَاًی دس بیي داًـجَیاى
آؿٌایی بیـتش داًـجَیاى با ػاصهاى داًـجَیاى جْادداًـگاّی
خالصه طرح :
بِ گفتهِ اکرهش جاه هِ ؿٌاػهاىو اقهَ ام ٍ هللهی کهِ بها هعا هِ ههاًَع بهَدُ ٍ کتهاب ٍ کتهابخَاًی دس هیاًـهاى سٍاد بیـهتشی داؿهتِ
اػههتو اَاًؼههتِ اًههذ فشٌّگههی هاًههذگاساش ٍ خَیههااش اص خههَد بههِ جههای بگزاسًههذ ٍ هیههشام فشٌّگههی ٍ گٌجیٌههِ ّههای ه ههاس ٍ
دػتاٍسدّای عا واى ٍ فشّیختگاى خَد سا بهِ ًؼهه ّهای دیگهش هٌتنهه کٌٌهذ .بها اَجهِ بهِ خهاییي بهَدى ػهشاًِ هعا هِ دس کـهَس ٍ
دس جْت انَیت ایي فشٌّگ قصذ بشگضاسی جلؼات ّفتگی ه شفی کتاب سا دس خشدیغ ؿْیذ بْـتی هـْذ داسین.
کتابّایی کِ ه شفی خَاّذ ؿذ بِ ؿشح صیش اػت :
۱ه سهاى  4891اثش جَسد اٍسٍلو اسائِ اَػط بٌْام غالهی :
 ۱۸۹۴دیهذگاّی دهذ سطیهنّهای اَاها یتش ٍ دهذ کوًَیؼهتی داسد .دس قهشاس گهشفتي کتهاب دس طاًهش علوهی اخیلهی بحه ٍجهَد داسد
اها بؼیاسی آى سا کتابی ؿاخص دس ایي ػبک هیداًٌذ.
۲ه سفرنامه برادران امیدوار ،اسائِ اَػط ًاصش صهاًی :
ػهفشًاهِ بهشادساى اهیهذٍاس اَػهط عیؼهی اهیهذٍاس ٍ عبهذا اهیهذٍاسو بهشادساى جْهاًگشد ٍ خظٍّـهگش ایشاًهی ًَؿهتِ ؿهذُ اػهت .ایهي
دٍ بشادس اٍ یي ایشاًیاًی ّؼتٌذ کهِ بهِ ؿهته اخصصهی ٍ شفهِایو دس ػهال  ۱۳۳۳عهضم کشدًهذ اها جْهاى سا بتاًٍهذ .ایهي ػهفشًاهِ
جٌبِ احنیناای داؿتِ ٍ بِ صًذگی اًؼاى ٍ ًحَُ خیذایؾ اًؼاى دس بخؾّای هختلف کشُ خاکی اَجِ ٍیظُ ای داسد .
۳ه طاعون اثش آ بش کاهَو اسائِ اَػط ػجاد صوذیاى :
سهههاًی اػههت ًَؿههتِ آ بههش کههاهَ کههِ دس ػههال  ۱۸۴۱بههِ پههای سػههیذ .سهههاى اص سدُ آثههاس اگضیؼتاًؼیا یؼههتی ؿههوشدُ هههیؿههَد.
ًَیؼٌذُ دس ههَسد ایهي اثهش دس ًاههِای بهِ سٍالى بهاست ههیًَیؼهذ :دس هنایؼهِ بها سههاى بیگاًهِو طهاعَى بهیگفتگهَ گهزاسی اػهت اص
ػشکـی اًفشادی بِ جْاى اجتواعیو اجتواعی کِ بایذ دس هباسصُّایؾ ؿشکت کشد.
۴ه لطفا گوسفند نباشید اثش هحوَد ًاهٌیو اسائِ اَػط هحوذسدا هْشآبادی :
اص جولههِ بشاههشیي کتههاب ّههای خَدؿٌاػههی ٍ اصههالح ا گههَی صًههذگی ؿخصههی اػههت کههِ دس پٌههذ ػههال اخیههش ًگههاسؽ یافتههِ اػههت.
خَاًذى ایي کتاب بشای ّوِ افشادی کِ ًوی خَاٌّذ گَػفٌذ بواًٌذ اَصیِ ؿذُ اػت.
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