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 چکیده

در خصوص  ،ش 3131خرداد  7تدوین نخستین نظامنامه در ایران به تاریخ  ،یکی از اقدامات مورد توجه در کتابخانه آستان قدس رضوی

مکاتبات در باب ضرورت تدوین این نظامنامه درآرشیو اسناد، همچنین  تعیین وظایف کارکنان کتابخانه و ارائه خدمات به مراجعان است.

شود، رئیس وقت  شود. آنچه از اسناد مستفاد می متن نظامنامه به صورت تجلید شده در مرکز نسخ خطی آستان قدس نگهداری می

قدس، عبدالعلی میرزا اوکتایی به دلیل افزایش مراجعان به کتابخانه و جهت جلوگیری از تعلل کارکنان کتابخانه از کتابخانه آستان 

شامل نکاتی است که تا  مفاد آن .ماده تنظیم نموده است 77نظامنامه مذکور را در  ،وظایف مقرر، همچنین حفظ احترام و تکریم مراجعان

در این نوشتار ضمن آوردن متن مکاتبات، متن بازنویسی نظامنامه  بی نظیر است. ،ر کتابخانه در ایرانآن زمان در رابطه با اداره امو

 مذکور آمده است.
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 مقدمه

ای دور در کنار اماکن متبرکه و  از گذشته ،از این رو .ای برخوردار است تمدن اسالمی از جایگاه ویژه کتاب و کتابخانه در

ترین  چنان که به عنوان یکی از قدیمی .کتابخانه نیز قرار داشته است ،السالم( شکوه حرم رضوی )علیه های با رواق

این کتابخانه دارای  شود و در آن مواریث کهن اسالمی حفظ شده است. های جهان اسالم محسوب می کتابخانه

دس رضوی فرهنگی شهر مشهد و نقش آستان ق ،هایی است که شناخت پیشینه آن جهت بررسی تاریخ اجتماعی ویژگی

 در آن حائز اهمیت است.

شد از جمله محمد ولی اسدی پس از منصوب شدن به  هایی از سوی متولیان توجه بیشتری به کتابخانه می در برهه

یکی از اقدامات وی  .اصالحات اساسی در جهت رشد و ساماندهی آستان قدس انجام داد ،عنوان نایب التولیه آستان قدس

ش کتابخانه در باب وظایف کارکنان و چگونگی ارائه 3131تا سال  .و نظم بخشیدن به آن بودتوجه ویژه به کتابخانه 

 تدوین نخستین ،از کارهای مهم در زمینه رشد کتابخانه در زمان وی ،از این رو ؛ای نداشت خدمات به مراجعان، آئین نامه

 .شد داخلی کتابخانه مشخص میکه در آن چگونگی انتظام امور  بود 3131خرداد  7به تاریخ  نظامنامه

همچنین  ،موجود است 99099آرشیو اسناد آستان قدس با شماره  مکاتبات در باب ضرورت تدوین این نظامنامه در

 به خط نستعلیق و در چهار برگ 34861متن نظامنامه به صورت تجلید شده در مرکز نسخ خطی آستان قدس با شماره 

معرفی و متن بازنویسی شده با هدف شناخت پیشینه کتابخانه آستان قدس رضوی ، شود که در این نوشتار نگهداری می

حفظ تکریم و جذب مراجعان به  آورده شده است. این اسناد تالش متصدیان امور در جهت ارائه خدمات مطلوب و

 دهد امری که هم اکنون نیز مورد اهتمام ویژه این کتابخانه است. کتابخانه را نشان می

 

 دوین نظامنامهضرورت ت

شود، رئیس وقت کتابخانه آستان قدس، عبدالعلی میرزا اوکتایی به دلیل افزایش مراجعان به  آنچه از اسناد مستفاد می

نظامنامه  ،کتابخانه و جهت جلوگیری از تعلل کارکنان کتابخانه از وظایف مقرر، همچنین حفظ احترام و تکریم مراجعان

( تنظیم نموده و از مقام تولیت 3راجع به تکالیف کارکنان کتابخانه )به طور مشخص کتابدار و موزع ،مذکور را در چند ماده

 نماید. وقت، محمد ولی اسدی استدعای تصویب آن را می

 ]متن نامه[

 مقام منیع تولیت جلیله عظمی دامت شوکته»

العاده زیاد شده و با اندک غفلتی که از طرف  کنندگان کتابخانه مبارک، فوق چون دو سه سالی است که عده مراجعه

سایرین در رفتار و  ،آمدهای غیرجبران پذیری رخ دهد و به غیر از یک نفر از کتابداران ممکن است پیش ،اعضا واقع بشود

 
 و ها نامهروز و ها تلگراف و پستی محموالت و ها نامه که ها نامهروز و مجالت یا تلفن و تلگراف و پست مورأم ،نعت فاعلی از توزیع. پخش کنندهمُوَزِع:  3

موزع کتابخانه از لحاظ اداری،  ،شود می)لغت نامه دهخدا، ذیل واژه( آنچه از اسناد و متن نظامنامه مستفاد  .رسان نامه رساند، می صاحبانشان به را ها مجله
 تر از کتابدار بوده و در ارتباط مستقیم با مراجعه کننده و مأمورتحویل و دریافت کتب درخواستی و مراقب قرائت خانه بوده است. مرتبتی پایین
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از لذا برای جلوگیری  ،نمایند ندارند، چندان اهتمامی نمی انجام وظایف خود برای این که در مقابل، پرسش و مسئولیتی

فعالً نظامنامه در تحت چند ماده، راجع به تکالیف کتابداران و موزعین تنظیم و منضماً تقدیم و  ،آمدها این قبیل پیش

 «اکتایی  ،نماید که تصویب فرموده و اجازه اجرای آن را نیز مرحمت فرمایند. ]امضا[ رئیس کتابخانه مبارک استدعا می

سواد دستخط محمد ولی اسدی در  شود. و جهت اجرایی شدن آن ابالغ میاین نظام نامه مورد تصویب قرار گرفته 

نامه در این نوشتار آمده  بازنویسی متن نظام پایان شود که در صفحه نخست آن مبنی بر رعایت مفاد نظامنامه مشاهده می

 .است

در رابطه با اداره امور  شامل نکاتی است که تا آن زمان ،ماده تنظیم شده است 77که در  مفاد نظامنامه مورد نظر

 توان به این موارد اشاره کرد: میها  آناز جمله  که بی نظیر است ،کتابخانه در ایران

ای را ارائه خدمات به مراجعان دانسته و در آن به ضرورت داشتن رفتار مؤدبانه و  هدف از تشکیل هر کتابخانه .1

مورد آن در باب حفظ احترام و تکریم  36 ،ماده 77ست. از ایجاد امکانات الزم در جهت جلب رضایت آنان تأکید شده ا

این موارد، پیشگامی و همت مسئوالن کتابخانه آستان قدس را در برآوردن نیازهای مراجعان نشان  .مراجعه کننده است

 دهد. می

 مشخص نمودن وظایف کتابداران و موزعین و تأکید بر انجام حسن وظایف. .2

 .محافظت از منابعتوجه به مسائل امنیتی و  .3

اهمیت اجرایی شدن مفاد نظامنامه تا به آنجاست که کارکنان کتابخانه در صورت عدم رعایت قوانین آن، در دفعه 

مجبور به  ،در صورت تکرار نافرمانی در بار سوم .شدند به تذکر شفاهی و در دفعه دوم به تذکر کتبی محکوم می نخست

شدند. در مرحله چهارم، محروم شدن از اضافه حقوق به مدت دوسال و در  ریال می پرداخت جریمه نقدی از پنج تا پنجاه

 شدند. یک ماه تعلیق از خدمت، بدون حقوق و در مرتبه ششم به انفصال دائمی از خدمت محکوم می دفعه پنجم،

ون ذکر منبع ای مربوط به کتابخانه آستان قدس، بد نظامنامه ساله، متن رمضان علی شاکری در کتاب گنج هزار

به این دالیل  .(30-31. ، ص3147، کند ) شاکری ش معرفی می 3130های قبل از  آورده است و آن را مربوط به سال

 تاریخ نظامنامه مذکور به اشتباه معرفی شده است:

مراجعان تر است و در ارتباط با شرایط ورود  مبسوط نسبت به نظامنامه مورد نظر این نوشتار، مفاد و محتوای آن .3

منشی و کتابدار  ،ضباط و دفتردار ،نیز تعیین وظیفه هر یک از کارکنان کتابخانه شامل رئیس ،و چگونگی استفاده ازکتب

 است.

در  نامی برده نشده است؛ ،از برخی مشاغل اصلی کتابخانه از جمله شغل موزِع که در آن زمان مرسوم بوده .7

مشاغل اصلی کتابخانه آستان قدس  ء، جز3177آستان قدس تا شهریور با تکیه بر اسناد تشکیالت اداری  حالی که

 (384 .ص ،67770شماره سند، ،شده است. )آرشیو اسناد آستان قدس رضوی محسوب می

ش 3131ها بعد از سال  سال ،ای که در کتاب گنج هزار ساله آمده است رسد نظامنامه با این اوصاف به نظر می

ریاست کتابخانه در باب  نیزمفاد نامه اداری ،رفتن این امر و با توجه به مطالعات انجام شدهبا در نظر گ .تدوین شده است
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توان گفت نظامنامه مورد نظر که موضوع این نوشتار است نخستین نظامنامه  می ؛تدوین نظامنامه خطاب به تولیت وقت

 باشد. مراجعان در ایران میدر باب مقررات و وظایف کارکنان کتابخانه و چگونگی ارائه خدمات به 

همچنان مشکالت در ارتباط با انتظامات و  ،تدوین نظامنامه و دستور اجرایی شدن آن با وجود ،با توجه به اسناد

 برخورد با مراجعان وجود دارد. شرح مکاتبات در این باب از این قرار است:

 3131خرداد  36شهر صفر مطابق  73»

 ستانه مقدسهآخانه مبارکه حضور محترم ریاست جلیله کتاب

رساند در صورت لزوم و اقتضا،  به عرض می ،داند با کمال احترام چون به مناسبتی تذکر این موضوع را ضروری می

نغز خواهند فرمود برای واردین به قرائت خانه راجع به بیرون آوردن کفش و سایر مقررات، دستوری مرقوم و به درب 

 به تکلیف خود آشنا و مستخدمین از زحمت تذکر به افراد آسوده باشند. ،واردین غریبورودیه نصب و الصاق شود تا 

 «با تقدیم احترامات فائقه ) یک نفر زوار(

 

 ] سمت راست عالمت تاج [

 آستانه مقدسه

 کتابخانه مبارکه

 93نمره 

 3ضمیمه 

 3131خرداد ماه  33] سمت چپ[ تاریخ 

 شوکتهمقام منیع تولیت جلیله عظمی دامت 

های کتابخانه دستور داده شده که به واردین کتابخانه تکلیف اظهار ننمایند که با کفش یا بدون  مکرر به فراش

 ،چندی قبل آقای تابش، پیشکار محترم مالیه و آقای شیبانی به کتابخانه آمدند .ابداً نتیجه حاصل نشده .کفش وارد شوند

آمده و اظهار نمود که کفش بیرون نمایند که فوق العاده باعث تکدر  ی فراش،در وسط اطاق قرائتخانه، میرزا محمود سمیع

باری تکرار و نظایر متعدد و شرح آن باعث تضییع اوقات بندگان حضرت  ها و خجلت و شرمساری فدوی حاصل شد. آن

تابخانه با مشارالیه دچار باشد. اینک روز گذشته آقای سیار مأمور محترم وزارت پست و تلگراف در موقع ورود به ک اجل می

نماید؛ به حدی که آقا یحیی موزع بر اثر گفتگو از اطاق بیرون رفته و میرزا محمد سمیعی را تنبیه و  و جداً جلوگیری می

اند منضماً تقدیم  ای که آقای سیار در این موضوع به فدوی نوشته نماید. مراسله آقای سیار را از دست وی مستخلص می

 اکتایی ،رئیس کتابخانه مبارک ]امضا[  .نمود
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 ] باال، وسط صفحه عالمت تاج[

 7197نمره کتاب ثبت 

 34/1/3131تاریخ ارسال 

 آقای رئیس کتابخانه مبارکه

الزم است اعالنی با خط جلی درب ورود کتابخانه الصاق نمائید که واردین متوجه لزوم  93عطف به راپرت نمره 

 باشند.خلع نعلین در آن مقام مقدس 

 

 متن نظامنامه

 نظامنامه داخلی کتابخانه مبارک

چون غرض اصلی از تأسیس و تشکیل هر کتابخانه برای آنست که فضال و محصلین که طبقه محترم جامعه 

لذا  ،شود کنندگان تأسیس و افتتاح می کتابخانه برای واردین و مطالعه ،هستند از کتب آن کتابخانه استفاده نموده و در واقع

باید با واردین طوری مؤدبانه رفتار و سلوک نمود که از روی میل و رغبت به کتابخانه مراجعه نمایند و حتی االمکان 

ها از کارکنان کتابخانه فراهم نشود. علیهذا  را تهیه و طوری نشود که باعث شکایت و عدم رضایت آن وسائل آسایش آنان

همین  موزع است )تصور نشود که فقط تکلیف کتابدار و موزع در کتابخانهاین مواد ذیل که راجع به تکالیف کتابدار و 

است بلکه این دستور فقط از برای پذیرایی اشخاص و واردین است و البته سایر خدماتی که باید انجام دهند مطابق 

فتار نمایند و شود که مطابق آن باید ر شود( تصویب می دستوری است که از طرف رئیس کتابخانه به آن ها داده می

متخلفین در دفعه اول به مالمت شفاهی و در ثانی به مالمت کتبی و در مرتبه سوم، جریمه نقدی از پنج تا پنجاه ریال 

شود که از  ن و به مقام منیع نیابت تولیت جلیله عظمی راپرت و استدعا مییی)مبلغ جریمه به توسط رئیس کتابخانه تع

در مرتبه پنجم یک ماه  .سال چهارم محروم شدن متخلف است از اضافه حقوق تا دوحقوق متخلف کسر شود( در مرتبه 

 تعلیق از خدمت و البته در آن مدت نیز حقوق نخواهد داشت و در مرتبه ششم انفصال دائمی از خدمت است.

اید با مشارالیه باشند و شخص وارد از هر طبقه که باشد ب کتابداران و موزع، مسئول و مأمور پذیرائی واردین می .3

العاده از خشونت و ترشروئی بپرهیزند. حتی با یکدیگر نیز نباید  روئی رفتار نموده و فوق در نهایت ادب و متانت و گشاده

 بحث و خشونتی بکنند که موجب انضجار خاطر واردین شود.

در صورتی که سابقه به  .نماید خواهد از روی فهرست، قبض نوشته و دریافت می هر کتابی که می ،. شخص وارد7

 کمک و مساعدت نماید. نوشتن قبض و فهرست ندارد، موزع باید با مشارالیه در نهایت مالیمت و مهربانی

مطالبه نماید موزع باید کتاب مزبور را از فهرست پیدا نموده  ،. شخص وارد چنانچه کتابی بدون مراجعه به فهرست1

و قبض را خودش تنظیم و برای امضاء به وارد بدهد. در صورتی که کتاب مزبور موجود نباشد بایستی در نهایت ادب 

 یا نداریم.، اظهار نماید که این کتاب حاضر نیست
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قبض را  ،وی نموده باشد باید موزّع پس از اطالع. در صورتی که شخص وارد در نوشتن قبض، اشتباه یا سه6

 ندارند. ،اصالح نماید و ابداً حق تعرض و خشونت به نویسنده قبض

 ،دهد و کتابدار کتاب را به موزع داده و در آخر وقت مطابق قبض . موزع قبض از اشخاص گرفته به کتابدار می3

 نماید. کتاب را از موزع مطالبه و دریافت می

العاده باید دقت نماید که  ر همین که قبض را گرفت باید فوراً کتاب را حاضر و تسلیم موزع بنماید و فوق. کتابدا4

 عمل خود را انجام دهد. ،وقت کتاب عوضی نیاورده و نیز باید به سرعت هیچ

 . موزع همین که کتاب را از کتابدار گرفت باید فوراًًٌ و بدون معطلی کتاب را به شخص وارد بدهد.7

 . کتابدار نباید خودش کتاب به اشخاص تسلیم نماید )مگر در مواقعی که موزع حاضر نباشد(.8

دارد و موقعی که کتاب را موزع  گیرد در محل مخصوص در دسترس خود نگاه می . کتابدار قبضی که از موزع می9

 عث معطلی مردم را فراهم ننماید.نماید باید خیلی به سرعت و تندی قبض مزبور را رد نموده و با به کتابدار رد می

 . کتابدار مسئول است که هیچ وقت کتابی که مکرر نیست برای بردن به خارج کتابخانه به اشخاص ندهد.30

 . کتابدار بدون قبض، ابداً کتاب از کتابخانه نباید خارج نماید اگرچه برای مطالعه خودش باشد.33

کتابخانه خارج شوند و بایستی یک نفر همیشه در کتابخانه حاضر . کتابدارن هیچ وقت نباید در یک وقت از 37

 .باشد

قبض را از کتابدار دریافت نماید  گیرد باید به کتابدار تسلیم نموده و آن که کتاب را از اشخاص می . موزع پس از31

خودش قبض را پیدا آن صورت باید  )مگر وقتی که کتابدارحاضر نباشد. در و خودش مأذون نیست دست به قبوض بزند

 (.نموده و به صاحبش رد نماید و عمل را باید در نهایت سرعت انجام داده، باعث معطلی اشخاص نشود

خودش ابداً مأذون نیست که حرفی زده یا تفتیش به عمل بیاورد  ،. در صورتی که موزع به شخصی مظنون شود36

قبل از خارج شدن شخص مظنون از کتابخانه  ،بلکه باید فوراً به کتابدار و در صورت نبودن کتابدار به رئیس کتابخانه

 راپرت بدهد.

د و نیز در آخر وقت، تمام موزع باید در اول وقت میزهای قرائتخانه را مرتب روزنامه و مجالت را تنظیم نمای .33

 ها را در یک نقطه جمع نماید. آن

 . چنانچه کتابی در قرائتخانه مفقود شود مسئول آن موزع و باید از غرامت آن کتاب برآید.34

نمره زدن قبوض و ترتیب و تنظیم آن و همچنین احصائیه واردین از هر قبیل و دفتر احصائیه با موزع و  .37

 باشد. داری و ثبت میمشارلیه مسئول نگاه

. موزع باید مواظب قرائتخانه بوده و چنانچه کسی برخالف قوانین قرائتخانه رفتار نماید )از قبیل روی کتاب چیز 38

 نوشتن یا صحبت داشتن و غیره ( فوراً به کتابدار راپرت دهد.

ف است فوراً اقدام نماید ولی در عین . هر موقعی که موزع به کتابدار، راجع به ماده فوق راپرتی بدهد کتابدار موظ39

 حال باید در نهایت آرامی و ادب، آن شخص را متذکر نماید و ابداً نباید از نزاکت خارج شود.
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ها جوابگویی و  . چنانچه اتفاق افتاد که شخصی به کتابدار یا موزع به تندی و خشونت جواب بدهد، تکلیف آن70

 رئیس کتابخانه راپرت بدهند. محاجه نیست باید سکوت نموده و فقط به

 . اعضاء کتابخانه همیشه باید خیلی آهسته با یکدیگر صحبت کنند که برای واردین نیز سرمشق باشد.73

مثالً  ،.کتابدار و موزع نباید حرکات و رفتاری بنمایند که آن حرکات اشاره باشد برای رفتن مطالعه کنندگان77

 های اطاق را به بندند و از این قبیل اعمال. ب های اطاق را بیاویزند یا در پرده

به آن  رفتار نماید کتابدار باید ،. در اطاق مطالعه فهرست نیز صحبت ممنوع است و چنانچه کسی برخالف71

 شخص فوراً تذکر بدهد.

باید به  و غیره ابداً نباید صحبت بنمایند و در مواقع لزوم کتابدار و موزع نیز موقع دادن قبض و گرفتن کتاب .76

 طور خیلی آهسته و به نجوی گفتگو نمایند.

کتابدار و موزع هستند مخصوصاً راجع به  ،کلیتاً مسئول حفظ انتظامات و سایر پیش آمدها از قبیل حریق و غیره .73

 ،ها العاده مواظب بوده و جدیت نمایند. یعنی پس از تعطیل و رفتن اشخاص و پس از آن که پیشخدمت حریق، باید فوق

 ها و  موظف هستند که خودشان تمام بخاری ها )در موقع زمستان( خالی نمایند، کتابدار و موزع ها و بخاری زیرسیگاری

ها و زوایا تفتیش نموده و وقتی که کامالً مطمئن شدند،  ها را مجدداً معاینه و بازدید و باالخره از تمام اطاق زیرسیگاری

 توانند تعطیل نموده و بروند. می

ها را رسیدگی نموده و  کتابدار هنگام تعطیل باید تمام درب .کتابدار است ،های داخل کتابخانه مسئول تمام قفسه .74

هایی که در روز باز شده یا نشده از روی دقت رسیدگی نمایند و مخصوصاً درب  ها اعم از آن قفل نماید و به تمام قفل

مکرر امتحان نماید  ،کتابدار شخصاً باید قفل نموده و پس از قفل شود( خود بزرگ کتابخانه را )دری که داخل صحن می

 ها را ماهی یک مرتبه باید روغن بزند. عالوه تمام قفل هکه مبادا اشتباه یا سهوی شده باشد و ب

 ،چرت زدن در پشت میز ،. اعمالی که باید عموماً از آن اجتناب نمود و اکیداً ممنوع است: خوابیدن در ساعات کار77

های طوالنی نمودن )توضیح آن که رفتن برای انجام کاری نباید بیش ]از[چند  غیبت ،صحبت نمودن ،خیاطی نمودن

 دقیقه طول بکشد( چیز خوردن از هر قبیل که باشد ممنوع است مگر چای و امثال آن.

 ]امضاء:[ علی اصغر کتابدار                 ]امضاء[                      ]امضاء[

 اشیه متن نظامنامه[] ح

 سواد دستخط مبارک نیابت تولیت جلیله عظمی دامت شوکته

 7043نمره 

 آقای رئیس کتابخانه مبارکه

عین نظامنامه را به رؤیت و امضای تمام  .و مواد نظامنامه منضم به آن مورد تصویب است 77مفاد راپرت نمره 

سواد آن از هریک از اعضاء مشاهده شود راپرت نمائید که بر  اعضای کتابخانه رسانیده و ضبط نمائید و هرگاه که خالف

 نیابت تولیت جلیله عظمی محمد ولی اسدی طبق آن دستور اخذ جریمه و غیره داده شود.
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 .3147 ،کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ،مشهد ،گنج هزار ساله .رمضان علی ،شاکری

 

 

  پیوست

نامه اداری عبدالعلی میرزا اوکتایی، رئیس وقت کتابخانه به محمد ولی اسدی، مقام تولیت آستان قدس مبنی بر 

 .3131خرداد  7درخواست تصویب متن نظامنامه و اجازه اجرای آن به تاریخ 
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