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 چکیذه

اعالػبت ثزای تْیِ پیطیٌِ ٍ آٍری  اثشار خوغ. لَزبى پزداختِ است( ع) ّبی داٍعلجبًِ در هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب ایي پژٍّص ثِ ثزرسی فؼبلیت

لَزبى زٌذیي سبل است کِ در ضبل ( ع) هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب. ای، ایٌتزًتی ٍ تدزثِ اًدبم فؼبلیت ثَدُ است ادثیبت ًظزی، هستٌذات کتبثخبًِ

ثٌذی اغَلی ٍ ضیَُ  آهَساى ثب ردُ زش ایي است کِ داًصّذف اس اخزای ع. استّب در سغص ضْزستبى  در سهیٌِ سبهبًذّی کتبثخبًِ  اًدبم فؼبلیت داٍعلجبًِ

تَاًذ ثِ خػَظ در  ثٌذی اغَلی ٍ استبًذارد ًیست، ایي عزش هی ّبی سغص ضْزستبى دارای ردُ اس آًدب کِ تؼذادی اس کتبثخبًِ. ّب آضٌب ضًَذ ثبسیبثی کتبة

تَاًٌذ  آهَساى در آیٌذُ ثْتز هی ثب اًدبم ایي عزش داًص. یَُ ثبسیبثی کتبة داضتِ ثبضذثٌذی ٍ ض آهَساى ثب ردُ ّبی هذارس ًمص هْوی در آضٌبیی داًص کتبثخبًِ

رٍش اخزای ایي عزش ثِ غَرت ضضَری ٍ ثب استفبدُ اس سیستن سزذ ًَسب اًدبم . ّب ثیبثٌذ ّبی هَرد ًیبس خَد را در لفسِ کتبة ،ّبی داًطگبُ در کتبثخبًِ

. ّب اس عزیك سبهبًِ کتبثخبًِ هلی ایزاى اًدبم ضذ ّب کٌگزُ است، ثبسیبثی ضوبرُ کتبة ثٌذی آى ویِ اس آًدب کِ ردُّبی ضَسُ ػل ثزای ثبسیبثی کتبة. گزفت

اس خولِ . لَزبى ثب زٌذیي کتبثخبًِ ّوکبری ًوَدُ است( ع) ّب، هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب ّبی پژٍّص ًطبى داد در عزش سبهبًذّی کتبثخبًِ یبفتِ

 سبساى ، کتبثخبًِ هذرسِ دختزاًِ غیزاًتفبػی اًذیطِ(ع) تَاى ثِ کتبثخبًِ ضَسُ ػلویِ خَاّزاى لَزبى، کتبثخبًِ هسدذ اهیزالوَهٌیي ّبی هَرد ًظز هی کتبثخبًِ

ّب، کتبثخبًِ ضَسُ ػلویِ  کتبثخبًِاس ثیي ایي . اضبرُ ًوَد( دٍرُ دٍم) ، کتبثخبًِ آثطَری، کتبثخبًِ هذرسِ تیشَّضبى دختزاًِ فزساًگبى(دٍرُ اٍل دثیزستبى)

تفکیک . ثٌذی کٌگزُ ثَد ثیطتزیي ّوکبری را اًدبم داد ٍ فؼبلیت اًدبم ضذُ در آًدب ثِ غَرت آهَسش ضیَُ ثبسیبثی کتبة اس سبهبًِ کتبثخبًِ هلی، آهَسش ردُ

اخزای . اًدبم گزفت( ع) تَسظ ّوکبراى هدتوغ ٍ کتبثخبًِ اهبم رضبثٌذی ثِ دلیل ػذم آضٌبیی خَاّزاى ضَسُ،  ّب در لفسِ ثِ تزتیت ردُ ّب ٍ زیذى آى کتبة

دٌّذ ٍ  ّوکبری السم را اًدبم ًوی ،ّبی هذ ًظز سسبت ٍ کتبثخبًِؤکِ در سهبى اخزای ایي عزش ه ثب تَخِ ثِ ایي. ًیبس ثِ تؼذادی ًیزٍ دارد، ثز ایي عزش سهبى

 . استفبدُ ضَدثزای ایي عزش ثیطتزی تؼذاد ًیزٍّبی کوکی اس ضَد  هیًوبیٌذ، پیطٌْبد  غفز تب غذ کبر را ثِ فزد ٍاگذار هی

 

 ، لَزبى(ع) فؼبلیت داٍعلجبًِ، هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب :َا ياشٌکلیذ

 

------------------ 

 ّب ٍ هزکش اسٌبد آستبى لذس رضَی ّب، هَسُ سبسهبى کتبثخبًِ
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 مقذمه و بیبن مسئله  

ٍ ثِ ػجبرتی ضزکت داٍعلجبًِ افزاد در تَسؼِ هطلِ، ضْز، کطَر ٍ ضَسُ خغزافیبیی خبظ  «هطبرکت خیزخَاّبًِ» هفَْم

الوٌفؼِ ٍ  ّبی هبدی ٍ هؼٌَی ٍ ثب اًگیشُ الذام هغلَة در ضَسُ فزٌّگ، خبهؼِ ٍ هسبئل ػبم ثب ثخطیذى لسوتی اس سزهبیِ

 . ر ادثیبت ضَسُ تَسؼِ ٍ پیطزفت ظبّز ضذد 1950اغلت ثب لػذ تمزة ٍ خَضٌَدی الْی ثزای اٍلیي ثبر در اٍاخز دِّ 

  ّبی ارادی ٍ داٍعلجبًِ اػضبی یک خبهؼِ در اهَر هطلِ ٍ هٌغمِ هطبرکت در هؼٌبی ػبم ػجبرت است اس فؼبلیت

تز  ثِ ثیبى کبهل. الوٌفؼِ خَد ثب ثِ کبر گزفتي هٌبثغ هبدی ٍ هؼٌَی ضخػی ثِ هٌظَر سْین ضذى در یک الذام ػبم

ّب،  گیزی دخبلت آگبّبًِ، داٍعلجبًِ، خالق ٍ هتؼْذاًِ افزاد ٍ الطبر هختلف خبهؼِ در تػوینهطبرکت، ضضَر ٍ 

ای ٍ هطلی یب هٌغمِ خَد اس یک سَ ٍ ّوکبری در  ّبی ضزفِ ّب ٍ تطکل ّبی اًدوي ّب ٍ فؼبلیت ریشی ثزًبهِ

َی دیگز است کِ ٍخَد توبیل ثِ ّبی اختوبػی، التػبدی ٍ سیبسی خبهؼِ ثِ عَر کلی اس س ّب ٍ فؼبلیت گیزی تػوین

 .، ظ1398هٌػَری، ) گیزی اس خبًت ًظبم سیبسی ٍ ضکَهتی اس ضزٍط هطمك ضذى آى است تمسین لذرت ٍ تػوین

22.) 

ّب ٍ ًیش  ثِ تٌبست ضزایظ خبظ گزٍُ. ّبی داٍعلجبًِ دارد ثبالیی در اًدبم فؼبلیت تأثیز ،ّبی خلت هطبرکت رٍش

ّبی خلت  تَاى ّن ثِ غَرت فزدی ٍ ّن ثِ غَرت گزٍّی، سهیٌِ خػَغیبت خبظ فزٌّگی ٍ اهکبًبت هَخَد هی

 .(47، ظ 1389داٍری، ) ّبی داٍعلجبًِ را فزاّن کزد هطبرکت افزاد در فؼبلیت

ّب سؼی در ثزعزف کزدى هَاًغ  هطبرکت فؼبل هزدم است ٍ دٍلت ،ّبی تَسؼِ کطَرّب هْوتزیي راُاهزٍسُ یکی اس 

 .ّبی اختوبػی، سیبسی ٍ التػبدی دارًذ هطبرکت هزدم در فؼبلیت

سبختبرّبی اداری ٍ  :ای اس هَاًغ اس خولِ ّب، هدوَػِ گیزی ثِ دًجبل هطبرکت افزاد هختلف خبهؼِ در تػوین

ّبی  ضَد کِ اًگیشُ افزاد ثزای هطبرکت در فؼبلیت ضتي لذرت تطول ثبالی افزاد ٍ غیزُ سجت هیثَرٍکزاتیک، ًذا

ًیبسّبی هطبرکت اس  السم است کِ پیص ،ثٌبثزایي. پذیزی کبّص یبثذ اختوبػی پبییي ثیبیذ ٍ در ًتیدِ توبیل ثِ هطبرکت

 :ًیبسّب ػجبرتٌذ اس ثؼضی اس ایي پیص. لجل فزاّن گزدد

 .ی ثزای هطبرکت در اختیبر ثبضذسهبى کبف. 1

 .ّبی اضتوبلی آى ثیطتز ثبضذ هشایبی اختوبػی آى اس سیبى. 2

 .افزاد اس تَاًبیی السم ثزای کبر رٍی آى هَضَع ثزخَردار ثبضٌذ. 3

 .تَاًبیی هتمبثل ثزای ارتجبط فزاّن ثبضذ. 4

 .ّب ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ اضسبس ثین ٍ خغزی ثزای ّیر یک اس عزف .5

 .بّی افزاد ًسجت ثِ هَضَع ثبال ثبضذآگ. 6

 (.47 .، ظ1389داٍری، ) خَ سیبسی خبهؼِ سبلن ثبضذ. 7

ّبی هَرد ًیبس اهز  سبسی سیزسبخت ّبیی کِ ًیبسهٌذ هطبرکت هزدهی است، کتبثخبًِ ٍ فزاّن یکی اس ضَسُ

رًٍك  «خَاًذى»سهبًی کِ . استخَاًی است کِ ثِ عَر هستمین ثب سًذگی، فزٌّگ، ثیٌص ٍ ضیبت خبهؼِ در ارتجبط  کتبة
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هثجت خَاًذى، تطمیك ٍ تؼوك ثز توبم اثؼبد سًذگی ارتمب  تأثیزّب ٍ ضٌبخت ػوَهی خبهؼِ در راثغِ ثب  یبثذ ٍ هیشاى آگبّی

پیذا کٌذ، اضسبس ًیبس ثِ هغبلؼِ، کتبة ٍ کتبثخبًِ در خبهؼِ ًْبدیٌِ خَاّذ ضذ ٍ خبهؼِ ثِ ضکَفبیی فزٌّگی خَاّذ 

 (. 22 .، ظ1398ری، هٌػَ) رسیذ

ّبی  ّب ثز رضذ ٍ پیطزفت ّز خبهؼِ، دستیبثی ثِ کتبثخبًِ گذاری غیزلبثل اًکبر کتبثخبًِتأثیزثب تَخِ ثِ ًمص ٍ  

ثز ثز ارتمبی سغص کیفیت ؤیکی اس ػَاهل ه. رٍد ّبی خَاهغ هختلف ثِ ضوبر هی هٌبست، هدْش ٍ ثبکیفیت اس دغذغِ

در . رٍس است هیي تدْیشات، اهکبًبت ٍ هٌبثغ هٌبست ٍ ثِأّبیی هٌبست ثِ ّوزاُ ت کتبثخبًِسیس أّب، ت خذهبت کتبثخبًِ

هٌدز ثِ تَسؼِ  ،تز ٍ ّوسٌیي گزایص خبهؼِ ثِ استفبدُ اس کتبثخبًِ رٍستز ٍ گستزدُ ضبل ضبضز، ًیبس فشایٌذُ ثِ هٌبثغ ثِ

بدّبی هتَلی هغبلؼِ ٍ تطمیمبت ػلوی ثِ تذریح ّبی گستزش فزٌّگ کتبة ٍ کتبثخَاًی ضذُ است تب خبیی کِ ًْ ثزًبهِ

ّب، ثِ ٍیژُ  یبفتِ ثِ کتبثخبًِ دّذ کِ ثَدخِ تخػیع ضَاّذ ًطبى هی. اًذ ثب هؼضالت ٍ تٌگٌبّبی ضذیذ هبلی هَاخِ ضذُ

ی دیگز ّبی خذهبت ّبی ػوَهی کِ ثب توبهی الطبر خبهؼِ در ارتجبط ّستٌذ، ًبکبفی ثَدُ ٍ هبًٌذ ثسیبری اس ضَسُ کتبثخبًِ

ّبی دٍلت ثِ هطبرکت  خْت پیطجزد اّذاف خَد ػالٍُ ثز ضوبیت... هبًٌذ خذهبت درهبى ٍ ثْذاضت، آهَسش ٍ پزٍرش ٍ 

ّب ٍ ارائِ خذهبت هٌبست ثِ آضبد خبهؼِ ٍ  ثِ ّویي دلیل ثزای تطمك اّذاف هتؼبلی کتبثخبًِ. هزدهی ًیبسهٌذ است

ّبی هزدهی در  ّبی دٍلتی است ٍ هطبرکت ًیبس ثِ هٌبثغ هبلی فزاتز اس کوکّوسٌیي تزغیت افزاد ثِ استفبدُ اس ایي هزاکش 

ّبی  کِ هیشاى هطبرکت هزدهی در ضَسُ ایيثب ٍخَد . ّب ضَد تَاًذ هٌدز ثِ تطمك اّذاف هتؼبلی کتبثخبًِ ایي راستب هی

ِ عَر خیلی هٌبسجی اس ایي ّب ث ّبی اخیز تَسؼِ یبفتِ است، اهب ضَاّذ ضبکی اس آى است کِ کتبثخبًِ هختلف در سبل

 (.23 .، ظ1398هٌػَری، ) اًذ کِ ثِ عَر ضبیستِ هَرد تَخِ لزار ًگزفتِ اًذ، یب ایي هٌذ ًطذُ ظزفیت ثْزُ

 

 پیطینه

ّبی ایزاى ثب ارائِ  ّبی داٍعلجبًِ در کتبثخبًِ  ثز ثز فؼبلیتؤّبی ه لفِؤدر پژٍّطی ثِ ضٌبسبیی ػَاهل ٍ ه( 1399) هزخبًی

ثز اس ػَاهل ّبی ایزاى هتأ ٍعلجبًِ در کتبثخبًِّبی دا ّبی پژٍّص ًطبى داد فؼبلیت یبفتِ. پزداختِ استالگَی ًظزی 

هَاًغ . ّبی داٍعلجبًِ، خذة ٍ ضفظ ًیزٍّبی داٍعلت ثِ کتبثخبًِ است ضوبیت ٍ ثستزسبسی، ضٌبسبیی اًگیشُ فؼبلیت

ّوسٌیي، . زٌّگی، هذیزیتی، ضمَلی ٍ لبًًَی ّستٌذهَاًغ التػبدی، اختوبػی، سیبسی، ف :خذة ًیزٍّبی داٍعلت ضبهل

 تأثیزّبی داٍعلجبًِ  ثز فؼبلیت ،گز گذار اختوبػی ثِ ػٌَاى ػَاهل هذاخلِتأثیزضٌبختی ٍ ػَاهل  ثبٍرّبی ضخػی ٍ رٍاى

رسبًی ٍ آهَسش اس راّجزدّبی تَسؼِ خذة  اسبس هذل پیطٌْبدی ایدبد ٍ اغالش لَاًیي، تجلیغ ٍ اعالع ثز. دارًذ

 .ّبی ایزاى است ًیزٍّبی داٍعلت در کتبثخبًِ

. ّبی ػوَهی لَزبى پزداختِ است ّبی فَق ثزًبهِ کتبثخبًِ در پژٍّطی ثِ خذهبت خٌجی ٍ فؼبلیت( 1399) ًسبئی

ّب  عزش سبهبًذّی کتبثخبًِ ،لَزبى( ع) کتبثخبًِ اهبم رضب یکی اس خذهبت خٌجی اًدبم ضذُ تَسظ هدتوغ فزٌّگی ٍ

،کتبثخبًِ هذرسِ دختزاًِ (ع) زش ثب کتبثخبًِ ضَسُ ػلویِ خَاّزاى لَزبى، کتبثخبًِ هسدذ اهیزالوَهٌیيدر ایي ع. است
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ّب  ّب ثِ ردُ دیَیی یب کٌگزُ ٍ زیذهبى کتبة ثٌذی کتبة سبساى، کتبثخبًِ رٍستبی آثطَری در تغییز ردُ غیزاًتفبػی اًذیطِ

 .ّوکبری ضذُ است

ّبی هزدهی ٍ ززایی ػذم  ثز خذة ٍ تَسؼِ هطبرکت هؤثزدر پژٍّطی ثِ ثزرسی ػَاهل ( 1398) هٌػَری

ریشی در  ّبی ضْز اغفْبى اس دیذگبُ خیزیي پزداختِ ٍ راّکبرّبی ػولی ثِ هٌظَر ثزًبهِ هطبرکت هزدم در ضَسُ کتبثخبًِ

ّب ٍ  طبرکت در ضَسُ کتبثخبًِّبی پژٍّص ًطبى داد کِ ه یبفتِ. ّبی هزدهی ارائِ ضذ راستبی خذة هطبرکت

ػذم . ّب اس خولِ ثْذاضت ٍ درهبى ٍ آهَسش ٍ پزٍرش اس الجبل کوتزی ثزخَردار است سبسی ًسجت ثِ سبیز ضَسُ کتبثخبًِ

رسبًی ٍ تجلیغبت در خػَظ الذاهبت ٍ سَدهٌذی  اضسبس ًیبس خبهؼِ ثِ کتبثخبًِ، پبییي ثَدى سزاًِ هغبلؼِ، فمذاى اعالع

ّب ٍ ػذم درخَاست هسئَلیي اهز اس خیزیي خْت هغبلؼِ در ایي  ّبی کتبثخبًِ ػذم آضٌبیی خیزیي ثب رسبلت ّب، کتبثخبًِ

 . ضًَذ ضَسُ، اس دالیل اغلی هطبرکت پبییي در ایي ضَسُ هطسَة هی

 ثز هؤثزثِ ثزرسی ػَاهل  ،سبسی ثب استفبدُ اس پزسطٌبهِ در پژٍّطی هستمل در ضَسُ کتبثخبًِ (2015) ضْزیبری

تزیي هؤثزّبی پژٍّص ًطبى داد کِ  یبفتِ. ّبی ػوَهی ضْز هطْذ پزداختٌذ ّبی هزدهی در کتبثخبًِ خذة هطبرکت

، خذهت ثِ هزدم ٍ ّوٌَع (رضبی خذا، پبداش اخزٍی) ّبی دیٌی اًگیشُ ،ّبی آستبى لذس ّبی خیزیي کتبثخبًِ اًگیشُ

ّبی ػوَهی ًیش خذهت ثِ هزدم ٍ ّوٌَع ٍ گستزش ػلن ٍ ِ ّبی خیزیي کتبثخبً ثزتزیي اًگیشُؤدر ّویي راستب، ه. است

ػذم . الف: ّبی آستبى لذس رضَی ػجبرت ثَدًذ اس ّوسٌیي هْوتزیي هَاًغ هطبرکت در کتبثخبًِ. داًص در خبهؼِ است

 ٍضؼیت. ًجَد فزٌّگ الگَسبسی خیزیي فؼبل در خبهؼِ ج. ّب ة آگبّی خبهؼِ اس اّویت ٍ ضزٍرت هطبرکت در کتبثخبًِ

ّب، تجلیغبت  ػذم آگبّی خبهؼِ اس اّویت ٍ ضزٍرت هطبرکت در کتبثخبًِ ،ّوسٌیي. التػبدی ٍ تَرم هَخَد در خبهؼِ

ّبی گزٍّی ٍ ٍضؼیت التػبدی ٍ تَرم هَخَد در  ًبکبفی درثبرُ تزٍیح فزٌّگ هطبرکت هزدهی در کتبثخبًِ در رسبًِ

هْوتزیي راّکبرّبی خلت هطبرکت هزدم در . ّبی ػوَهی است خبهؼِ ثِ تزتیت اس هْوتزیي هَاًغ هطبرکت در کتبثخبًِ

ّبی خوؼی ٍ تجلیغبتی هبًٌذ تلَیشیَى،  ّبی ػوَهی استفبدُ اس رسبًِ ّبی آستبى لذس رضَی ٍ کتبثخبًِ اهَر کتبثخبًِ

 .ثزای خذة هطبرکت هزدم در کوک ثِ تَسؼِ کتبثخبًِ است... ًوب ٍ  آگْی

 

 قوچبن( ع) در مجتمع فرهنگی و کتببخبنه امبم رضبهبی فعبلیت انجبم ضذه   تجربه

در سهیٌِ سبهبًذّی   لَزبى زٌذیي سبل است کِ در ضبل اًدبم فؼبلیت داٍعلجبًِ( ع) هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب

ّب  در ایي عزش ثب زٌذیي کتبثخبًِ ثزای سبهبًذّی هدوَػِ ٍ زیذهبى کتبة .استّب در سغص ضْزستبى  کتبثخبًِ

 .تَاى ثِ هَارد سیز اضبرُ ًوَد ّبی هَرد ًظز هی کتبثخبًِ ،اس خولِ. ّوکبری ضذُ است

 

 

 



 02                                                                                                   1421 نبُار ي تابستا، 55-54شمارٌ ، 14ديرٌ ، شمسٍ

 کتابخاوٍ حًزٌ علمیٍ خًاَران قًچان

اثتذا  ،ّب آضٌبیی ًذاضت، ثب ّوکبری زٌذ کتبثذار ثٌذی کٌگزُ ٍ زیذهبى کتبة اس آًدب کِ هسئَل کتبثخبًِ ثب عزش ردُ

ثٌذی کٌگزُ ٍ  در پبیبى ردُ. ًدبم ضذاّب  ّب در لفسِ ثٌذی ٍ زیذى کتبة فکیک ردُّب ٍ ثؼذ ت عزش لیجل سدى ثِ کتبة

 .ّب ثِ هسئَل کتبثخبًِ تَضیص دادُ ضذ آضٌبیی ثب آى ٍ عزیمِ زیذى کتبة

 (ع) کتابخاوٍ مسجذ امیرالمًمىیه

ّب تَسظ  ٍ زیذهبى کتبةثٌذی دیَیی  ّب، ردُ ثٌذی ٍ زیذهبى کتبة ثب تَخِ ثِ ػذم آضٌبیی هسئَل کتبثخبًِ ثب ردُ

ثٌذی  ثزای ثبسیبثی ضوبرُ ردُ. ّب ثزای هسئَل کتبثخبًِ تَضیص دادُ ضذ کتبثذار اًدبم ضذ ٍ ضیَُ زیذهبى ٍ ثبسیبثی کتبة

ثِ ػلت ًجَد سیستن در کتبثخبًِ، ایي کبر ثب هزاخؼِ هسئَل کتبثخبًِ ٍ ّوکبری کتبثذار هدتوغ ثب استفبدُ اس سیستن 

 .گزدیذکتبثخبًِ اًدبم 

 ( ديرٌ ايل دبیرستان) سازان کتابخاوٍ مذرسٍ دختراوٍ غیراوتفاعی اوذیشٍ

ّب اًتخبة ضذ ٍ ثب ّوکبری  ثٌذی دیَئی ثزای کتبة ثٌذی ًذاضت، عزش ردُ اس آًدب کِ کتبثخبًِ هذرسِ عزش ردُ

ثب تَخِ ثِ کَزک ثَدى . ّب ٍ زیذهبى درلفسِ اًدبم ضذ ثٌذی، لیجل سدى کتبة هسئَل کتبثخبًِ ٍ کتبثذار هدتوغ کبر ردُ

زٌذیي عزش ٍ فْزست . ضذ ٍ ثزای استفبدُ در پَضِ گذاضتِ ضذّب در ثزگِ تْیِ  ایي کتبثخبًِ فْزست ػٌبٍیي کتبة

 . ثٌذی کتبثخبًِ ّن رٍی دیَار کتبثخبًِ ًػت گزدیذ ردُ

 کتابخاوٍ آبشًری

ثٌذی دیَیی ثزای ایي  ردُ. ایي کتبثخبًِ در رٍستبی آثطَری ٍالغ گزدیذُ است ٍ در ضذٍد دٍ ّشار ػٌَاى کتبة دارد

ّبی کتبثخبًِ ثِ هدتوغ فزستبدُ ضذ ٍ ثؼذ اس ثبسیبثی  ّب، توبم کتبة ثٌذی کتبة ای ردُثز. ًظز گزفتِ ضذ کتبثخبًِ در

ّبی ایي کتبثخبًِ تَسظ کتبثذاراى  زیذهبى کتبة. ّب ثِ کتبثخبًِ آثطَری فزستبدُ ضذ ثٌذی ٍ لیجل سدى کتبة ضوبرُ ردُ

 .هدتوغ اًدبم گزدیذ

 (ديمديرٌ ) کتابخاوٍ مذرسٍ تیسًَشان دختراوٍ فرزاوگان

ّبی هذارس در سغص ضْزستبى تَسظ خبًن ًسبئی ٍ آلبی ضبرػی در ضبل  کبر سبهبًذّی کتبثخبًِ 1399اس سبل 

در . اثتذا هٌبثغ درسی ًظبم لذین اس هدوَػِ ٍخیي ضذ ،در ایي عزش. کتبة است 2650ایي کتبثخبًِ دارای . اًدبم است

اًدبم گزدیذ ٍ در غفطِ ( ع) ظ سیستن هدتوغ ٍ کتبثخبًِ اهبم رضبّب تَس ثٌذی دیَیی کتبة هزضلِ ثؼذ ثبسیبثی ضوبرُ ردُ

ّبی لجلی کٌذُ ضذ ٍ  ّب سدُ ضذُ ثَد، ثِ ًبزبر لیجل کِ زٌذیي لیجل رٍی ػغف کتبة ثِ ػلت ایي. ػٌَاى کتبة درج ضذ

ّب اًدبم  لفسِ ثٌذی ٍ زیذهبى در اسبس ضوبرُ ردُ ّب ثز در هزضلِ آخز کبر تفکیک کتبة. ّبی خذیذ ًػت گزدیذ لیجل

ایي کتبثخبًِ . ّب خذاگبًِ اًدبم ضذ ّبی درسی کٌکَری ٍ ثمیِ کتبة ثِ پیطٌْبد هسئَل کتبثخبًِ زیذهبى کتبة. ضذ

 .ثِ هٌبسجت رٍس پزستبر افتتبش گزدیذ( ع) تَسظ آلبی ّزاتی ریبست هطتزم هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب
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 پژوهص  روش

ّبی هذارس ٍ کتبثخبًِ رٍستبی آثطَری ثِ غَرت ضضَری ٍ ثب استفبدُ اس سیستن  کتبثخبًِرٍش اخزای ایي عزش در 

ّبی کتبثخبًِ رٍستبی آثطَری ثِ هدتوغ  کتبة. اًدبم گزفت( ع) سزذ ًَسبی هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب

هطخػبت کتبة در  ،ّبی دیگز کتبثخبًِ ثزای. فزستبدُ ضذ ٍ ثؼذ اس ثبسیبثی ٍ لیجل سدى ثِ کتبثخبًِ آثطَری ثزگزداًذُ ضذ

ّبی ضَسُ ػلویِ اس آًدب  ثزای ثبسیبثی کتبة. ّب فزستبدُ ضذ ثٌذی ثِ کتبثخبًِ ثزگِ ًَضتِ ضذ ٍ ثؼذ اس ثبسیبثی ضوبرُ ردُ

م ضذُ ّب اس عزیك سبهبًِ کتبثخبًِ هلی ایزاى اًدبم ضذ ٍ فؼبلیت اًدب ّب کٌگزُ است، ثبسیبثی ضوبرُ کتبة ثٌذی آى کِ ردُ

ّب ٍ  تفکیک کتبة. ثٌذی کٌگزُ ثَد در آًدب ثِ غَرت آهَسش ضیَُ ثبسیبثی کتبة اس سبهبًِ کتبثخبًِ هلی، آهَسش ردُ

               اسبس ردُ کٌگزُ ثِ دلیل ػذم آضٌبیی خَاّزاى ضَسُ تَسظ ّوکبراى هدتوغ ٍ کتبثخبًِ  ثز ،ّب در لفسِ زیذى آى

 .اًدبم گزفت( ع) اهبم رضب

 

 بوردهبدست

ثؼذ اس اتوبم کبر هسئَل یکی اس . ّبی ّن هَضَع کٌبر ّن لزار گزفت ّب ایي ثَد کِ کتبة ثٌذی ًوَدى کتبة هشیت ردُ

کِ  ّب ٍ ایي ثبسیبثی کتبة ،در ایي رٍش .ّبی درسی خذیذ سفبرش دادُ ضذُ تکزاری است ّب هتَخِ ضذ کتبة کتبثخبًِ

 .م ضذکذام کتبة ثِ اهبًت رفتِ است آسبًتز اًدب

 

 بنذی و ارائه پیطنهبدات جمع

ّب  ّب تب زیذهبى در لفسِ اس هزضلِ تفکیک کتبة( ع) در توبم هزاضل کبر ّوکبراى هدتوغ فزٌّگی ٍ کتبثخبًِ اهبم رضب

پیطٌْبداتی ثزای ثْتز ضذى رًٍذ کبر آٍردُ ضذُ  ،در اداهِ. ّب ّوکبری ًوَدًذ ّب را راٌّوبیی ٍ ثب آى هسئَالى کتبثخبًِ

 :است

 ثب تَخِ ثِ اهکبًبت خذیذ در فضبّبی هدبسی ،رٍس در خػَظ خذة خیزیي گیزی اس ضیَُ تجلیغبت ثِ ثْزُ -

 ضزٍرت ایدبد تسْیل ٍ تسزیغ در اهَر هطبرکت خیزیي اس عزف هسئَلیي هزثَعِ -

 توبػی ٍ ارتجبط هستوز ٍ هذاٍم ثب آًبى تَسظ هسئَلیي هزتجظ ّبی فزٌّگی ٍ اخ ضوبیت اس خیزیي در سهیٌِ -

ّب ٍ ثبالخع رسبًِ هلی ٍ  ریشی ثِ هٌظَر تطَیك ٍ تزغیت خَاًبى ثِ هغبلؼِ هفیذ ثب کوک رسبًِ عزاضی ٍ ثزًبهِ -

 در ًْبیت تزغیت خیزیي در راستبی رفغ ًیبسّبی درخَاستی

 بػی ٍ ارتجبط هستوز ٍ هذاٍم ثب آًبى تَسظ هسئَلیي هزتجظ ّبی فزٌّگی ٍ اختو ضوبیت اس خیزیي در سهیٌِ -

 تطَیك ٍالذیي ٍ ًْبدیٌِ کزدى اهز هطبرکت ثب تطَیك کَدکبى ثِ ضزکت در اهَر خیزیِ -

 ّبی دیزکزدی اػضبء اس سغص ضْز آٍری کتبة استفبدُ اس ًیزٍّبی خبدهیبر ثزای خوغ -
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ّب، هذارس  تجلیغ ٍلف کتبة ثِ کتبثخبًِ اس عزیك هزاخؼِ ثِ ارگبىآٍری ٍ  استفبدُ اس ًیزٍّبی خبدهیبر ثزای خوغ -

 (ثِ خػَظ در ّفتِ کتبة) ّب ٍ داًطگبُ
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Abstract 

This study examines volunteer activities in the cultural complex and library of Imam Reza (AS) 

in Quchan. The data collection tools were background and theoretical literature, library 

documents, internet and activity experience. Imam Reza (AS) Cultural Complex and Library of 

Quchan has been carrying out voluntary activities for several years in the field of organizing 

libraries in the city. The purpose of the project is to familiarize students with the basic 

classification and method of retrieving books. Since a number of city-level libraries do not have 

a standardized classification, this scheme can play an important role in familiarizing students 

with the classification and retrieval of books, especially in school libraries. By doing this, 

students will be better able to find the books they need on the shelves in university libraries in 

the future. The method of this project was done in person and using the NOSA search system. In 

order to retrieve the books of the seminary, since they are classified by the Congress, the 

retrieval of book numbers was done through the National Library of Iran system. Findings 

showed that in the plan of organizing libraries, cultural complex and library of Imam Reza (AS) 

Quchan has cooperated with several libraries. Among the libraries in question, we can mention 

the library of Quchan Sisters Seminary, the library of Amir Al-Momenin Mosque, the library of 

Andisheh Sazan non-profit girls 'school (first year of high school), Abshouri library, the library 

of Farzanegan girls' gifted school (second year). Among these libraries, the seminary library did 

the most cooperation, and the activity carried out there was in the form of teaching how to 

retrieve books from the National Library system, teaching the classification of the Congress. 

The books were sorted and placed on the shelves in order of classification due to the 

unfamiliarity of the sisters of the seminary, by the colleagues of the complex and the library of 

Imam Reza (AS). The implementation of this plan is time consuming and requires a number of 

forces. Given that during the implementation of this project, the institutions and libraries in 

question do not do the necessary cooperation and assign zero to one hundred tasks to the 

individual, it is suggested that if the number of support staff for this project is more, it will be 

completed sooner. 
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