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Abstract: 
Culture is the identity and entity of any nation, which is rooted in its history, 

beliefs, and customs. The library has acted as a manifestation of national social 

cultural identity throughout history by preserving and presenting valuable 

scientific, cultural, and social resources. The current research was conducted 

to investigate the role of the library in the cultural development and 

preservation of identity components and consolidation of social and national 

identity and culture. A systematic method has been used in the present study. 

The statistical population of this research was 39 scientific research 

documents about the role of the library in creating national culture and 

identity. These articles were published in Elmnet, Magiran, Noormagz, 

Islamic World Science Citation Center, and Emerald scientific databases. The 

results indicated that the library is a part of the spiritual and civilizational 

history of mankind and its traces can still be seen over time from ancient times 

to the present day. Cultural development depends on the growth of awareness, 

capabilities, and facilities that meet the material and spiritual needs of the 

library by preserving written works and cultural resources like chain links. It 

has not only linked the identity of generations and prevented their identity 

from breaking, but has also reflected the heartbeat of the social and national 

cultural identity of society. 
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 یبخشتیکتابخانه و هو

  پژوهشينوع مقاله: 
akbari1149@gmail.com mail:-E      یعسگر اکبر* 

 
 22/12/1401: پذیرشتاریخ   9/12/1401تاریخ بازنگری:    11/4/1401تاریخ دریافت: 

 
 چكيده

باو ه ا و  خ،ید  ت ا  ش هیاس ت ه ه   یهر ملت  یو شناسنامه تیفرهنگ، هو
 ،یدا د. هتابخانه با حفظ و ا ائ ه آا ا  من ابر ا نش عنم  لع  و سوم آنآداب
فرهن گ  تی هو گ ا ی نوان تجل ب ه خید  ط و  ادوا  ت ا  یاجتع ا  ،یفرهنگ
 ابخانهنقش هت ی عل نعود  است. پژوهش حاضر با همف بر س یمل یاجتعا 

و فرهن گ  تی هو میو تحک  بخشتی هو یهاانتقا  مؤلف ه ،ید  توسعه فرهنگ
منم استفاد  ش م  انجام شم. د  پژوهش حاضر ان  وش نظام یو مل ی اجتعا

نق ش  ن هید  نم یسنم پژوهش  لع 39پژوهش تعماد  نیا یاست. جامعه آما 
موض و  پ ژوهش  بابود هه د  ا تباط  یمل تیفرهنگ و هو جادید  ا هتابخانه
ه ان اس  م و ج یاس تناد گا ینو مگز، پا ران،ینت، مگ لم ؛ی لع یهاگا ید  پا

 خیان ت ا  یبود هه هتابخانه بخش نیان ا یحاه جیامرالم منتشر شم  بودنم. نتا
آن د  گذ  نمان ان  هم باستان تا  ص ر  یبشر بود  و  دپا یو تعمن یمعنو

 ه ا،یمره ون  ش م آگ اه یفرهنگ  یوس عهاست. ت تی ؤحاضر هعاهان قابل
هتابخان ه اس ت  یو معن و یماد یانهایو امکانات برآو د  شم  ان ن هاتیقابل

 تیتنها هونه ریننج یهاهعاننم حلقه یفرهنگ یۀهه با حفظ آاا  مکتوب و سرما
آنان شم  بلکه بانتابشگر  یتیداد  و مانر ان گسست هو ونمیها  ا به هم پنسل
 .جامعه شم  است یو مل یفرهنگ اجتعا  تیقلب هو نضربا

 
 

 .یمل تیهو ،یفرهنگ تیها، هوتابخانهه ،یفرهنگ اجتعا  :هاواژهكليد

                                                      
 مسئول(. )نویسنده رانیاراک، ا ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم یشناسگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد *
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 مسئله طرحو  هقدمم
هاست. هویتت هتر ملتتی ریشته در در جهان امروز هویت یکی از منازعات اصلی ملت

آن ملتت دارد و همتین نتوف رفتتار جم تی و شنصتی آن  ورسومآدابتاریخ، باورها، 
، )اشرفیکند ص میجام ه را با جهان اطراف و نیز با شهروندان درون یک اجتماف، مشن

ترین و بارزترین عامت  در احتراز هویتت بترای تکلتی کا  تد مکان اصلی .(106: 1386
مکان با به روح خاطرت لقتواند احساس های فرهنگی جام ه است و میباورها و ارزش

)دبدبه، شاطری یابی تأثیرگذار باشد های مادی و م نوی در هویتای از احساسمکموعه
کند، ی م نایی که در ارت اط با فرهنگ ایکاد میبستگدل. هویت مکان با (5: 1398قان، وای

گیری نظام اجتمتاعی جام ته را در بستتر تکتوین و های شک تحوالت تارینی و زمینه
دین، زبتان، تتاریخ، جارافیتا، میترا   همچونی عناصری از طرفآورد. تکام  فراهم می

 گریهمتدی هویت هستتند وتتتی در کنتار ادبی که شاکله و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی
 .(47: 1399)اک ری، دهند شوند بنیان هویت ملی را شک  میجمع می

 های منتلف اجتماعی، اتتصادی، مذه ی و ملتی وجتودای جریانا  ته در هر جام ه
ی مقدمهدارد که آمینتگی و تنیدگی با آثار هویتی جام ه دارند. شناخت هویت، بستر و 

از گتردد. سازد و مانع آثار ستو  هتویتی میگزینش ا گوی مناسب برای جام ه را مهیا می
بنشتی و یی، وجود اب اد گوناگون هویتی در جوامع بشتری، اهمیتت موعتوف هویتسو

 ،یرانیدر جام ه ا تیهو کهنینظر به ا. (48 :1399 ،ی)اک رکند سازی را دوچندان میهویت
 شتود،یشتناخته مت «یمل تیهو»عنوان به یاسالم یبا م ان یرانیا تیهو یهاؤ فهم قیاز تلف

 تاب  تأم  است. یو اتتصاد یاسیس ،ینیتار -یدر سطوح فرهنگ یبنشتیهو
عنوان مرکز تکمع و نهاد اجتمتاعی بتا ماهیتت دانتایی محتور و حافظته کتابنانه به

ها، استناد و ط و ع ط و ث ت نوشتهب د از اختراف ختاریخ، بنشی از هویت ملی است. 
 تدوین شتد کته یتاز منابع اطالعا یمیشد. حکم عظ بتکتا یریگمدارک منکر به شک 

کتابنانه که خود م لول فرهنگ بتود زاده شتد تتا عتاملی  داشت. ینگهدار نیاز به مح 
 توس ه فرهنگتی، هنترو وفرهنگ،  بنشو ا هام یمنابع اطالعات یحفظ و نگهداربرای 

رو م رهن است که فلسفه وجودی شود. ازاین بنش جام هدهی و هویتا تفات به شک 
نتتوف، امتتا  بتتوده، یبشتتر م تتین بتته نیازهتتایپاستتنگویی منتلتتف  ادوار در هکتابنانتت

 ت یین شده استت. جوامع و شرایط با توجه به نیازها خصوصیات، اهداف و خدمات آن
ای فراهم آمده آن جام ه مراتب ترتتی در جام ه هرگاه شرایط رشد کتابنانه کهیطوربه

کتابنانه در کنج انتزوا و کتاب و د یلی به هر  گاههر نموده ورا یکی ب د از دیگری طی 
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 .(86: 1395سترخی، )تن ری استتشده سیر تهقرایی جام ه هم آغاز  ،همهری ترار گرفتبی
فرهنگتی،  یتوست هر دستهم بستزایی  ادوار تتارینیدر مستلم استت، کتابنانته  آنچه

آمتوزش  ،آموزش رسمی پیشرفتجام ه ایفا نموده است. اتتصادی و  سیاسی اجتماعی،
و همچنین حفظ آثار تتارینی اوتات فراغت  شدنو غنی  مداوم، دسترسی آزاد به منابع

 کتابنانه است.بنشی هویت ونیمد و انتقال آن از نسلی به نس  دیگر
عنوان بته یو ملت یفرهنتگ اجتمتاع یبنشتینه در هومطا  ه نقش کتابنا رو،نیازا
 ،یاز آثتار فرهنگت یمتیتتوده عظ خیفرهنگ بوده و در طول تار یکه خود زاده یامؤ فه

متا را در درک  تواندیحفظ نموده است، م ندگانیرا از گذشتگان به آ یو تمدن یاجتماع
 .دینما یاری یاسالم -یرانیا  یاص تیهرچه بهتر هو

 
 ای پژوهشهسؤال

عنوان مرکتز اطالعتات و بتهکتابنانه  جایگاههدف پژوهش حاعر، تحلی   کهنظر به این
، ایتن پرستش استت یفرهنگ ملت تیهواجتماعی و حافظ  در توس ه فرهنگ ارت اطات

فرهنتگ بنشی در هویت از چه جایگاهی در طول تاریخکتابنانه اصلی مطرح است که 
دهی بته ستؤال اساستی پتژوهش، استت  بترای پاستخاجتماعی و ملی برخوردار بوده 

 دارد. هاآنهای فرعی طرح شد که پژوهشگر س ی در یافتن پاسنی مناسب بر پرسش
 . نقش کتابنانه در توس ه فرهنگی چیست 1
 گیرد پذیری در فضای کتابنانه چگونه صورت می. اجتماف2
 تماعی و ملی دارد بنشی فرهنگ اج. م ماری کتابنانه چه نقشی در هویت3
 کند . کتابنانه چگونه خودباوری فرهنگ اجتماعی ایکاد می4
 . نقش کتابنانه در ایکاد سرمایه فرهنگی چیست 5

 
 مفاهيم نظری پژوهش

توانتد در روابتط هایی است کته میاهمیت دارد باورها و ارزش آنچهدر مفهوم فرهنگ، 
 ارکان اصتلی فرهنتگ فرهنگی از توس هصورت کنش و واکنش مؤثر باشد. اجتماعی به

گیری و دارد و در شتک  و خودبتاوریهنتر ، فرهنتگ یر ارتقتاد مؤثری است که نقش
که سنت مکتوب عام  انتقتال  ییاز آنکاکند. هویت فرهنگی جام ه نقش مهمی ایفا می

و  فرهنتگ شته،یمنز ه حتافظ اندکتابنانه به شود،یم یانسان تلق یفکر نشیهر نوف آفر
تمتدن بشتر داشتته استت؛  خیدر تتار یمهمت گاهیعنوان محم  انتقال همواره جاهنر، به
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ی)غفتار استتافتهیبناها به آن اختصاص  نیترسنگو گران نی اتریهمواره ز کهیطوربه
و تحتوالت  خیتار باشکوه شناسنامه یبناها نیدر ا ینی. آثار تار(6: 1389 ،یو شقات ریتد

 شتهیکته ر یتیاند، هورا از آن ا هام گرفته شیخو تیها هواست که نس  ملت شده کی
 دارد. یدر فرهنگ و هنر مل

 
 یمل تیهو

 یتتدرمفهتوم به نیتاست. امروزه ا یمل تیهو ،یاجتماع تیاب اد هو نیتراز مهم یکی
 داننتدیم هاتیهو گریانواف د یتمام یربنایرا ز یمل تیهو شمندان،یکه اند افتهی تیاهم

است کته بته  یتیهو ،یمل تی. مراد از هو(62: 1401 ،یآران انیو فرهاد مقدمیشفائ ،یازی)ن
بته مکموعته اعتقتادات و  یاعتالم وفتادار قیتشتود کته افتراد از طریملت اسناد داده مت

یهاست و خود را بتا آن متکه م رف آن ابندییدست م یااحساسات مشترک به شناسنامه
 ی. هویت مل(50: 1396 ،یساروئ یو بابائ یی)دانا دانندیمنتسب مو بر خود مت هد و  شناسند

ارت تاط  ،یاجتماع یهااز دیگر مؤ فه یبسیار اد ی  تحت پوشش تراردادن آحاد جام ه، ببه
 ،یازجمله احساس ت لق به وطن، دفاف از وطتن، احستاس غترور ملت یمستقیم و تنگاتنگ

و داورپنتاه،  مقتدمی)علتودارد  یفرهنگت ،یاتتصتاد ،یسیاس یهاحس مشارکت در ف ا یت
داشتتن  ،یاجتماع نسکامعوام  مؤثر بر وفاق و ا نیتراز مهم یکی ان،یمنی. درا(121: 1393

همته  رو،نیتجام ه استت؛ ازا کی یفرهنگ را یها و ماحساس ت لق و ت هد باال به ارزش
 قیتطر نیهستند تا از اخود  نیو فرهنگ به مردمان سرزم خیشناساندن تار یها در پدو ت

 .(2: 1391و رستگار،  ی)ربان ابندیدست  یدر سطح مل یکپارچگیبه 
 

 كتابخانه و توسعه فرهنگی
عمتومی نقتش مهمتی در  هایکتابنانته ویژهشود و بهمی مربوط کتاب به آنچه و کتاب

 ات ای و ت صتهای کلیشهجای هویت م تنی بر ایدهشک  دادن هویت فرهنگی عمیق به
 ذهنیتت کند، تاییر باید همه از بیش که چیزی توس ه فرهنگی، تحول در که رای؛ زدارند

 و ارت تاطی هایرستانه راه نیتز از اندیشته بستتر واندیشته  ی نی ذهنیت و است جام ه
)نوکتاریزی و شتود میستر می گروهتی هایرستانه و مط وعتات کتتاب، نظیتر اطالعاتی

 .استت جام ته در فرهنگتی توست ه یالزمه سوادآموزی و سواد. (234: 1393نارمنکنی، 
آن  شده و هدف اصتلی بنیاد عمومی و دانش سواد سطح بردن باال منظوربه کتابنانه نیز

بتا  استت. جام ته عمتومی فرهنتگ و اطالعات سطح افزایش و نیز ارتقای سوادآموزی
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ها، عتتهمنتلتتف، گستتترش متتداوم مکمو یهاو عظمتتت کتابنانتته ییتوجتته بتته شتتکوفا
هتا توستط انتد آناداره نظاماندیشمند و ها، داشتن مراج ان فراوان از منابع آن یاستفاده

وره د یزمتانشناسان بتاوجود همکه شرق ستیکتابدار، اغراق ن و ریمتشک  از مد یئتیه
)کهتن،  انددهینام رانیا «یرنسانس فرهنگ»آن را  ن،یدر مارب زم یوسطبا ترون ساسانی

1394 :109). 
 

 پذیریمعماری كتابخانه و اجتماع
 ی،کارکرد توس ه اجتمتاع یدارا ی،و نهاد اجتماع یعموم یعنوان بنابه کتابنانهم ماری 

 پدیتده یتک عنواندر طول تتاریخ بتهو ها بوده و توس ه ارزش رییو تا یعلمی، فرهنگ

 ار بوده است.سازی فرهنگ اجتماعی بشر تأثیرگذساخت، از دو منظر بر هویت انسان
های گلتی در م ابتد، راهروهتای های  وحه: شاید بتوان اتاقالف( از منظر معماری

ها را طرح او یه م ماری کتابنانه دانست که برای حفتظ و نگهتداری سرپوشیده صوم ه
عنوان سیما یتا نمتاد فرهنگتی در شدند. این بناها تا به امروز که بها واح گلی ساخته می

کننتد، نشتان از اصتا ت و هویتت می توجهجلبکننده جم یت با ظاهری خیرهمراکز پر
دار و نگه ان میرا  آثار نوشتاری، دیداری و شتنیداری فرهنگی دارند. کتابنانه ملی خزانه

های فرهنگی، هنری و فنتی کشتور و این، گردآورنده مکموعه تالش ملت است. افزون بر
در حین حفظ میرا  دیروز، نقش ف تا ی در شتک  دادن  رسانی ایران است کهتلب اطالف

 .(100: 1388)پرویزی، سازد سوی فردای مت ا ی را فراهم میبه امروز و تاییر جام ه به
 و انستانی نیازهتای طراحتی فضتا و بنتای کتابنانته بتا پذیری:ب( از منظر اجتماع

هتای روانشتناختی یزمدخا تت مکان  یتبته د محیطی )که از اصول توس ه پایدار است( 
 پتذیرینهایتتا  اجتماف مشتارکت و سطح ارتقا شهروندان، ت لق احساس افزایش موجب

 پتذیری،اجتماف و اجتمتاعی بته  حتا . طراحی کتابنانته (1: 1397)اندیشتمند، گردد می
 درواتتتعهاستتت. انسان زنتتدگی روش و رفتارهتتا فرهنتتگ، پتتذیرش بتترای فضتتایی

پذیری اجتماعی، ت امت  و پیونتد، های مشارکت و مسئو یتمؤ فه پذیری در گرواجتماف
 استتتی اجتمتتاعی و تلمتترو اجتمتتاعی بستتتگدلستترمایه اجتمتتاعی، حتتس ت لتتق و 

 جریتان تقویتت کنتار در اجتمتاعی  حا بته هتاآنکه  (1: 1395صدیق و طا  ی، )صا حی
 بنشند.به ود می را نیز آن کیفیت زندگی،

های منتلف در فضای کتابنانه، آن را به کارگاه ر و تکمع نس در گذر تاریخ حضو
 فضتای بته ها م دل ساخته است. دسترسیگفتمان و ت امالت اجتماعی و رابط بین نس 
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 و کنتدمی ایکتاد شهروندان بین در ت ام  کتابنانه نوعی هایزیرساخت سایر و فیزیکی
 اجتمتاعی اعتمتاد ایکتاد باعت  که دکننمی سودمندی احساس ت ام  این آنان از طریق

در کتابنانته  رونیتازا. (2008 گتران،یو د میورهتاز  به نقت ؛ 1: 1397)اندیشمند، گردد می
 فرهنتگ و گرددمی تقویت م ماری و انسان تنها حس مشارکت و آموزش بلکه ارت اطنه
 ایکتاد هبت منکتر ختود موعتوف ایتن .یابتدارتقا می م ماری به س تن عمومی ادراک و

 ت تدی  دائمتی نتاظرانی و آگتاه کنندگانی مصرف به هاانسان آن در که گرددمی جریانی
و  فترم فضتا، بته فرهنگتی -اجتمتاعی همین روابط قیاز طر انسان چراکه .شد خواهند

 روابتط ایتن شتک  تاییتر بته خود ینوبهبه فضا ساماندهی و بنشدمی عملکرد اهمیت
شد تا کتابنانه ازنظر وظیفه و م ماری بارز و برجسته ها باع  میانکامد. این ویژگیمی

و حتس همگرایتی  (1: 1397)اندیشتمند،  گتذارد ریتأث اجتماعی زندگی شود و بر فرآیند
 تقویت کند. فرهنگی، اجتماعی و ملی را در وجود شهروندان

 
 كتابخانه و خودباوری و هویت اجتماعی

برعهتده دارد.  یو چه در سطح اجتمتاع یسطح فردرا چه در  «یم ناساز»نقش  تیهو
اشکال  یجم  یرا با فضا یشنص ای یدرون یایاست که دن یمفهوم تیهو ،ریت   نیا اب

استت کته  یدیتکل یم نتا تیت. در واتتع هوکنتدیم بیترک یو روابط اجتماع یفرهنگ
والت و تحت دادهایتآن نست ت بته رو استطهوهو افتراد ب دهتدیافراد را شک  مت تیذهن

ی هویتت اندیشتمندان حتوزه. (55: 1392 ،آبتادی) طف شوندیخود حساس م یاجتماع
هتای گیری هویتی شتک عقیده دارند که خودباوری ملی عاملی بسیار مهتم در نحتوه

 در که . در هر گفتگویی(48: 1392االسالمی، زاده و شیخ)رسولاجتماعی یک کشور است 
 عمتومی یحتوزه از بنشتی دهند، شک  را عمومی پیکرهای تا آیندمی گردهم افراد آن

 استت ایحرفته افراد یا تکار رفتار ش یه نه افراد رفتار شرایطی چنین گیرد. درمی شک 
 ایمؤسسته اعضتای رفتتار شت یه نه پردازند(،می نظرت ادل به شنصی امور مورد در )که

 هنگتامی انتد. شتهرونداندو تی راستیبوروک حقتوتی هایمحتدودیت تابع که مندتاعده
 با ، ی نینظرت ادل به آزاد و تیدبی هایشیوه به که کنندمی رفتار عمومی پیکرهای مثابهبه

عتام  قیعال یدرباره عقایدشان انتشار و بیان آزادی و مراوده و ییآگرد هم آزادی تضمین
 اجتماعی مشترک زبان کارگیریبه امکانای چنین حوزه . در(1: 1381 هابرماس،( بپردازند

 هایساخت ستازه و یرگذاریتأث کتابنانه جهت ورود مح  درواتع و این آیدمی فراهم
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منظتر  نیتاز ااست.  جهان زیست ملی در غرور ملی، وحدت خودباوری، چون مطلوبی
 تگتوگف امکتان منتابع اطالعتاتی داشتن اختیار در  یاز ح فضا هم  یاز حکتابنانه هم 

: 1388و شتقاتی،  پارستازاده)آورد می فراهم را مت دد م انی تضارب منتلف و افکار میان
 فرهنگتی مرجتع اصلی این کارکرد .شودمی تلقی جام ه برای فرهنگی مرجع یک و (38

خودبتاوری و  ایکتاد یکدیگر بترای کنار در خالق هایاندیشه و عقاید افکار، ترار دادن
 است.هویت اجتماعی بوده 

 
 فرهنگی هو حافظكتابخانه 

های مهم فرهنگی یک ملت است. پایداری و بقتای فرهنتگ میرا  فرهنگی از مشنصه
اصی  جام ه مرهون توجه به حفظ و نگهداری مواری  فرهنگی است. ساختار کتابنانه 

های زمانته بتوده استت. م تنی بر پایۀ حفظ آثار مکتوب میرا  فرهنگی از گزند آستیب
او ین دستاوردهای فرهنگی بشتر را  سال ت   از میالد 2700سومریان در « تلو»انه کتابن
حماسته »های آینتده م رفتی نمتود.  توح مشتهور آوری، حفاظتت و بترای نست جمع

کتابنانته در  بابلیتان «تانون حمتورابی» و« پالسلطنتی آشوربانی»در کتابنانه « گیلگمش
های گوناگون در کتابنانه و روایت هانسنهتند که در هایی از آثاری هسنمونه« بورسیپا»

بتدون کتتاب و  گاهچیهشود گفته می کهیوتترو حفظ و گویای تاریخ شده است. ازاین
 حرف درستی است. کردو روایت  یسیبازنو توانیرا نم خیاسناد، تار

، کمد و های منتلف همچون گنکه، خمره، طاتچهکتابنانه از گذشته تاکنون با شک 
کنونی، گنکینه اسناد و نسخ منتشرشتده میترا  تمتدنی و فکتری  باشکوهبناهای زی ا و 

های آینده حفظ و نگهداری نموده است. مکموعه را برای نس  باارزشبشر بوده و آثار 
آوری استت. کتابنانته نته کتابنانه فقط کتاب نیست، بلکه نهاد اجتماعی، فرهنگی و فن

آثتار  ایتن .(18: 2021)نلستون، دهد خود جای میک جام ه را نیز در کتاب، بلکه ایده ی
مطا  ته  بتا شتناخت و افراد جام تهد که نشوهنری موجب می برجسته فرهنگی، ادبی و

 هویت یابند.خود را ت ا ی بنشند و  روانها روح و آن
 

 فرهنگی هكتابخانه و سرمای
براو  ازیفرهنگى موردن هاواز صالحیت اوهعنوان مکموعبه توانیمفرهنگى را  ۀسرمای

وستیله نظتام آموزشتى شناستایى و کته بته هاو فرهنگىثر و شرکت در ف ا یتؤدرک م
ایتن سترمایه، امکتان دسترستی بته  کتهیطورگرفتت؛ بته گردند، در نظرامتیازبندو مى
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قتاتی ط  آورد و بدین ترتیتب، تقستیماتاجتماعی و اتتصادی را فراهم می هایپیشرفت
 .(61: 1388)گو دینگ،  نمایدموجود را بازآفرینی می

 هعنوان سترمایبته هاآنبا دارا بودن ذخایر عظیمی از مصنوعات فرهنگی که از  کتابنانه
ی، دسترستی آزاد بته دانتش و ایکتاد ریادگدر ی یفردنقش منحصربهشود فرهنگی یاد می

بتا عرعته مصتنوعات  درواتتعدارد. گهتواره تتاگور  آموزی ازفرصت برابر کسب مهارت
 گردد.فرهنگی عمن ایکاد ارزش اجتماعی، باع  تکلی مفهوم سرمایۀ فرهنگی می

 
 روش پژوهش

شده انواف مرورهاست. این مند است که از نوف شناختهپژوهش حاعر از نوف روش نظام
 یبترا شتدهنوف از مرور مستلزم رعایت عوابط و اصتول راهنمتای استتاندارد و ت ریف

پتژوهش حاعتر  یها است. جام ه آمتارمند ارزیابی و تلفیق پژوهشوجوی نظامجست
 گتاهینورمگز، پا ران،ینت، مگعلم یعلم یهاگاهیپا رکه د باشدیم یمقاالت پژوهش هیکل

فرهنتگ  یبنشتتیها در هوجهان اسالم و امرا د بتا موعتوف نقتش کتابنانته یاستناد
توجته  زانیتمطا  ته، م نیتانتنتاب مقتاالت در ا اریتاند. م منتشر شده یو مل یاجتماع

 .باشدیم یو مل یفرهنگ اجتماع تیو هو یمقاالت به نقش کتابنانه در توس ه فرهنگ

 
 هانحوه گردآوری داده

 ی گردآوری مقاالت از مراح  جستکو، غربا گری و ارزیابی بهره گرفته شد. مقتاالتبرا
 با توجتههای مقاالت واردشده، سپس ویژگی. نددش کدگذاری  یو تحل یبه روش آمار

هتای گام بتر استاسبه فرم کدگذاری شده استنراج شدند. در تدوین پژوهش، مراحت  
 ( انکام شد.1در شک  ) شدهمشنص

 

 مند. مراحل انجام روش نظام1شکل 
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 مندگام اول: طراحی روش نظام
منتد استت رای انکام روش نظامترین تصمیم با ف( طرح پرسش پژوهش، او ین و مهم

 شود.که از طریق سؤال صریح و روشن بیان می
بتر نامه دارد تتا ب( پژوهش همانند هر ف ا یت دیگری، نیاز به دستورا  م  و شتیوه

ی گردد حرکت نماید. در پژوهش حاعر نیتز از برگتهکه تدوین می« راهینقشه» اساس
، استتناددهی و ترستیم  یوتحلهیتتکزهای روشی موعوف، اهداف مرور، راهنما، زمینه

 برای مراح  انکام کار استفاده شد. شدهیزیربرنامهجداول 
ی موعتوف مترور های علمی که بیشترین همپوشانی را در زمینتهج( شناسایی پایگاه

های گویی بتته پرستتشفراوانتتی برختتوردار بتتود. در راستتتای پاستتخاز اهمیتتت داشتتتند 
نت، مگیران، نورمگز، پایگاه های اطالعاتی علمداده گاهیپاوهش حاعر، شده در پژمطرح

 ترار گرفتند. مورداستفادهاستنادی جهان اسالم و امرا د شناسایی و 
 گام دوم: گزینش مطالعات

 هشده و نوف پژوهش فتاکتور اساستی در انتنتاب مطا  تهای مطرحا ف( ماهیت پرسش
ها و م ت تر بتودن م یارهای پژوهشی بودن مقا ته است که در این پژوهش شرط داشتن

ها )عدم خاکستری( ا زامی بود. انتناب مطا  ات با استفاده از جستتکوی ترکی تی نشریه
هویتت »، «هویتت ملتی»، «هویت فرهنگ اجتماعی»، «فرهنگ»، «هویت»های؛ کلید واژه

 به عم  آمد.« هویت فرهنگی»، «ایرانی
سند شام  کتتاب، انتواف مقا ته،  135های کلیدی فارسی، ی جستکوی واژهدر نتیکه

جام ته بتر استاس  گزارش و اسناد بدون متن شناسایی شد که پس از غربتا گری او یته
بته سند مترت ط  92ی ت داد دیو کلمات کل دهیعنوان، چکدر  ی، غربا گرآماری پژوهش

ت تداد  ،تمقتاالدتیتق چکیتده و متتن  بررستیدر مرحله دوم غربا گری بتا  آمد. دست
 ت تداد تیتدرنها هامرت ط تشنیص داده شد که پس از حذف آن ریغدیگری از مقاالت 

 باتی ماند.مند پژوهش مقا ه برای انکام روش نظام 39

های مرت ط با که غربا گری انکام شد و داده نیب دازاها، ب( استنراج و ترکیب داده
تنراج داده استانداردشتده پیتاده شتد. ها بر روی یک فرم اسپژوهش شناسایی شد، داده

تک بتهآمتدهای تکارزیابی شتد، پی هاآنها استنراج و کیفیت و اعت ار که داده ب دازآن
 بندی و ترکیب شد.مند جمعدر تا ب روش نظام

اعت ارسنکی در پژوهش بنش الینفتک تحقیتق استت و م یارهتای  کهییازآنکاج( 
ش حاعر نیز از این تاعتده مستتثنا ن توده و مقتاالتی را کند؛ پژوهشمول آن را م ین می
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های منتنتب، شام  شد که علمی و پژوهشی بودند. جهت اطمینان از اعت ار نتایج گزینه
صتورت تصتادفی بتا یتک به موردمطا  تهدرصد از منتابع  20آزمایی بر کنترل و راستی

نقش کتابنانته در متنصص، در خصوص شناسایی و جستکوی منابع مرت ط با موعوف 
ی وی در پتژوهش مورداشارهرایزنی شد و نکات  بنشی فرهنگ اجتماعی جام ههویت

 اعمال گردید.
 گام سوم: ارائه گزارش

ها، مرحله حساس و حاص  ک  مرور است که م موال  نیازمنتد وتحلی  دادهیهتکزا ف( 
تصویری وات تی از پردازش دتیق اطالعات،  چراکهدانستن اطالعات و دانش آمار است 

 پژوهش را ارائه خواهد داد.
کتردن مند است که شام  خالصه ب( تفسیر نتایج و گزارش مرحله آخر روش نظام

های متداخالتی و بتا ینی کمتک گیریگیری است که به به ود تصمیمنتایج و ارائه نتیکه
و  ترارگرفته مطا  ات تحت بح  و بررسی و توت کنند. در این مرحله نقاط ع فمی

 گیری به زبان ساده و صریح نگارش و گزارش شد.نتیکه
 

 های پژوهشیافته
در ی نقتش کتابنانته شتده در زمینتههتای انکتامدهد که پژوهشآثار نشان می یمطا  ه

اجتماعی در محورهای کتابنانته و توست ه فرهنگتی، م متاری و  فرهنگ بنشیتیهو
 .استهویت اجتماعی، حافظۀ فرهنگی و سرمایه فرهنگی پذیری، خودباوری و اجتماف

 
 كتابخانه و توسعه فرهنگی

ی فرهنگتی، توزیتع فراوانتی ی کتابنانه و توست هبه رویکرد پژوهش در زمینه با توجه
ی در جتدول شتماره ملت اجتماعی و فرهنگ بنشیتیهوی فرهنگی، های توس همؤ فه

 ( ارائه شده است.1)
 ی فرهنگيهای توسعهاواني مؤلفه. توزیع فر1جدول 

 هاترین یافتهمهم نویسنده و سال

امیری، صالحي
عزیزآبادی و 
 باباشمس

(1398) 

 های توسعه فرهنگيابعاد و مؤلفه -
 شناسایي و معرفي مفاخر فرهنگي مشترک با دیگر کشورها -
 نهادهای مردمتقویت سازمان -
 هاگفتگوی تمدن -

 آذرنگ
(1371) 

 ساز فرهنگ جامعه استکتاب و کتابخانه عامل جریان -
ناپشذیر سشازمان ی عمومي یکي از تشکیالت نهاد آموزش و بخش  جدایيکتابخانه -
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 اجتماعي است.

 امیرراشد و آژند
(1400) 

در دوره ایلخانان سازمان فرهنگي و هنری بشا عنشاویک کتابخانشه، دارالم شحف و  -
 آمدند. به وجودو وظایفي معیک  محالت هنرمندان با ساختار

آمشده باعشث  بشه وجشودایلخانان با تغییر دیک متوجه تاریخ اسالم شدند و مباحث  -
 م ورسازی ق ص و وقایع اسالمي شد.

 زوارقي
(1385) 

 ساالر و آزاد هستند.های عمومي جزء ملزومات یک جامعه مردمکتابخانه -
عتالی دان ، بهسشازی رفتارهشای فشردی و های عمومي توسعه و ااهداف کتابخانه -

 اجتماعي، درک هنر، اعتالی خالقیت، خودآموزی و سوادآموزی است.
برسند باید خود را با چالشي  شدهکییتعکه به اهداف های عمومي برای ایککتابخانه -

 ای بهتر آماده نمایند.به نام زمان، وفق دهند و خود را برای آینده

پارسائیان 
(1382) 

افتخارات ایرانیان هستند که در عهد باستان در سه هزار سال  کیتربزرگها کتابخانه -
قبل از میالد وجود داشتند و دلیلي بر برتری فرهنگ ایک ملت بر سایر ملل و اقوام در 

 قرون متمادی پیشیک است.
نوکاریزی و 
نارمنجني 

(1393) 

 عه فرهنگي نق  مؤثری دارند.های عمومي شهرستان بیرجند در توسکتابخانه -
درک جایگاه کتابخانه عمومي در توسعه فرهنگي، کمک و توجه به جایگشاه آن در  -

 بافت جامعه است.

غفاری و علیزاده 
(1399) 

 .دارند ینق  مؤثر يدر توسعه فرهنگ منطقه آزاد ماکو يعموم هایکتابخانه -
آن در  گشاهیمک و توجه به جاک ،يدر توسعه فرهنگ يکتابخانه عموم گاهیدرک جا -

 بافت جامعه است.
سرخي، قنبری

رادفر و ان اری 
(1395) 

 های جامعه و ارتقای اخالق و عدالتسنت ورسومآدابحفظ و اشاعه  -
 حفظ و ارتقای نظام و سرمایه -
 دیک( -حفظ و ارتقای هویت )ملي -

 
 پذیریمعماری كتابخانه و اجتماع

فرهنتگ  بنشتیتیتدر هو کتابنانته پذیریم ماری و اجتماف هایمؤ فه یفراوان عیتوز
 ( ارائه شده است.2در جدول شماره ) یملاجتماعی و 

 
 پذیریمعماری و اجتماعهای . توزیع فراواني مؤلفه2جدول 

 هاترین یافتهمهم نویسنده و سال

 اندیشمند
(1397) 

 پذیری هستند.اجتماع و جامعه درش جهت در اجتماعي ظرفي هاکتابخانه -
 افراد پذیریاجتماع یو مقوله اجتماعي تعامل است که ایگونهبه هافضای کتابخانه -

 گیرد.در آن شکل مي
دبدبه و 
 وایقانشاطری
(1398) 

 یدر معمشار تیشهو یریگشکل یبراي مکان -یيارتباط فضا ازمندین یيمعنا تیهو -
 .است کرده داینمود پ يخیتار یبناها رست که دبناها يداخل
 .ها برعهده داردانسان تیهو بر یرگذاریتأث لیدر تشک ینق  بارز يداخل یمعمار -
 یبشراي مناسشب دانشمندش به مکشان انیفاضل و متولي همت بانبه دارالعلم شاپور  -دائمي، نامداری 
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 و خلیلي
(1399) 

 .ل شددانشمندان آن روزگار مبدّ کیترمهمیي گردهما
را در   یخشو فشاتیتأل کیارزشمندتر ،يعلم مناظرات بحث ودانشمندان عالوه بر  -

 دادند.ميعلم و دان  قرار  ندگانیدسترس جو در مف ّل آن مرکز، ۀکتابخان

میرحسیني، 
اباذری، محرابي 

(1394) 

 های موجشود در سشازمان اسشناد وها و اطلسدر نقشه فارسجیتعییک هویت نام خل -
 .کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران و وزارت امورخارجه

 .ها سندیت تاریخي دارندنام -

 عیوضي
(1394) 

از نسشخه يآستانه در جوار حرم حضرت مع ومه )س(، به استناد برخش یکتابخانه -
کتابخانه، همواره موردتوجه  ينسخ خطایک آن، قدمت چند صدساله دارد.  يخط یها

 است.پژوهشگران بوده 

 بیگدلي و شریفي
(1387) 

 است.موردتوجه  يرسانو اطالع یمفهوم مکان در حوزه کتابدار -
 ،يکشیزیبا ابعاد ف يعنوان مکانکاربران از کتابخانه، بر کتابخانه به تیعالوه بر رضا -

 .شده است دیتأک يو اجتماع ياسیس ،يفرهنگ

میرحسیني 
(1371) 

ی هشای ناجوانمردانشهقدس رضوی باوجود یورش های غني کتابخانه آستانگنجینه -
. کشرده اسشتهای غني خوی  را برای اهل علم حفشظ ها و... گنجینهها، ازبکمغول

 درخشد.ایران مي -عنوان نماد معماری اسالميهمچنیک ساختمان کتابخانه به

 زاده، شریفنقي
 (1382و ندیمي )

از  يکشیداششته،  يانقالب اسشالم خیکه در تار یاژهینق  و لیارشاد به دل هینیحس -
 .دیآيدوران معاصر بشمار م يفرهنگ ثیموار
 ارشاد هینیسح تیو هو يزمان -يشناخت بستر مکان -

 
 كتابخانه و خودباوری و هویت اجتماعی

در خودباوری و هویتت اجتمتاعی  هایمؤ فه یفراوان عیپژوهش، توز کردیباتوجه به رو
 ( ارائه شده است.3در جدول شماره ) یمل اجتماعی و نگفره بنشیتیهو

 
 خودباوری و هویت اجتماعي یهالفهؤم يفراوان عی. توز3جدول 

 هاترین یافتهمهم نویسنده و سال

 پلوسنیکولو
(1372) 

هدف از تأسیس کتابخانه اسکندریه نشر فرهنگ یونان در کشورهایي بود که تحت  -
 رار داشتند.ی اسکندر مقدوني قسلطه
ازنظر یونانیان کتابخانه اسکندریه از فانوس دریایي اسشکندریه کشه جشزء عجایش   -

 هفتگانه دنیاست اهمیت بیشتری داشت.

 آبدرزاده
(1383) 

در عهشد  اسشکندریهی متفکران و دانشمندان در مششهورتریک کتابخانشه کیتربزرگ -
 باستان مشغول بودند.

، سالک تشریح، وح باغرهای تحقیق، باغي از گیاهان، تاال اسکندریه یدر کتابخانه -
 رصدخانه و سالک غذاخوری بود.

 گنجي
(1379) 

زبان نوشتاری، تمدن عظیم جامعه بشری را در طول تشاریخ نمایشان سشاخت و زیربنشای  -
 فرهنگ دنیای امروز و فردا واقع شد.
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 های آن جامعه است.وشتهای آثار و نیکي از مؤثرتریک عن ر تکامل فرهنگ هر جامعه -
فرخ همایون

(1347) 
های عظشیم آن ششهرت شماری است که کتابخانشهایران یکي از کشورهای انگشت -

 جهاني داشته است.
سهیلي و 
علیدوستي 

(1400) 

برند،  یبُعد هویت برند، تداعي برند، آگاهي برند، ت ویرساز 11ها با نهابرند کتابخ -
برنشد و  ی، برتر(تخ ص برند و اعتماد برند)فیت برند، اعتبار برند کی برند، خوانيهم

 یابد.مفهوم مي یرفتار یوفادار

پارسازاده و 
 شقاقي

(1388) 

های عمشومي در چگشونگي سشاخت با استفاده از روش سندی، کشارکرد کتابخانشه -
 ي، ...زدگشغربهای مطلبي هویت ملي، خودباوری، وحدت ملشي، اجتنشاب از سازه

گذاری بشا های عمومي برای سیاستبرای اتخاذ و تعییک موقعیت استراتژیک کتابخانه
 های تفسیری است.رهیافت

 حاکمي
(1349) 

 ماند.جهل باقي مي اگر کتاب وجود نداشت دنیا در تیرگي و وحشت -
 کتاب خوب گنجینه افکار پیشینیان و راهنمای زندگان و آیندگان است. -

 دهگان
(1350) 

ي در حواشي کتش ، شیوبکمهای متعددی بوده که جز ایران باستان دارای کتابخانه -
 نیست. هاآناثری از 

 ها سوابق فراواني را آشکار نمودند.کندوکاوهای اخیر کتابخانه -

 هدایي
(1380) 

ی هشاها را طشي زمانهشا و کاسشتيتوانشد توانایيها مينگاری دقیق کتابخانهتاریخ -
 گذشته نشان دهد.

 ي انجام نشده است.خوببهکمبود منابع  به سب ها تاکنون نگاری کتابخانهتاریخ -

 
 فرهنگی هكتابخانه و حافظ

 بنشتیتیتدر هوعنوان حافظته فرهنگتی نقتش کتابنانته بته هایمؤ فه یفراوان عیتوز
 ( ارائه شده است.4در جدول شماره ) یملاجتماعی فرهنگ 

 
 حافظۀ فرهنگي یهالفهمؤ يفراوان عیتوز .4جدول 

 هاترین یافتهمهم نویسنده و سال

معمارطلوعي 
(1380) 

 نان، آهک، چوب، طومارهای متری و غیره آثاری از شیشه، خمیروجود  -
 حفظ کت  تاریخي -

 بیگدلي
(1376) 

 آیندهاها و پينگاشتوجود تک -
 های الکترونیکاشي، تابلو، نقشه و رسانهحفظ فیلم، نسخ خطي، تاریخ شفاهي، نق -

 امجد
(1370) 

مراکز فرهنگشي ششیعه  کیتربزرگي مرعشي نجفي از العظماهللتیآکتابخانه عمومي  -
 کتابخانه مذهبي در خاورمیانه است. کیتربزرگدر جهان و 

جلد کتاب چشاپي  000/300جلد کتاب خطي و  000/25مجموعه کتابخانه شامل؛  -
 .استهای عربي و فارسي های علمي، مذهبي، تحقیقي، فلسفي و ... به زبانهدر زمین

 حافظه ایران باستان؛ سنگ نبشته، الواح چوبي، گلي و فلزی است - مزیناني
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 ع ر طالیي؛ نسخ خطي از قرن اول تا قرن نهم هجری - (1377)
 ع ر هنری؛ از قرن نهم تا زمان چاپ -

 قاسمي
(1373) 

 ه.ش است. 1285ه.ق. م ادف با سال  1324ن کتابخانه ملي سال تاریخ اعال -
 سال قدمت( آینه تاریخ کشور است. 115کتابخانه ملي ) -

 نوبخت
(1352) 

 کتابخانه مراغه نخستیک کتابخانه سلطنتي -
 قرآني که با خط امام یازدهم در کتابخانه سلطنتي مراغه بوده است. -
 هیئت تحریریه

(1343) 
 کشاند.ای است که بشر را به شاهراه هدایت ميدر عالم اولیک و آخریک وسیله کتابخانه -

 ولبرن و دیگران
(2009) 

حافظشه  يفرهنگش ینهادهشا ریو سشا يخیها، جوامع تشارموزه وها،یها، آرشکتابخانه 
 هستند.افراد و اطالعات  کیب يانجیم یعنوان ساختارهاهستند که به يفرهنگ

هشا و جوامشع فرهنگ مستندسشازی دنبشالبشه يمؤسسات فرهنگ ریاها و سکتابخانه -
 ،يمواد متن ریها و ساتنها به کتابنه يامر مستلزم حفظ و دسترس کیا .گوناگون هستند

 و جامعه است. يزندگ يو آثار فرهنگ گریبلکه به اطالعات د

 سیمپوسک

(2021) 

 جشادیا نهیشیا ثبت کرد، پرسم و سنت ر د،یکتابخانه گذشته را اعتبار و عزت بخش -
 کرد. جادیا ندهیآ یبرا يکرد و چارچوب مرجع

از گذشته با استفاده از حافظشه  ياز مطال  مکتوب است که با آگاه یویکتاب آرش -
 شده است. کیکاتبان تدو يو شهادت شفاه

 
 فرهنگی هكتابخانه و سرمای

 بنشتیتیتدر هوفرهنگتی  عنوان سترمایهنقتش کتابنانته بته هایمؤ فه یفراوان عیتوز
 ( ارائه شده است.5در جدول شماره ) یملاجتماعی فرهنگ 

 
 سرمایۀ فرهنگي یهالفهمؤ يفراوان عی. توز5جدول 

 هاترین یافتهمهم نویسنده و سال

و  هلجیم نا،یلگو
 (2021) يداون

یاز قشو يکشی و يفرهنگش هیکس  سرما یدیکل یهامکاني از عموم یهاکتابخانه -
 است. ینابرابربرای مقابله با دولت ی ابزارها کیرت

چوسکایچیو  
 توپولسکاو 
(2021) 

 دارند. يمختلف ياجتماع یهستند که کارکردها يفرهنگ ینهادها هاکتابخانه -
 ینشدهایو فرآ فرهنگي هیسرما جادیا ،ياجتماع تیو فعال يکپارچگیدر ها کتابخانه -

 اند.سهیم يمشارکت مدن

گولدینگ 
(2008) 

 هسشتند و فرهنگش  سشرمایه آورىفراهم و توزیع تولید، براى جایگاهي هاکتابخانه -
 .دارد تمرکز یافته وعینیت فرهنگ  سرمایه به دستیاب  تسهیل در نقشي

 به فرهنگ  خدمات از دولت مستمر مال  حمایت توجیه براى باید فرهنگ  سرمایه -
 .شود گرفته کار

 زانیشم  یدر جامعشه، باعشث افشزا يو اجتماع يفرهنگ هیسرما یهاتوجه به مؤلفه -رحیمي و 
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 نیاسعادت
(1399) 

 .دیمطالعه خواهد گرد
 یبا برگشزار ياجتماع -يتوسعه فرهنگ یعنوان مراکز اعتالبه يعموم یهاکتابخانه -

و  يفرهنگش یهشاهیسرما تیمرتبط با مطالعه در تقو یها یها و هماجلسات، کارگاه
 رند.جامعه نق  دا يماعاجت

نوکاریزی، 
نارمنجي و 

 (1393دهقاني )

 کتابخانه مواد از فرزندان یاستفاده میزان و والدیک غیرمادی فرهنگي یسرمایه بیک -
 دارد. وجود رابطه
 مشواد از فرزندان استفاده میزان و والدیک شدهمادی و نهادینه فرهنگي یسرمایه بیک -

 دارد.ن وجود رابطه کتابخانه
 

 گيریخالصه و نتيجه
 مقا ته ختارجی نشتان داد کته 6مقا ته فارستی و  33مقا ه پژوهشتی؛  39 مطا  ه ندیبرآ

ی فرایض ابرای ادانسان بوده و بشر همواره عروریات زندگی  گذشته جز  از اطالعات
ارعتای  شتالی وهای مهارت یتوس ه دانش، به دستیابی ،پر کردن اوتات فراغت، دینی

کتتاب و  خیتتار. داشتته استتنیتاز م ترم  به کتاب و کتابنانته زهای ذهنی و روحینیا
گذر  در آن کمابیش یردپاو بوده  ی انسانو تمدن یم نو خیاز تار مهمیکتابنانه بنش 

 عتالوه بترکتابنانه در طول تتدمتش، مشهود است.  باستان تا عصر حاعر از عهد زمان
آوری و تامت حافظۀ میرا  فرهنگتی بتا جمتعدر  ی،و روح یفکر اتیح هیتاذ تأمین

هتای فرهنتگ های جدیتد در بازشناستی ارزشنگهداری مصنوعات فرهنگتی بته نست 
شاید خیلی دور از حقیقت ن اشد کته رو اجتماعی و ملی گذشتگانشان کمک کرد. ازاین

شتود، مرهتون رشتد از آن یتاد می« توست ه فرهنگتی»امتروزه بتاعنوان  آنچهگفته شود 
از نیازهای متادی و م نتوی جام ته توستط  برآورده شدهها و امکانات ها، تابلیتآگاهی

 .استکتابنانه 
در طراحی و م ماری کتابنانه، این اص  که کتابنانته مکتان گردهمتایی غیررستمی 

صتورت ناشتناس و تتا به فتراهم آورده، ایتن امکتان را بترای افتراد جام ته استافراد 
بپردازنتد. ایتن  نظرت تادلجمتع شتوند و بته  دورهتماجتمتاعی صتورت به حالنیدرع

ورزی فرصتت ماتتنم بترای آزادی بیتان و اندیشته یاصا ت وجودو « پذیریاجتماعی»
ها میترا  و آثتار گتاه نست عنوان پایگتاه اجتمتاعی و تالتیآورده تتا بتهکتابنانه فراهم

ها نستلی بتین نست  شکاف هد و ازوار انتقال دریزنک فرهنگی را از نسلی به نس  دیگر
 جلوگیری و مانع بحران هویت فرهنگ اجتماعی جام ه گردد.

 هیماگرانکتابنانه با ارائه و روایت مستند و م تنی بر وات یت اسناد تارینی و میرا  
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 تیتو هو یخودباور»حس ، توانسته نهفته استاسناد تارینی در آن  برگهویتی که در 
و این نکته را گوشتزد نمایتد  نگه داردجام ه زنده  افراد تکتک را در وجود «یاجتماع

، تترار گیترد، منتازل، متدارس و مستاجد هتادر م ابتد، کا کتتاب  تمدنیدر که هرگاه 
 ی جام ه شود.و مل یاز مسائ  اجتماع یجزئ تیکه هو شودیباع  م ریو تدب تیعقالن

 یاسیس ،یاجتماع یهاشهیاند ،یاهافسانه ،یمذه  ،یحفظ و نشر آثار اطالعات تکار
( تتالیکی) وح، مفرغ، چوب، طومتار، کاغتذ و د یاطالعات یهامحم  یبر رو یو فلسف

 دهیتجام ه بوده که در درون کتابنانه تپ «یفرهنگ هیسرما»نشان از بازتابش عربان تلب 
ادوار  یط کتابنانه در رو،نیاست. ازا افتهی یجام ه تکل ارو افک دیعقا یریگو در شک 

 یدر برتترار یبتوده و نقتش اساست یو ملت یفرهنتگ اجتمتاع سازتیگذشته عام  هو
به  یفرهنگ را یدر گذرگاه زمان با حفظ م یینموده است. ازسو فایا یمل تیانسکام هو

 یها را بته پهنتاو ستنت هتانییآ یهاشتهیر ییو ازسو دهیگذشته شکوه و عظمت بنش
 نیبد نیعرعه داشته است. ا ندگانیآ شگاهینکابت را به پ و اصا ت و دهیجام ه گستران

ها بوده بلکته نس  نیب تیبنش هوتنها ا هامنه یکارکرد نیاست که کتابنانه با چن یم ن
 یاعفرهنگ اجتمت تیدر توام و دوام هو بنشتیو هو سازتیمثابه عرصه هوهمواره به

 نموده است. ینیآفرنقش یو مل
 یفرهنتگ اجتمتاع تیتاستت کته هو نیتا انگریمنابع پژوهش ب یمکموف، بررس در

استت کته  یگرفته از فرهنگ، آداب و رسوم اجدادداشته و نشئت خیدر تار شهیر یرانیا
 ،یمکتاز یو عرعه شده استت. امتا امتروزه بتا وجتود فضتا انتیواسطه کتابنانه صبه

کته  یلیاصت تیتو هوترار گرفتته  «منر یدهایتهد»مورد  یو فرهنگ یاجتماع یهاحوزه
 ستازندیرا مت یمنتافع ملت نیو تتأم یاجتمتاع -یمستائ  فرهنگت یهاشتهیباورها و اند

استت  یراه ترد ازمندیها و باورها، نحفظ ارزش ط،یشرا نیشدند. در ا رییدستنوش تا
ها شتود. نست  نیبت یتیو ستو  هتو ییزداتیکه مانع هو دینما میترس ییکه بتواند ا گو

در عصر اطالعات و ارت اطات  یمل تیحفظ و اشاعه آثار هو یچگونگ مطا  ه رو،نیااز
 است. شنهادیمورد پ قاتیازجمله مطا  ات و تحق
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 .6-53، صص 4، سال دوم، شماره کتابخانه سابق( امی)پي عموم یهاکتابخانه
 ( 1386اشرفی، اک ر) 105-120، صص 58، شماره ماهنامه زمانه، «فرهنگ در اندیشه امام )ره(»؛. 
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ص ، ص2، سال اول، شماره کتابخانه سابق( امی)پي عموم یهاو کتابخانه يرساناطالع قاتیتحق ،«انهیخاورم
33-29. 
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 .221-249، صص 2وچهارم، شماره ، سال بیسترسانياطالع

  ،ستال دوم، معماری شناسي، «عمتومی هایکتابنانه بودن پذیراجتماف بررسی»(؛ 1397) محمدیعلاندیشمند ،
 .1-6، صص 8ره شما

 ( ؛ 1376بیگد ی، زاهد)«شتماره اطالعشات يدهو سشازمان یکتابدار يمطالعات مل، «کتابنانه ملی استرا یا ،
 .10-17، صص 31
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 .171-161 صص
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 یملت تیتبته هو شیدر گترا یمکاز یهانقش رسانه»(؛ 1396) یمصطف ،یساروئ یابوا فض  و بابائ ،ییدانا»، 

 .43 -68، صص 3سال هکدم، شماره  ،يات ملف لنامه مطالع

 383-451)دارا  لم شتاپور در باتداد  ۀکتابنان»(؛ 1399) ی، مکیدلیو خل ینامدارامیرحسین؛ حسین،  ،یدائم 
ستال ، علم خیتار، («بر دانش طبّ دیبا تأک) یو پنج هکر چهار سطح علوم در ترون یآن بر ارتقا ریو تأث( ق

 .521-538 ، صص2هکدهم، شماره 

 ( ؛ 1398دبدبه، محمد و شاطری وایقان، امیتد)«)هشای پژوه ، «هویتت در م متاری داخلتی )دوره استالمی
 .1-18، صص 3سال دوم، شماره ، مرمت و معماری ایراني و اسالمي

 ( ؛ 1350دهگان، ابراهیم)«197-202، صص 2، سال ششم شماره های تاریخيبررسي، «کتابنانه در ایران تدیم. 
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 :doi،22/01/1399، انتشتار آنالیتن، مطالعات کتابشداری و علشم اطالعشات، «یعموم یهاتابنانهکاربران ک

10.22055/slis.2020.31926.1674. 
 کنگشره ، «تقویت خودباوری ملی، تقویتت ملتی و تتومی»(؛ 1392االسالمی، رتیه )زاده، میکائی  و شیخرسول

 .4، دوره پیشگامان پیشرفت
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، صتص 52، شتماره 13ستال  ،يآموزش یهایآورنو. «یدانشگاهشیپ -هاو راهنمایی، دبیرستانفرانسه دوره
140-117. 

 در کتابنانته آستتان مقدسته حضترت م صتومه )س( یمکموعه ع تر یکتابشناس» ؛(1394) دریح ،یوعیع»، 
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 عنوان های عمومی و تحلی  کارکردهای اجتماعی آن بهکتابنانه»(؛ 1389تدیر، جالل و شقاتی، مهدی )غفاری
، صتص 3، سال شانزدهم، شتماره های عموميانهرساني و کتابختحقیقات اطالع، «ایرسانه -نهادی ارت اطی

38-5. 
 ( ؛ 1373تاسمی، فرید)«27-30، صص 81شماره  ،نشر دان ، «برگی از تاریخ کتابنانه ملی. 
 های عمومي بر ارتقای فرهنگ عمومي در طي دو دهشه اخیشر نق  کتابخانه(؛ 1395، عمران )سرخیتن ری

دانشگاه آزاد استالمی. واحتد علتوم و تهران:  ،مشاوره شهره انصاریراهنما رعا رادفر؛ استاد  ،در شهر تهران
 (.منتشرنشده) تحقیقات، دانشکده مدیریت و اتتصاد،

 ( ؛ 1394کهن، فرحناز)«ي اطالعاتدهسازمانمطالعات کتابداری و ، «کتابنانه و کتابداری در عصر سامانی ،
 .109-122، صص 104شماره 

 ( ؛ 1379گنکی، علیرعا)« يعمشوم یهشاو کتابخانشه يرسشاناطشالع قاتیتحق، «کتابنانه در ایرانتارینچه ،
 .83-89، صص 39شماره 

 ( ؛ 1388گو دینگ، آن)« مشاه کتاب ،«ی، عیستیو زارعت مقتدم یاریاسفندکتابنانه و سرمایه فرهنگی، ترجمه
 .60-63، صص 146، شماره کلیات

 53-66، صص 10، شماره خردادنامه، «بازخوانی نظری مفهوم هویت»(؛ 1392آبادی، محسن ) طف. 
 ( ؛ 1377مزینانی، علی)«48-57، صص 1، سال هشتم، شماره پیام کتابخانه، «عنوان حافظه جهانیها بهکتابنانه. 
 ( ؛ 1380م مارطلوعی، مح وبه)«ستال چهتارم،  ،اتیماهنامه کتاب ماه کل ،«ینسخ خط نهیکتابنانه ملک، گنک

 .48-49، صص 40و  39شماره 
 سال دوم، شتماره ، کتابخانه امیپ ،«یآستان تدس رعو یبا: کتابنانه مرکز ییآشنا»(؛ 1371زهره ) ،ینیرحسیم

 .78-81 صص ،1
 ( ؛ 1394میرحسینی، زهره؛ اباذری، زهرا و محرابی، صفورا)«هتا و در نقشته فتارسجیمطا  ته هویتت نتام خل

مطالعات ، «ی اسالمی ایران و وزارت امور خارجهکتابنانه ملی جمهور های موجود در سازمان اسناد واطلس
 .73-86، صص 5، شماره فارسجیخل ياسیو س يفرهنگ
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 تهرانی و حمیتد نتدیمی، ، استاد راهنما رعتا شتریفکتابخانه جدید حسینیه ارشاد(؛ 1382زاده، مهران )نقی
 (.منتشرنشدهی، )بهشت دیدانشگاه شهتهران: 

 273-278، صص 114، شماره دیوح هینشر ،«بنانه شاپورکتا»(؛ 1352اهلل )نوبنت، ح یب. 
 ( ؛ 1393نوکاریزی، محسن و نارمنکنی، مهدی)«های عمتومی در توست ه فرهنگتی بررسی جایگتاه کتابنانته
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و  يرسشاناطشالع قشاتیتحق ،«استان خراسان جنوبی عمومی هایای کتابنانهاستفاده فرزندان از مواد کتابنانه
 .349-370 صص ،2 شماره بیستم، سال ،يعموم یهاکتابخانه

 در  یملت تیتهو یهامؤ فه یا گو یطراح»(؛ 1401) یعل ،یآران انیدا هام و فرها مقدم،یمحسن؛ شفائ ،یازین
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 هنر و ، «ها در ترن اول اسالمیکتابنانه تارینچه کتاب و کتابنانه در ایران:»(؛ 1347ا دین )فر ، رکنهمایون

 .18-21، صص 74، شماره مردم
 ( ؛ 1343هیئت تحریریه)«10-13، صص 10، شماره ماسال کیپ، «تاریخ کتابنانه در دنیا. 
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