
گزارش

معاونت فرهنگی ـ اجتماعی »سازمان فرهنگی آستان قدس  رضوی« طرحی با عنوان »کانون های  خادم یاران کتاب« به 
اجرا درآورده اســت. در این طرح افراد عالقه مند به كتاب و کتاب خوانی، در راســتای ارتقای فرهنگ كتاب و کتاب خوانی، 
فعالیت هــای داوطلبانــه ای را در كانــون تخصصــی انجام می دهند و این فعالیت ها به عنوان خدمت  خادم یاری در آســتان 
قدس رضوی ثبت می شود. خدمت در کانون داوطلبانه و افتخاری است و اعضای عمومی این امکان را دارند که در صورت 

داشتن شرایط الزم، طبق دستورالعمل مرکز امور خادمان، فعالیت خود را در قالب  خادم یاری ارائه کنند. 

اكرم عینی

مقدمه
کتابخانــة مرکــزی آســتان قــدس رضــوی، یكــی از 
مهم تریــن گنجینه هــای فرهنــگ مكتــوب در ایــران و 
جهان اســالم اســت. دربارة تاریخ و چگونگی تأسیس 
این کتابخانه نمی توان مطلبی به روشنی یاد کرد. برخی 
سال 327 قمری را سال تأسیس و تشكیل قرآن خانه 
و کتابخانه آستان مقدس حضرت رضا )علیه السالم( 
می داننــد. ایــن ســال، قدیمی ترین تاریــخ وقف جزوة 
قــرآن خطــی به حــرم رضوی اســت، جــزوة قرآنی که 
توســط كشــوادبنامالس )حکمران اصفهان(، وقف 

روضة مقدس رضوی شده است. 
از آغاز پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی تاکنون، 
۵0 بــاب کتابخانــه توســط آســتان قــدس رضــوی در 
سراسر کشور با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب 
و کتاب خوانی، و دسترسی شهروندان و اقشار مختلف 

جامعه به منابع اطالعاتی ایجاد شــده اســت تا نشان 
داده شــود، ســازمان کتابخانه هــا هیــچ گاه خــود را به 

مکان، شهر و یا استان خاصی محدود نمی داند.
بــا عنایت به سیاســت های ســی گانة ابالغی تولیت 
عظمای آستان قدس رضوی و به منظور پویایی، رشد 
و توسعة خدمات، سازمان باید غنی ترین، فعال ترین 
و مؤثرترین مرکز کتابخانه ای در منطقه و جهان اسالم 
باشد. لذا سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی، به  منظور اجرای منویات مقام 
معظــم رهبــری در منشــور هفــت مــاده ای ابالغی به 
تولیت معزز و اهتمام در عملیاتی کردن سیاست های 
کالن آستان قدس رضوی در خصوص ترویج فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانی، فعالیت های مرتبط با این حوزه را 
پیگیری و با توجه به ظرفیت عظیم و مطلوب موجود، 
تا رسیدن به اهداف فوق الذکر، برنامه ها و طرح های 
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ارتقایفرهنگكتابوکتابخوانیو
معرفیطرحكانونخادمیارانكتابو

کتابخوانیآستانقدسرضوی



تعداد  خادم یارانی که 
قرار است در انجام 
یک طرح مشخص 

مشارکت داشته 
باشند، بسته به نوع 
فعالیت و چگونگی 

ارائة خدمت متفاوت 
خواهد بود؛ مثالً 

برای خدمات 
کتاب رسانی یک یا 

دو نفر، برای اجرای 
زنگ کتاب یک یا 

چند نفر، راه اندازی 
ایستگاه کتاب دو نفر 

و...

متنوعی را دنبال خواهد کرد. یكی از این فعالیت ها در 
قالب طرح كانون كتاب و کتاب خوانی انجام می گیرد.

هدفهایكانونكتابوکتابخوانی
 فراهــم آوردن شــرایط مناســب برای دسترســی 
بــه منابــع مطالعاتــی در مناطــق محــروم و  آســان 
کم برخــوردار کشــور )از طریــق کتابخانه های وابســتة 
درون شــهری و برون شــهری و نمایندگی های اســتانی 
آستان قدس رضوی، با هدف پر کردن اوقات فراغت، 
آمــوزش و یادگیــری، ارتقای ســطح فرهنــگ، و ایجاد 

روحیة نشاط و شادابی در جامعه(.
ســازمان  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده   
کتابخانه هــا، ماننــد کتابخانه های وابســته و ســیار به  
منظــور ارائــة خدمات به اقشــار آســیب پذیر و اهدای 
کتاب هــای مازاد بر نیاز ســازمان به کانون های هدف 

در سراسر کشور.
 جذب منابع از طریق سنت حسنة وقف، با هدف 
غنــای مجموعه هــای ســازمان در راســتای حفاظــت و 
حراســت از میراث گذشتگان )اشیای موزه ای، نسخة 

خطی، سند، کتاب، مطبوعات، عکس و ...(.
کتــاب  حــوزة  بــه  عالقه منــد  افــراد  شناســایی   
مراکــز  بــه مدرســه ها،  اعــزام  بــرای  کتاب خوانــی  و 
آموزشی، آسایشگاه ها، خانة سالمندان، درمانگاه ها و 
بیمارستان ها )اجرای طرح کتاب درمانی( و همچنین، 
قصه خوانی برای کودکان در قالب زنگ کتاب، برگزاری 
معرفــی  و  کتاب خوانــی،  و  فرهنگــی  مســابقه های 
کتاب های مناسب و ارزشی در راستای ترویج فرهنگ 

تشیع و سیرة رضوی.

تعاریفبراساسشیوهنامةخادمیاران
کانون  خادم یاران کتاب: محلی است برای مدیریت 
همــة امور با جمــع آوری و جذب میراث کهن )نســخة 
خطی، سند و مطبوعات، کتاب و سایر منابع( از طرق 

مختلف و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
در تمــام ســطوح جامعــه به ویــژه مناطــق محــروم و 

کم برخوردار.
گروه هــای  خادم یــاران کتــاب: گروه هایــی متشــکل 
از کتابــداران عالقه منــد و توانمنــد در حــوزۀ کتــاب و 
کتابداری هســتند. این افراد باید با کار در کتابخانه و 

ارائة خدمات عمومی در کتابخانه ها آشنا باشند.
 خادم یــار کتــاب رضــوی: فردی عالقه منــد به تهیه و 
توزیع کتاب است که به صورت داوطلبانه و خالصانه، 
بخشــی از توانایی های خود را با ســازمان دهی آستان 
قدس رضوی برای خدمت به جامعه به کار می گیرد.  
خادم یــاران كتــاب و کتاب خوانــی طــی مراحــل زیــر 

به کارگیری و سازمان دهی می شوند:

تشکیلگروه
فعالیــت   نــوع  بــه  توجــه  بــا  عالقه منــد،  افــراد   
مــوزه داری،  و  کتابــداری  حــوزة  در  مشخص شــده 
تقسیم بندی خواهند شد. تعداد  خادم یارانی که قرار 
اســت در انجام یک طرح مشــخص مشــارکت داشته 
باشند، بسته به نوع فعالیت و چگونگی ارائة خدمت 
متفــاوت خواهد بود؛ مثالً برای خدمات کتاب رســانی 
یک یا دو نفر برای اجرای زنگ کتاب )یک یا چند نفر(، 

راه اندازی ایستگاه کتاب دو نفر، و ...

آغازفعالیتهایداوطلبانه
 خادم یــاران این حوزه می بایــد آمادگی خود را برای 
انجــام و اجــرای فعالیــت مشخص شــده در ســازمان 
کتابخانه هــا اعــالم کنند و ســپس گــزارش کار خود را 
به همراه مســتندات به مســئول مربوطه ارائه دهند. 
از جملــه محورهای برگــزاری برنامه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1. انجــام همــة فعالیت های مرتبط بــا کتابخانه ها، 

موزه ها، و مراکز اسناد و مطبوعات؛
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از آغاز پیروزی 
انقالب شکوهمند 
اسالمی تاکنون، 50 
باب کتابخانه توسط 
آستان قدس رضوی 
در سراسر کشور 
با رویکرد ترویج 
فرهنگ مطالعه، 
کتاب و کتاب خوانی، 
و دسترسی 
شهروندان و اقشار 
مختلف جامعه به 
منابع اطالعاتی ایجاد 
شده است تا نشان 
داده شود، سازمان 
کتابخانه ها هیچ گاه 
خود را به مکان، 
شهر و یا استان 
خاصی محدود 
نمی داند

2. مشــاورۀ پژوهشی و تحقیقاتی در کتابخانه های 
مراکز آموزشی، نهادها و مساجد شهرستان ها؛

3. مشاورة تخصصی در خصوص راه اندازی و حفظ 
و نگهداری در حوزة کتابخانه، موزه، کتاب های خطی 

و اسناد تاریخی؛
4. هماهنگــی و اقــدام در خصوص دیجیتال ســازی 
منابــع خطــی و اســناد تاریخــی به صــورت رایــگان در 

راستای حفظ میراث اسالمی؛
۵. اهدا و امانت بلندمدت کتاب به مراکز آموزشی 
و فرهنگی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار، از 

طریق کتابخانه ها و بخش های متفاوت سازمان؛
6. جذب منابع خطی، اشیای موزه ای، اسناد تاریخی، 
کتاب چاپی و مطبوعات از طریق سنت حسنة وقف و 

اهدا یا خرید؛
7. انجــام فعالیت هــای فرهنگی در راســتای ترویج 
فرهنــگ کتاب و کتاب خوانی )مســابقه، قصه خوانی، 
کتــاب،  زنــگ  کهــن،  متــون  خوانــش  کتــاب،  نقــد 

کتاب درمانی و نمایشگاه های مناسبتی و موضوعی(؛
8. پیگیــری ارائــة خدمــات تحویــل مــدرک از طریق 
مدیریــت کتابخانة دیجیتال آســتان قــدس رضوی به 

محققان و پژوهشگران؛
9. اطالع رسانی و جذب کتاب چاپی، کتاب دیجیتال 
و پایان نامه با موضوع امام رضا)ع( و خاندان ایشان، 
بــرای شــرکت در جشــنوارة بین المللــی کتــاب ســال 

رضوی.
é تبصره: با توجه به دریافت حجم عظیم کتاب های 
اهدایــی در طــول ســال، می تــوان از کتاب هــای مازاد 
اهدایی تعداد قابل توجهــی در اختیار  خادم یاران قرار 
داد تا در مراکز کم برخوردار در سراسر کشور، کتابخانه 

یا ایستگاه های مطالعاتی راه اندازی کنند.

فرایندتشکیلکانون
1. مشخص کردن مسئول کانون

اولین گام در مســیر تشــکیل و فعال ســازی کانون، 
انتخــاب مســئول کانــون و حضــور ایشــان در جلســة  
توجیهیـ  آموزشی طرح در دفاتر هر شهرستان است. 

پس  از آن، مسئول طرح کانون را تشکیل می دهد.
افــراد متقاضی قبول مســئولیت کانون کتــاب، الزم 

است از شرایط و ویژگی های زیر برخوردار باشند:
 اعتقاد و تعهد راســخ به مبانی انقالب اســالمی، 

نظام و والیت، و اشتهار به اخالق و شئون اسالمی؛
 دارا بــودن تحصیــالت مرتبــط بــا فعالیت هــای 

سازمان کتابخانه ها با سوابق مورد تأیید؛
 خوش نــام بودن و برخــورداری از جایگاه، نفوذ و 

جذابیت در منطقه، به ویژه بین جوانان و معتمدین؛
 توانمنــدی در تحلیــل مســائل و فعالیت هــای 

فرهنگی؛
 اختصــاص وقــت کافی بــه میزان حداقل شــش 

ساعت در هفته بر اساس ضوابط  خادم یاری؛
 معرفــی حداقــل 10 عضــو فعــال واجد شــرایط و 
عالقه مند به فعالیت داوطلبانه به عنوان عضو شورای 

کانون؛
 تأیید توسط رابط شهرستان و یا استان.

2. آماده سازی مکان مناسب و امکانات سخت افزاری 
الزم جهت ارائه خدمت

مســئول کانــون می بایــد مــکان مناســب و امکانات 
ســخت افزاری الزم را به منظــور راه انــدازی کانــون از 
طریق واقفان، خیرین و همچنین امکانات موجود در 

مسجدها، حسینیه ها و ... فراهم سازد.

3. ارائة خدمات تخصصی
کانون هــا بــا به کارگیری  خادم یاران کتاب بر اســاس 
نیازهــای اعالم شــده از طــرف کانون هــای محلــه ای و 
یا رصد نیازها توســط خــود کانون موضوعی به منظور 
رفــع نیازهــا، خدمــات خــود را ارائه می کنند. شــرایط 

 خادم یاران تخصصی کتاب به این شرح است:
 دارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از رشــته های 
مــوزه داری،  دانش شناســی،  و  اطالعــات  علــم 
باستان شناســی، نســخه های خطــی، تاریــخ، علــوم 

تربیتی و علوم اجتماعی؛
 فرهنگی و معلم بودن؛

 عالقه مند بودن به کار سازمان دهی فعالیت های 
فرهنگی و مجرب بودن در این زمینه؛

 داشتن زمان الزم برای فعالیت در گروه )حداقل 
شش ساعت در هفته(.

شیوةجذبخادمیار
 ثبت نام در سایت  خادم یاری و اعالم عالقه مندی 

بر اساس توانمندی؛
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با توجه به ظرفیت 
محدود خدمت 

رسمی در آستان 
قدس رضوی، تالش 

شده است تا بستر 
خدمت رسانی از 

راه دور برای ایشان 
فراهم شود. در 

واقع،  خادم یاران 
ظرفیت جدیدی 

هستند که به خدام 
اضافه شده اند

 تحویل مدارک برای احراز توانمندی به رابط امور 
 خادم یاری؛

 شرکت در مصاحبة تخصصی در صورت نیاز؛
 شرکت در جلسه های توجیهی و آموزشی بدو و 

ضمن خدمت؛
 حضــور به موقع برای ارائــة خدمات تخصصی بر 

اساس هماهنگی با کانون؛
 ارائة گزارش فعالیت به مسئول کانون؛

 تعییــن زمــان خدمــت در حــرم مطهــر از طریــق 
سامانة نوبت دهی؛

 حضور و ارائة خدمت در محل و زمان تعیین شده 
در حرم مطهر؛

بهبــود  بــرای  پیشــنهادها  و  راهکارهــا  ارائــة   
خدمت رسانی تخصصی.

شرحوظایفتخصصیخادمیار
 پیگیــری در خصــوص انجام فعالیت هــای واگذار 
شده و ارائة گزارش و مستندات آن به مسئول کانون؛

 اجرای برنامه های متنوع با هدف ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی در مناطق محروم و کم برخوردار؛

 شناســایی و معرفــی افــراد دارای مجموعه هــای 
نفیس خطی، چاپ ســنگی، اســناد تاریخی و پیگیری 
در خصوص جذب از طریق سنت حسنة وقف یا خرید 

آن ها توسط آستان قدس رضوی؛
 شناســایی و معرفی افراد تأثیرگــذار برای انجام 

پروژه های تاریخ شفاهی و مصاحبه؛
 شناسایی و معرفی هرگونه منبع اطالعاتی مفید 
و مناسب به منظور ارتقای سطح فرهنگ شهروندان، 
به ویــژه در موضوع مذهب تشــیع و معارف اهل بیت 
)ع(، حــوزۀ ادبیات دفــاع مقدس و به طورکلی، منابع 

مرتبــط بــا هدف هــای کالن آســتان قــدس رضــوی با 
هدف نشر و ترویج اندیشه های ناب؛

منابــع  تأمیــن کســری  در خصــوص   همــکاری 
کتابخانة مرکزی )کتاب های چاپی، مطبوعات و ...(؛

 تبلیغ و اطالع رســانی در خصوص اهمیت وقف 
و نــذر بــا هــدف جــذب آثــار و اســناد کهــن )از طریــق 

سخنرانی، تألیف مقاله، کتاب، ساخت فیلم و ...(؛
 معرفی واقفان بزرگ و شــرح خدمات ایشان در 

سطح شهر یا حتی مراکز استان ها در مناسبت هایی 
خاص )هفتة وقف یا هفتة کتاب و مانند آن( از طریق 

تهیة بروشور و پوستر، یا نصب بنر و یا ...؛
 بهره گیــری از ظرفیت هــای ســایر ارگان هــا در 
خصــوص آموزش عمومی این ســنت حســنه )اهدای 
منابــع( از طریــق کانــون مســاجد، میــراث فرهنگــی، 

آموزش وپرورش و ...
کــه  ارادتمندانــی هســتند  از  گروهــی   خادم یــاران 
مشــتاق خدمت در آســتان مقدس حضــرت رضا )ع( 
هســتند. با توجــه به ظرفیت محدود خدمت رســمی 
در آســتان قدس رضوی، تالش شــده اســت تا بســتر 
خدمت رســانی از راه دور برای ایشان فراهم شود. در 
واقع،  خادم یاران ظرفیت جدیدی هستند که به خدام 

اضافه شده اند.
انجام چهار کشیک در ماه از شرایط این خدام است. 
آن ها می توانند ســه کشــیک را در شــهر خود خدمت 
کنند و یک کشیک را در صورت تمایل در حرم مطهر 
رضــوی بــه ارائــة خدمــت بپردازنــد که در هــر صورت 
در ســامانة موردنظــر ثبت می شــود. نشــانی ســامانة 

 خادم یاران رضوی از این قرار است:
https://khademyar.razavi.ir/
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