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Abstract:
Purpose: To investigate the process of establishment and early development of the
National Library of Iran.
Methodology and Research Design: Data was collected from archival documents and
library resources.
Findings and Conclusions: Expansion of relations with the West in the later Qajarid
period inspired Iranians to adopt European nations’ culturarl initiatives.Introduction
of printing technoloty, establishminet of European style schools and higher education institutions, the increase of the educated population facilitated the foundation of
a national library. An act passed the Parliament 1937 established the National Library
as a depertment under the Ministry of Education. The core collections of the newly
established National Library were the collection of the Darolfonoon polytechnic and
the collection of the Maaref public library. Two prominent figures instrumental in the
formation of the Library were the Education Minister, Ali Asghar Hekmat (1896-1980)
and Mehdi Bayani (1906-1967) who headed the Library for the next 25 years. Also a
modest building was designed by the French architect André Godard (1881-1965).
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :بررسی روند تأسیس و توسعۀ کتابخانۀ ملی ایران از اواخر عهد قاجار تا پایان پهلوی اول.

روش/رویکرد پژوهش :در این پژوهش برپایۀ اسناد و منابع تاریخی و بهشیوۀ توصیفی-تحلیلی به
موارد زیر پرداخته میشود .1 :عوامل سیاسی-اجتماعی مؤثر در پیدایش کتابخانۀ ملی؛  .2تأثیر غرب در
پیدایش کتابخانۀ ملی در ایران؛  .3روند قانونمندشدن و دولتیشدن کتابخانۀ ملی.
یافتهها و نتیجهگیری :افزایش روابط ایران و غرب در دورۀ قاجار و الگوبرداری از پیشرفتهای فرهنگی
و تمدنی نظیر پیدایش صنعت چاپ ،توسعۀ مدارس ،ایجاد مؤسسات آموزش عالی ،افزایش شمار
تحصیلکردگان و تکاپوی چهرههای روشنفکر و فرهنگدوست ،زمینۀ پیدایش کتابخانۀ ملی را در
ایران فراهم کرد .هستۀ اولیۀ این کتابخانه از ادغام دو کتابخانۀ مهم آن دوره یعنی کتابخانۀ دارالفنون
و معارف تشکیل شد .در سال1316ش برای نخستینبار سازمان و تشکیالت این کتابخانه بانام دایرۀ
کتابخانۀ ملی دولتی شکل گرفت و ساختمان آن با تالش مهدی بیانی و علیاصغر حکمت و نقشۀ
طراحیشدۀ آندره گدار ،در میدان مشق تهران احداث شد.
ڪلیدواژهها:

کتابخانۀ معارف؛ مدرسۀ دارالفنون؛ کتابخانۀ ملی؛ مهدی بیانی.
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کتابخان ههایملی

کتابخانهها صرفنظر از اهداف اصلی تأسیسشان اغلب دربردارندۀ بخش زیادی از
دستاوردهای فرهنگی و علمی جامعه هستند و بهدلیل حفظ میراث مکتوب فرهنگها
و انتقال آن به نسلهای بعدی همواره موردتوجه بودهاند .با توسعه و پیشرفت جوامع،
کتابخانهها نیز در عرضۀ خدمات ،اهداف و وظایف خود روند تکامل را طی کردند و
انواع گوناگونی از آنها ازجمله کتابخانههای دانشگاهی ،عمومی ،آموزشگاهی و… برای
گروههای مختلف مردم پدید آمد .دراینبین ،کتابخانههای ملی پدیدهای جدیدتر از سایر
انواع کتابخانهها هستند .کتابخانههای ملی فرانسه ،اتریش ،بریتانیا ،اسپانیا و پرتغال جزو
اولین کتابخانههای ملی در دنیا بهشمار میآیند (شاکری مطلق ،1390 ،ص.)10
َدرپیِ جنبشهای استقاللطلبانه از حکومتهای استعمارگر و اهمیتیافتن هویت
ملی ،از نیمۀ نخست قرن  20میالدی ،کتابخانههای ملی در آسیا و آفریقا هم ایجاد شدند.
این دو عامل نشان میدهد که پیدایش تعدادی از کتابخانههای ملی با پیدایش مفهوم ملیت
و تأسیس دولتهای ملی همراه بودهاست .درواقع تأسیس کتابخانههای ملی در برخی از
کشورها ،بیتأثیر از تالش ملتها برای استقالل و حفظ هویت ملی نبودهاست؛ بنابراین
تنوع اهداف و وظایف این کتابخانهها به تنوع عالیق ملتهای ایجادکنندۀ آنها بستگی
دارد .ازاینرو عرضۀ تعریفی واحد از کتابخانۀ ملی اندکی دشوار است (محمدزاده و
بزرگی ،1391 ،ص.)23
نوراهلل مرادی در مقالۀ خود با عنوان «کتابخانۀ ملی چیست و چه میکند؟» تعریف
یونسکو از کتابخانههای ملی در سال  1970را اینچنین بیان میکند:
کتابخانههای ملی -فارغ از اینکه به چه نامی خوانده شوند -مسئول فراهمآوری،
حفظ و نگهداری نسخههایی از منابعی هستند که در کشور متبوعشان منتشر میشود
و در حکم کتابخانۀ «واسپاری» عمل میکنند؛ این وظیفه معموالً بهاستناد قانون انجام
میشود .کتابخانههای ملی عمدت ًا چند وظیفه را برعهده دارند :تولید کتابشناسی ملی؛
تهیه و روزآمدکردن مجموعههای بزرگ و چشمگیر از متون خارجی ،ازجمله کتابهایی
که دربارۀ کشور متبوع خودشان منتشر شدهاست؛ انجاموظیفه بهعنوان مرکز اطالعات
کتابشناختی ملی؛ تهیۀ فهرستگان ملی؛ و انتشار کتابشناسی ملی گذشتهنگر .اگر
کتابخانهای «ملی» خوانده شود ،ولی آنچه انجام میدهد با وظایف مذکور مطابقت نداشته
باشد ،در زمرۀ کتابخانههای ملی محسوب نمیشود (مرادی ،1387 ،ص.)26
طبق تعریفی که در باال آمد گردآوری ،سازماندهی ،حفاظت و نگهداری از منابع
منتشرشده در محدودۀ جغرافیایی کشور متبوع خود ،از وظایف مشابه کتابخانههای ملی
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ِ
دستکم در دهههای نخست توسعهشان ،در عرضۀ خدمات به
است .کتابخانههای ملی
عموم ،سیاستهایی نسبت ًا محافظهکارانه درپیش میگرفتند؛ یعنی بیشتر جنبۀ آرشیوی و
موزهای داشتند و هدفشان بیشتر حفظ و نگهداری منابع منتشرشده در کشورشان بود؛ اعم
از منابع خطی و چاپی .از دیگر سو ،کتابخانههای ملی بهعلت سیاست آرشیوی در حفظ
و نگهداری منابع از موقعیتی مستقل برخوردار بودند و این موضوع باعث شده بود تا در
امانت بینکتابخانهای که یکی از فعالیتهای کتابخانهای بهشمار میرود ،شرکت نکنند؛ ولی
با گذر زمان ،در آخرین دهههای سدۀ  20بهعلت تغییر در وضعیت اجتماعی-فرهنگی و
افزایش تعداد افراد و سازمانهای درگیر با علم و تکنولوژی وضعیت تغییر کرد و باعث
افزایش تعداد منابع اطالعاتی چاپی و بهویژه منابع مرجع داخلی و خارجی شد .امروزه
میتوان گفت که کتابخانههای ملی در کنار حفظ و صیانت از محملهای مختلف نوشتاری
و دیداری و شنیداری وظیفۀ اطالعرسانی و آگاهیبخشیدن به اقشار مختلف جامعه را هم
برعهده دارند (مرادی ،1387 ،صص .)28-27

زمینهها و بنیادهای تأسیس کتابخانۀ ملی ایران

باتوجهبه تالشهای فرهنگی در دوران قاجار و پهلوی اول که تاحدزیادی متأثر از
دستاوردهای فرهنگی و تمدنی مغربزمین بود ،بهنظر میرسد که اندیشۀ ایجاد کتابخانۀ
ملی در ایران هم بیتأثیر از روند طیشدۀ این موضوع در اروپا نبوده باشد.
تاریخ پیدایش نخستین کتابخانههای ملی در جهان با درنظرگرفتن زمان تشکیل هستۀ
اولیۀ مجموعه ،تا قرن  ۱۴میالدی به عقب میرود .برای نمونه هستۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی
فرانسه از مجموعۀ کتابهای متعلق به شارل پنجم تشکیل شد .ظهور تحوالت علمی در
قرن  15میالدی و پیدایش اندیشۀ نوزایی خرد و دانش در اروپا -که رنسانس نام گرفت-
تأثیری مستقیم بر روند تکاملی کتابخانهها داشت .چنین بود که کتابخانههای مرکزی بزرگی
پدید آمدند که بعدها هرکدام بنیاد کتابخانههای ملی اروپا شدند .از مهمترین کتابخانههای
ملی تشکیلشده در این عصر میتوان به کتابخانۀ ملی فرانسه ،کتابخانۀ موزۀ انگلیس،
کتابخانۀ ملی اتریش ،کتابخانۀ دولتی برلین 1و کتابخانۀ ملی مادرید اشاره کرد.
تاریخ شکلگیری کتابخانههای ملی مطرح در اروپا سدهها از تأسیس رسمی آنها
فاصله دارد و این کتابخانهها در آغاز هرگز بانام کتابخانۀ ملی شناخته نمیشدند .بیشتر آنها
از آغاز کتابخانههای درباری و سلطنتی بودند؛ به همین لحاظ سیر تکاملشان با سیر تکامل
کتابخانۀ ملی ایران مشابهتهای زیادی دارد .درواقع شکلگیری نطفۀ اولیۀ کتابخانههای
ملی اروپا به سدههای  14تا  18میالدی برمیگردد؛ ولی تأسیس رسمی آنها در فاصلۀ
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بین قرن هجده تا بیست اتفاق افتادهاست .در نیمۀ قرن  15میالدی ،علم جدید آغاز شد و
درپیِ رشد علم نوین و انقالب صنعتی و بهویژه اندیشۀ نوزایی خرد و دانش در اروپا که
رنسانس نام گرفت ،دانش و صنعت نوین در اروپا پا گرفت؛ همچنین در عرصۀ فرهنگی
هم تحوالتی تازه پدید آمد و چنین شد که برپایۀ این تحوالت ،پایگاهها و مراکز فرهنگی
ازجمله کتابخانهها رویکرد و تحولی تازه به خود گرفتند و کتابخانههای مرکزی بزرگی
پدید آمدند که بعدها هریک بنیاد کتابخانههای ملی اروپا شدند (مزینانی ،1385 ،ص118؛
مرادی ،1387 ،ص.)27
در سدۀ  19میالدی بیشتر کشورهای اروپایی و در سدۀ  20میالدی تقریب ًا همۀ
کشورهای اروپایی کتابخانۀ ملی داشتند .در اواخر قرن  ۱۹و همچنین در نیمۀ نخست قرن
 ۲۰ایاالتمتحدۀ آمریکا و برخی از کشورهای آمریکای التین هم کتابخانۀ ملی تأسیس
کردند .این کتابخانهها در آغاز از ادغام چند کتابخانۀ دیگر ایجاد شدند .به عبارت بهتر،
هستۀ اولیۀ منابع این کتابخانهها را مجموعۀ کتابخانههای دیگر تشکیل میداد .برای نمونه
میتوان به کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا اشاره کرد که در آغاز (1800م1214/ق1178/ش) با
کتابخانۀ کوچک توماس جفرسون (سومین رئیسجمهور آمریکا) تأسیس شد (ابراهیمزاده،
 ،1388ص114؛ خسروی ،1385 ،ص.)1525

انگیزههای ایجادکتابخانۀ ملی ایران

برای یافتن انگیزههای ایجاد کتابخانۀ ملی ایران ،اوضاع فرهنگی و علمی آن روزگار ایران
و دیگر کشورهای دور و نزدیک بهویژه اروپا را باید بررسی کرد.
ارتباط و آشنایی ایرانیان با اروپا به روزگار فتحعلیشاه قاجار برمیگردد .این روزگار
دوران اوج تحول و پیشرفت علمی و فرهنگی و صنعتی در اروپا بوده است .سفیران و
نمایندگان دربار ایران در سفر به اروپا با اختراعات و تحوالت نوین اروپا آشنا شدند و
پساز فراگیری صنایع نوینِ اروپا در بازگشت به ایران دستگاههایی را هم بههمراه خود
به ایران آوردند .ادامۀ این ارتباط و اوج آن مربوط به عصر ناصرالدینشاه و بهویژه متأثر
از سفرهای او به فرنگ است .نخستین دستگاههای چاپ کتاب را سفرا و نمایندگان و
گماشتگان دربار قاجار و همچنین بازرگانانی که به اروپا میرفتند ،به ایران وارد کردند .با
تشکیل انجمنهایی همچون انجمن معارف گامهای بزرگ و تازهای در برآوردهشدن چنین
اهدافی برداشته شد .درواقع شیوۀ نوین آموزشوپرورش با تالش چنین انجمنهایی و با
هدف سوادآموزی هرچهبیشتر و بهتر ایرانیان ،از اروپا به ایران وارد شد.
در نیمۀ دوم سلطنت قاجار رویدادهایی همچون تأسیس دارالفنون (1268ق1230/ش)،
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آشنایی و ارتباط تدریجی ایرانیان با تمدن غرب و ورود مظاهر آن به ایران و آگاهی آنان
از مفاهیمی چون استقالل و ملیت ،موجب تغییر در سرنوشت ایران شد .در این زمان با
گسترش دانش مکتوب بشری تحوالت عظیم فرهنگی در ایران بهوجود آمد و فکر تجدد
با قوتی بیشتر در ایران نمایندگی شد .تأسیس دارالفنون بهعنوان اولین نهاد آموزش عالی
در ایران ،احتماالً بنیانیترین ابتکار برای پیشراندن ایران بهسوی دوران تجدد بودهاست
(قاسمی ،1391 ،صص .)57-56
بدیهی است که نیاز به کتابخانه با گسترش روزافزون علوم و فنون در مکانها و
زمانهای گوناگون احساس میشد .باوجود قدمت زیاد کتابخانهها در ایران ،پیدایش مفهوم
«کتابخانۀ ملی» -بهعنوان یکی از مظاهر تجدد -حاصل ارتباطات بینالمللی و آشنایی
ایرانیان با تمدن غرب بودهاست .ارتباط ایرانیان با اروپا و آشناشدن افراد تحصیلکردۀ
ایرانی با مظاهر تمدن علمی اروپا و تأثیرپذیری از پیشرفتهای فرهنگی و تمدنی غرب،
سبب ایجاد مفاهیمی جدید و رشد و توسعۀ پارهای از نهادهای فرهنگی شد که تأسیس
کتابخانۀ ملی را هم در همین راستا میتوان برشمرد.
کتابخانۀ دارالفنون در سال 1280ق1243/ش برپایۀ درخواست وزارت معارف و
اوقاف و صنایع مستظرفه از خزانهداری کل ،مبنیبر واگذاری عمارت فوقانی مدرسۀ
دارالفنون به وزارت مزبور (براساس مصوبۀ هیئت وزیران) برای تأسیس کتابخانه ،برای
استفادۀ شاگردان و معلمان تشکیل شد و کار گردآوری کتاب برای آن شروع شد (ساکما،
( .)297-36631تصویر شمارة )1
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه همچنین از وزارت دارایی درخواست
کرد که مبلغی بابت مرمت و تعمیرات وزارت معارف و مدرسۀ دارالفنون پرداخت شود
که تأیید شد (ساکما.)240-35996 ،
با تأسیس مدرسۀ دارالفنون ،انتشار جراید و مجالت ،پیدایش اندیشههای نو دربارۀ
حکومت ،افزایش ارتباطات فرهنگی ایرانیان با جهان خارج و ...فرهنگ سنتی ایران
تکانی خورد .در این راستا قشری جدید بهعنوان آزادیخواه ،مشروطهطلب و روشنفکر،
فارغ از عقاید و باورهای متفاوت ،برای رهانیدن ایران از افول صنعتی و فرهنگی ،به
جوشوخروش برخاستند و همصدا با یکدیگر برای ازمیانبردن استبداد و برقراری عدالت
کوشیدند که نتیجۀ آن را باید آشنایی مردم با علوم جدید ،مطالبۀ عدالتخانه و درنهایت
انقالب مشروطه دانست که در 14مرداد1285ش1324/ق به امضای مظفرالدینشاه رسید
(ناطق ،1375 ،ص.)15
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تصویر 1

تقاضای وزارت معارف از خزانهداری کل
در خصوص واگذاری عامرت فوقانی دارالفنون
برایتاسیسکتابخانۀملی
ماخذ :ساکام297-36631 ،

با وقوع انقالب مشروطیت که در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ریشه داشت،
تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت .توسعۀ ارتباطات و
آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر بر نظام آموزش تأثیر زیادی گذاشت .این انقالب موجب
بیداری و آگاهی ایرانیان و رویآوردن آنها به نوآوری و نوگرایی شد .تاجاییکه میتوان
شکلگیری پایههای کتابخانۀ ملی را به دوران مشروطه نسبت داد .درواقع کتابخانۀ ملی نیز
یکی از دهها نهاد ملی بود که با اهمیتیافتن ملیت و مشارکت مردم در سرنوشت خود
شروع به شکلگیری کرد (امین ،1381 ،ص.)19
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چند سال بعداز جنبش مشروطه ،رضاخان با کودتای اسفند1299ش1338/ق بهقدرت
رسید و در سال 1304ش1344/ق مراسم تاجگذاری و تأسیس حکومت پهلوی را بهطور
رسمی انجام داد .او بهعنوان اولین پادشاه سلسلۀ پهلوی ،درجهت تثبیت خود و ایجاد
حکومتی الهامگرفته از غرب ،به یکسری اصالحات دست زد .رضاشاه در زمان پادشاهی
خود که تا شهریور1320ش1360/ق ادامه داشت ،تالش کرد تا کشور را به سبک غرب
درآورد .ایران در دوران شانزدهسالۀ سلطنت رضاشاه شاهد شتابگرفتن فرایند تجدد بود
(تخشید ،1377 ،ص.)93
رضاشاه تالش کرد تا با ایجاد دولتی مرکزی و مقتدر و الگوبرداری از تحوالت
کشورهای اروپایی بخشهای سیاسی و اجتماعی جامعه را اصالح کند .در این دورۀ
نسبت ًا کوتاه با مشارکت روشنفکران برآمده از انقالب مشروطیت ،دولتی با ساختار مدرن
شکل گرفت که با سرعت به تأسیس نهادهای جامعۀ مدرن پرداخت .بهموازات اقداماتی
تأثیرگذار نظیر اصالح امور مالیاتی و بودجۀ عمومی و نظامهای اداری ،قضایی ،آموزشی،
و تشکیل ارتش نوین به تأسیس نهادهای فرهنگی نیز توجه شد.

تأسیسکتابخانۀملیایران

کتابخانۀ ملی ایران در سال 1316ش تأسیس شد .هستۀ اولیۀ این کتابخانه مجموعهکتابهای
کتابخانۀ دارالفنون بود بههمراه کتابهای کتابخانۀ انجمن معارف که پیشتر به دارالفنون
منتقل شده بود (پوراحمد جکتاجی ،1357 ،ص.)3
کتابخانۀ معارف در دوران آشنایی نسبی مردم با فرهنگ غرب (پیشاز مشروطه) تشکیل
شد .در سال 1315ق1276/ش انجمنی برای اشاعۀ فرهنگ جدید و حمایت از مدارس جدید
در ایران تشکیل شده بود .در ابتدا نام این انجمن را «انجمن مکاتب ملیۀ ایران» و بعدها انجمن
معارف گذاشتند .ریاست این انجمن در آن دوره برعهدۀ حاجمیرزامحمودخان احتشامالسلطنه
بود .تأسیس مدارس به سبک جدید ،تدوین کتابهای درسی ،ایجاد کتابخانه ،دارالترجمه،
دارالتألیف ،برگزاری کالسهای شبانه برای بزرگساالن و انتشار روزنامۀ معارف ،ازجمله
اقدامات انجمن معارف بهشمار میآید .هدف از تأسیس انجمن معارف در وهلۀ اول ،ایجاد
مدارس جدید براساس الگوهای اروپایی برای تربیت قشری تحصیلکرده و همچنین ایجاد
کتابخانههایی بهشیوۀ غربی بود (درانی ،1380 ،صص 126-125؛ آدمیت ،1355 ،ص.)159
اعضای انجمن معارف فعالیتهای فرهنگی متعددی را انجام دادند .یکی از اقدامات
فرهنگی آنها تأسیس کتابخانۀ ملی معارف بود .اختصاص نام ملی به این کتابخانه
بهاینعلت بود که به دولت هیچگونهای وابستگی نداشت و مردمی بود .کار انجمن معارف
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مدرسۀدارالفنون.
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از آغاز با شور و موفقیت همراه بود؛ ولی مخالفان زیادی هم داشت (قاسمی پویا،1377 ،
ص)267؛ چنانکه در سال 1316ق1277/ش (یک سال بعداز تأسیس انجمن معارف)
ت اختالفات داخلی و ناهمگونی بین اعضای
کتابخانۀ ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) بهعل 
انجمن ،و اوضاع نامناسب سیاسی کشور و همچنین وجود افراد سودجو و جاهطلب در
بین اعضا تعطیل شد .بعداز تالشهای بسیار اعضای انجمن برای راهاندازی مجدد ازجمله
پیگیریهای نصراهلل تقوی و میرزامحمدعلیخان نصرةالسلطان و ملکالمتکلمین کتابخانۀ
ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) در سال 1324ق1284/ش برای بار دوم شروع بهکار کرد و
برای آنْ تشکیالت و نحوۀ اداره نیز تدوین شد (ملکزاده ،1371 ،ص71؛ مرسلوند،
 ،1369ص.)270
در زمان وزارت معارف عالءالملک در سال 1324ق1284/ش کتابهای کتابخانۀ
ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) به کتابخانۀ دارالفنون منتقل شد و این کتابخانه با همان
نام کتابخانۀ ملی معارف انجام وظیفه میکرد تا زمان وزارت حکیمی (میرزاابراهیمخان
حکیمالملک) در سال 1338ق1298/ش که نام کتابخانۀ معارف را بر کتابخانۀ ملی معارف
نهادند (صمیعی ،1387 ،ص.)34
رئیس سابق کتابخانۀ معارف همزمان با پیروزی کوتاهمدت مشروطهخواهان و تشکیل
مجلس اول ،پیشنهاد تأسیس کتابخانۀ ملی را مطرح و موافقت وزارت معارف را جلب کرد؛
ولی بهعلت شرایط ناامن ناشی از بهتوپ بستهشدن مجلس در سال 1326ق1287/ش،
ساخت کتابخانۀ ملی از ترس غارت بهدست مردم کام ً
ال متوقف شد (ساکما297-32141 ،؛
صمیعی ،1387 ،ص.)34
باالخره کتابخانۀ معارف در دورۀ وزارت معارف علیاصغر حکمت ،با تصویب
نظامنامه در 9دی1313ش به «کتابخانۀ عمومی معارف» تغییر نام داد و بهعنوان یکی از
دوایر انطباعات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه شروع بهکار کرد (اخگر،1374 ،
ص.)104
در سال 1313ش عالوهبر تنظیم نظامنامه ،رویداد دیگری هم رخ داد که میتوان گفت
نقشی مهم در پیدایش کتابخانۀ ملی داشت .در این سال کنگرۀ فردوسی در ایران 1برگزار
شد و برای نخستینبار خاورشناسان و ایرانشناسان بسیاری از سراسر جهان گرد آمدند.
در خاتمه ،نوشتهها و پژوهشهای خاورشناسان و ایرانشناسان میهمان در این کنگره
گردآوری شد (فانی ،1383 ،ص.)64

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

بررسیروندتأسیسکتابخانۀ
ملی و توسعۀ آن تا ...

تصویر 2

دعوت از شیخ محمدعلی طهرانی و نرصاله
تقویبرایتعیینتکلیفکتابهایکتابخانۀملی
ماخذ :ساکام297-32141 ،

لزوم ایجاد مکانی برای نگهداری این آثار موجب شد تا بعداز اتمام کنگره ،تاالری
برای مطالعه در مدرسۀ دارالفنون اختصاص دهند .نبود فضای مناسب در این مدرسه باعث
شد تا علیاصغر حکمت (وزیر معارف وقت) ،در سال1315ش به فکر اقدامی اساسی
برای مقابله با مشکل کمبود جا بیفتد .او عالوهبر درخواست ساختمانی مجزا برای کتابخانۀ
عمومی معارف ،درخواست تأسیس کتابخانۀ ملی ایران را نیز مطرح کرد (شاکری مطلق،
 ،1390ص80؛ صمیعی ،1387 ،ص .)35با درخواست حکمت موافقت شد و در کنار
ساختمان موزۀ ایران باستان -که در غرب میدان مشق تهران (تقاطع خیابان امامخمینی و
سی تیر امروزی) درحال ساخت بود -زمینی به مساحت  2500مترمربع برای تأسیس
کتابخانه درنظر گرفته شود .آندره گدار (باستانشناس و معمار مشهور فرانسوی) ،برای
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تهیۀ نقشهای متناسب با معماری کتابخانه مأمور شد .او طی اقامت سیسالهاش در ایران
از آثار تاریخی و باستانی بسیاری بازدید کرده بود و این ذهنیت در طراحی او مؤثر افتاد
(افشار و نوذری ،1387 ،ص .)263کار ساختمان در سال1316ش بهاتمام رسید و بهدستور
وزیر معارف ،علیاصغر حکمت ،ساختمان به مهدی بیانی تحویل داده شود (صمیعی،
 ،1387ص.)36
بعداز اتمام کنگرۀ فردوسی علیاصغر حکمت و دیگران تصمیم گرفتند تا کتابخانۀ
عمومی معارف به کتابخانۀ ملی تغییر نام دهد و همۀ کتابهای کتابخانۀ عمومی معارف
از ساختمان دارالفنون به کتابخانۀ جدید منتقل شود .سرانجام کتابخانۀ ملی ایران رسم ًا در
3شهریور1316ش در مکان مذکور (خیابان سی تیر امروزی) به بهرهبرداری رسید .اسناد
فراوانی دراینباره در دست است که نشاندهندۀ لزوم بهکارگیری نام کتابخانۀ ملی در
مکاتبات است که در ادامه به  2نمونه از آنها اشاره میشود:

 .1ادارۀ انطباعات

پیشنهاد شمارۀ  6548آن اداره مورخ  1316/06/21راجع به انتخاب نام برای کتابخانۀ
عمومی معارف در سیصدوپنجاهوپنجمین جلسۀ شورایعالی معارف مورخ سهشنبه
23شهریور1316ش مطرح و تصویب شد که منبعد کتابخانۀ مزبور بهنام «کتابخانۀ ملی»
نامیده شود و مراتب به ادارۀ پست ابالغ گردد تا ازاینپس هرچه بهعنوان کتابخانۀ عمومی
یا کتابخانۀ معارف فرستاده میشود به کتابخانۀ ملی برسانند(.ساکما.)297-19511 ،
(تصویر شمارة )3

16
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تصویر 3

نامگذاری کتابخانۀ ملی ایران
ماخذ :ساکام297-19511 ،

 .2ادارۀ کارگزینی

برحسب تصویب شورایعالی معارف در سیصدوپنجاهوپنجمین جلسۀ مورخ سهشنبه
23شهریور1316ش نام کتابخانۀ عمومی معارف به «کتابخانۀ ملی» تبدیل گردیده و
ازاینبهبعد باید به همین نام خوانده شود .الزم است مراتب را درنظر داشته در محاورات
مکاتبات نام جدید کتابخانه را بهکار برند( .ساکما(.)297-12539 ،تصویر شمارة )4
و
ْ
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تصویر 4

نام گذاری کتابخانۀ عمومی معارف
به نام کتابخانۀ ملی
ماخذ :ساکام297-12539 ،؛

میزان تأثیرپذیری تأسیس کتابخانۀ ملی ایران از اروپاییان

پرسش مهمی که در موضوع ایجاد کتابخانۀ ملی ایران پیشِروی پژوهشگران و اندیشمندان
قرار دارد ،این است که آیا اندیشۀ ایجاد کتابخانۀ بزرگی در ایران بانام کتابخانۀ ملی ایران که
کتابخانۀ مادر و اصلی کشور باشد ،گونهای پیروی و تقلید از اروپا بودهاست یا نه؟
تردیدی نیست که روزگار قاجار ،اوج پیوند و ارتباط و آمدوشدهای فراوان اروپاییان
به ایران و ایرانیان به اروپا بودهاست و چنانکه گفته شد رگههای آغازین ارتباط نوین ایران
و اروپا را از زمان فتحعلیشاه قاجار میتوان مشاهده کرد .تحوالت نوینی که بهویژه در

18
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اختراعات و اکتشافات و صنعت در اروپا رخ داد ،باعث شد تا اشخاصی که بهعنوان سفیر
و نمایندۀ دربار به اروپا رفتوآمد داشتند ،با اختراعات و تحوالت نوین اروپا آشنا شوند
و پساز فراگیری صنایع نوین در اروپا در بازگشت به ایران دستگاههایی از دستاوردهای
صنایع نوین اروپا همچون ماشینهای چاپ را بههمراه خود به ایران بیاورند .این ارتباط و
رفتوآمد از زمان ناصرالدینشاه قاجار افزایش یافت .دورۀ حکومت ناصرالدینشاه دورۀ
اوج اندیشههای اصالحطلبی و پیشرفتخواهی در جامعۀ ایران و خیزشی بهسوی ایجاد
تحولی اجتماعی بود .با تشکیل انجمن معارف در عهد مظفرالدینشاه ،گامهایی بزرگ و
تازه در راستای اصالحات و تغییر در ساختار فرهنگی ،سیاسی ،و اجتماعی کشور برداشته
شد .درست است که شیوۀ نوین آموزشوپرورش با تالش چنین انجمنهایی و با هدف
سوادآموزی هرچهبیشتر و بهتر ایرانیان ،از اروپا به ایران وارد شد و نخستین دستگاههای
چاپ کتاب را هم سفرا و نمایندگان و گماشتگان دربار قاجار و همچنین بازرگانان از اروپا
وارد ایران کردند ،ولی بااینهمه نمیتوان هر دگرگونی و تحول فرهنگی پدیدآمده در ایران
آن روزگار را هم به جهان خارج و بهویژه به اروپا نسبت داد.
فکر ایجاد کتابخانۀ ملی ایران از اندیشههای پیشرفتخواهی و مترقی و تجددطلبی
ایرانیان در روزگاران نوین برخاستهاست .این اندیشه ابتدا از جنبشهای مردمی اصالحی
و روشناندیشانی مانند رشدیه و برخی از اندیشمندان اصالحطلب و روشناندیش و
آزادیخواهی سرچشمه گرفت که خواهان پیشرفت و تجددطلبی هرچهبیشتر ایرانیان
در دانشهای گوناگون بودند (مرادی ،1385 ،ج ،2ص)1392؛ به دیگر سخن در کنار
تأثیرپذیری اندیشۀ ایجاد کتابخانۀ ملی ایران از اروپا ،نقش فرهنگدوستان ایرانی را هم در
بنیانگذاری این کتابخانه باید مدنظر قرار داد.

قانومنندشدن و دولتیشدن کتابخانۀ ملی ایران

کتابخانۀ معارف از آغاز کتابخانهای عمومی ،غیرانتفاعی و غیردولتی بود که بودجۀ آن از
بنگاههای خصوصی فراهم میشد و بنیادگذاران آن از اعضای انجمن معارف بودند .بعداز
انحالل انجمن معارف ،شورایعالی معارف مرکب از تعدادی از وزرا و مقامات دولتی و
تعدادی از رجال اجتماعی و فرهنگی در سال 1280ش تأسیس شد که اعضای آن عبارت
بودند از :غالمحسین رهنما؛ محمد مؤتمن؛ دکتر امیراعلم؛ سیدمهدی الهیجی؛ حسین
سمیعی؛ علیمحمد شیبانی؛ محمدتقی فخر داعی؛ حسینقلیمیرزا سالور؛ اسمعیل مرآت؛
حسینقلی قزل ایاغ؛ نقیبزادۀ طباطبایی؛ و محمود وحید سعد .این شورا درعمل بهعنوان
بازوی مشاورۀ وزارت معارف عمل میکرد (ساکما.)297010127 ،
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تصویر 5

تعیین اعضا جهت صدور فرمان برای
عضویت در شورای عالی معارف
ماخذ :ساکام297-10127 ،؛

ادغام کتابخانههای ملی معارف و دارالفنون در سال 1284ش در زمان وزارت معارف
عالءالملک انجام شد و چنین اقدامی ازآنرو انجام شد که امینالسلطان (میرزاعلیاصغرخان
اتابک) انجمن معارف را بهدلیل آزاداندیشی آزادیخواهانی که پیدرپی از شیوۀ کشورداری
قاجاریان انتقاد میکردند ،تعطیل کرد و برخی از اعضای آن را تبعید و یا زندانی کرد .به
همین سبب ،کتابخانۀ ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) هم تعطیل شد و چنین بود که کتابهای
کتابخانۀ ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) به کتابخانۀ دارالفنون منتقل شد .در آن روزگار این
کتابخانه همچنان بانام کتابخانۀ مبارکۀ دارالفنون خوانده میشد و بهشیوۀ کتابخانۀ تخصصی
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یک مدرسه اداره میشد و دارای ضوابط و قوانین رسمی یک کتابخانۀ کشوری نبود .هرچند
بهدلیلِ دولتیبودن مدرسۀ دارالفنون کتابخانۀ این مدرسه هم دولتی بود ،ولی این کتابخانه
ضوابط و آییننامۀ یک کتابخانۀ رسمی کشوری را نداشت (اخگر ،1374 ،ص.)104
هیئت وزرا در جلسۀ مورخ1301ش قرارداد تشکیل کتابخانۀ معارف را شامل دو
فصل ،فصل اول تعهدات مؤسس کتابخانه با ده ماده و فصل دوم ،مساعدت وزارت معارف
با نه ماده تصویب کرد (ساکما.)297-36630 ،

تصویر 6

تصویبنامۀ هیئت وزرا در خصوص
تشکیلکتابخانۀمعارف
ماخذ :ساکام297-36630 ،؛
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ادامۀ تصویر 6

تصویبنامۀ هیئت وزرا در خصوص
تشکیلکتابخانۀمعارف
ماخذ :ساکام297-36630 ،؛

در سال 1302ش برای سروساماندادن و مشخصکردن وظایف کتابخانۀ معارف،
نظامنامهای بهنام نظامنامۀ داخلی کتابخانۀ معارف که دربرگیرندۀ تشکیالت و وظایف و
کارکردهای کتابخانۀ معارف بود ،در  27ماده و یک تبصره بهتصویب مجلس شورای ملی
وقت رسید .این نخستین قانون و نظامنامهای بود که رسم ًا ازسوی قانونگذارا ِن مجلس
شورای ملی آن زمان ،کارکردها و وظایف کتابخانۀ معارف را مشخص میکرد .این نظامنامه
فقط کارکردها و وظایف کتابخانة معارف را تعیین کرده بود و به چگونگی خدماتدهی و
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اطالعرسانی و نگهداری کتابها هیچ اشارهای نکرده بود ،یعنی به ویژگیهایی که نظامنامۀ
تشکیالت یک کتابخانۀ رسمی کشوری را تشکیل میدهد ،اشارهای نشده بود .چنین بود
که تا این تاریخ ،این کتابخانه بهعنوان کتابخانهای عمومی اداره میشد (محمدنیا سماکوش،
 ،1390ص.)234
از تاریخ 18بهمن1313ش برای نخستینبار سازمان و تشکیالت این کتابخانه بانام
دایرۀ کتابخانۀ ملی ،در قالب دولتی درآمد .علت این موضوع آن بود که در آن تاریخ،
آییننامۀ اساسی ادارۀ انطباعات که زیرمجموعۀ تشکیالت وزارت معارف و ناظر بر مجوز
چاپ و انتشار کتابها و مجالت و روزنامهها و نشریات کشوری بود ،در هیئت وزیران
بهتصویب رسید .بند دوم این آییننامه به وظایف کتابخانۀ معارف بانام دایرۀ کتابخانۀ ملی
بدین شرح پرداخته است« :الف .تنظیم و مواظبت کتب موجود در کتابخانه و تدوین و
طبع فهرستهای الزم برای کتب؛ ب .جمعآوری کتب منطبعه و جراید و مجالت داخله
و خارجه که به کتابخانه میرسد؛ ج .انتخاب و تعیین کتب خطی و چاپی که همهساله
برای تکمیل کتابخانه خریداری شود ».چنانکه دیده میشود ،در آن تاریخ برای نخستینبار
کتابخانهای که سالها پسازآن رسم ًا بانام کتابخانۀ ملی ایران شناخته شد ،از ادارات ادارۀ
مرکزی انطباعات بوده که آنهم از تشکیالت وزارت معارف بودهاست (نوری،1387 ،
ص.)19
کتابخانۀ ملی تا گشایش رسمی آن در سال 1316ش به همینگونه اداره میشد و
از آن تاریخ ،مستقیم ًا زیرنظر وزارت فرهنگ (وزارت معارف سابق) و در قالب سازمانی
بهعنوان یکی از ادارات کل این وزارتخانه کار میکرد (صمیعی ،1387 ،ص.)34

ساختامنکتابخانۀملی

طرح ساختمان کتابخانۀ ملی ایران پیشاز سال 1313ش در جریان و دستورکار دولت
وقت بود .برایناساس در 28مهر1305ش1344/ق وزارت معارف و اوقاف و صنایع
مستظرفه نوشتهای با مضمون تقسیمات مبلغ اعتبار تأسیس موزه و کتابخانۀ ملی به وزیر
معارف وقت ارسال کرد که درصورت موافقت و تأیید او به وزارت مالیه ارسال شود تا
طرح ساختمان کتابخانۀ ملی اجرا شود .طبق این نوشته ،مبلغ اعتبار بابت خرید کتاب 800
قران سالیانه ،خرید اثاثیۀ موزه و کتابخانه و خرج سفر  4704قران سالیانه ،خرید عتیقات
 6000قران سالیانه ،مستخدم (دو نفر)  480قران سالیانه و ...بود (ساکما.)297-27242 ،
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تصویر 7

صورت ریز اعتبار تاسیس موزه و
کتابخانۀملی
ماخذ :ساکام297-27242 ،؛

با اینکه تاریخ رسمی افتتاح و بهرهبرداری از کتابخانۀ ملی ایران سال 1316ش ثبت
شدهاست ،ولی برخی از کارهای ساختمانی کتابخانه دستکم تا سال 1318ش بهپایان
نرسید و برای استفادۀ همگان آماده نشد .علت این ادعا خبری است که در روزنامۀ اطالعات
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بهتاریخ 1318/3/18ش ذیل خبر افتتاح کتابخانۀ ملی ایران درج شدهاست« :عمارت جدید
کتابخانۀ ملی که در شمال عمارات موزۀ ایران باستان در خیابان رفائیل ساختمان شدهاست،
از هر حیث آماده شد و از روز دوم تیرماه افتتاح و تاالر مطالعۀ کتابخانه همهروزه بهاستثنای
ایام تعطیل از ساعت هفت صبح تا یک ساعت بعدازظهر برای استفادۀ مراجعهکنندگان دایر
خواهد بود» (روزنامۀ اطالعات ،1318 ،شمارۀ .)3858
ازآنجاکه نقشۀ اولیۀ آندره گدار برای ساختمان کتابخانه ،بسیار بزرگتر بودهاست،
بهطور دقیق نمیتوان مشخص کرد که آیا متصدیان اولیه ،از ابتدا درصدد ایجاد کتابخانۀ
ملی با وظایفی چون واسپاری انتشارات کشوری بودهاند یا خیر .ذکر این نکته الزم است
که از همان آغاز هم مشخص بود که ساختمان احداثشده برای نگهداری مجموعهای
کوچک طراحی شده و زمین کافی برای توسعۀ آن درنظر گرفته نشدهاست .بهبیاندیگر
به تغییراتی که در آینده ممکن بود اتفاق بیفتد ،توجهی نشده بود (افشار و نوذری،1387 ،
ص.)263
بههمینعلت از سال 1316ش ،یعنی سال تأسیس کتابخانۀ ملی و احداث ساختمان
جدید آن ،کمبود فضا احساس شد .یعنی هنوز مدتی از افتتاح کتابخانه نگذشته بود که
بهعلت توجه و استقبال مردم و افزایش روزافزون کتابها و مطبوعات ،مشکل جا و فضا
دوباره مطرح شد و نیاز به گسترش فضای کتابخانه کام ً
ال احساس شد تا آنکه اولیای
کتابخانه درصدد برآمدند تا ساختمان کتابخانه را توسعه دهند .مکاتبات متعددی ازجانب
مهدی بیانی ،با وزارت معارف و شخص آندره گدار انجام شد و نیاز به افزایش فضای
کتابخانه مطرح شد.
نخستین فضای الحاقی به کتابخانۀ ملی ایران در نیمۀ دوم دهۀ 1330ش بنایی یوشکل
با زیربنای حدود  570مترمربع بود که در قسمت پشتی بنای اصلی کتابخانه مماس با دیوار
وزارت امورِ خارجه ساخته شد و در سال 1340ش آماده و تحویل شد (امیرخانی،1381 ،
ص.)99

نحوۀشکلگیریمجموعۀمنابعکتابخانۀملی

مجموعۀ نخستین کتابخانۀ ملی ایران ،مانند اغلب کتابخانههای ملی جهان ،از ترکیب
مجموعۀ منابع کتابخانههای مختلف شکل گرفتهاست .درواقع ،انتقال مجموعۀ منابع
کتابخانههای مختلف نظیر دارالفنون ،عمومی معارف و ...به کتابخانۀ ملی ،سنگ بنای
مجموعۀ اولیه بودهاست .شیوههای دیگر تهیۀ منابع نظیر اهدا و خرید هم قابلذکرند.
اهدای منابع معموالً ازطرف پدیدآورندگان آثار و یا ازجانب مؤسسات و سازمانها انجام
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میشد .خرید مجموعهها هم معموالً برحسب ضرورت و نیاز کتابخانۀ ملی انجام میشد؛
مث ً
ال گاهی کتابخانههای شخصی که منابع فرهنگی منحصربهفردی داشتند ،اعالن فروش
میکردند و کتابخانۀ ملی منابع آنها را میخرید.
در زمان تصویب قانون مطبوعات ،قانونی هم برای تحویل نسخههای مجانی به
کتابخانۀ ملی تصویب شد؛ بهاینترتیب بخش مهمی از مجموعۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی (اعم از
چاپی ،خطی ،نشریات و غیره) ازاینطریق فراهم شد.
مجموعۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی از انتقال مجموعۀ کتابخانههای زیر تشکیل شدهاست:
 .1کتابخانۀ دارالفنون؛
 .2بخشی از کتابهای کتابخانۀ سلطنتی؛
 .3کتابخانۀ دانشسرای عالی؛
 .4کتابخانۀ عمومی معارف؛
 .5کتابخانۀ بانک استقراضی روس؛
 .6کتابخانۀ ملی طهران؛
 .7کتابخانۀ دولت علیۀ ایران (خاتمی و امیرخانی ،۱۳۹۶ ،ص.)۳۶

برخی از فعالیتهای مهم کتابخانۀ ملی تا سال 1320ش

در ساخت و آغاز به کار ساختمان جدید کتابخانۀ ملی افراد زیر دخیل بودند :آندره
گدار (معمار و بنا)؛ علیاصغر حکمت (وزیر فرهنگ وقت) ،و بهویژه مهدی بیانی .بیانی
اولین رئیس کتابخانۀ ملی بود که با تالشهای خود در انجام مراحل ابتدایی تأسیس و
سازماندهی این مرکز بزرگ علمی سهم اصلی را ایفا کرد و ازآنپس نیز طی سالها
ریاست خود ،در گردآوری کتاب و تعیین مکان مناسب برای نگهداری کتابها و توسعۀ
کتابخانه بسیار کوشید .در زیر به فعالیتهای انجامشده از زمان آغاز به کار کتابخانۀ ملی
تا 1320ش پرداخته میشود :کتابخانۀ ملی از همان ابتدای تأسیس و حتی پیشازآن یعنی
زمانی که کتابخانۀ ملی بهنام کتابخانۀ معارف و کتابخانۀ دارالفنون فعالیت داشت ،مشغول
گردآوری یا بهعبارتی مجموعهسازی کتب خطی و چاپی ،جراید و نشریات ایرانی و
غیرایرانی بود (شفا ،1352 ،ص31؛ افشار و نوذری ،1387 ،ص.)264
بعداز مجموعهسازی منابع ،ضرورت داشت به بهترین شکل از این منابع محافظت
شود تا سالیان دراز در خدمت جامعۀ استفادهکننده باشد .بههمینعلت ،چند مخزن برای
نگهداری کتب چاپی ایجاد شد .یکی ،مخصوص کتابها و مجالت و رسالهها به زبان
فارسی و عربی و دیگری ،برای زبانهای خارجی همچون فرانسه و انگلیسی و روسی
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و آلمانی و دیگر زبانها .برای نگهداری کتب خطی و عکسی کتابخانه نیز از محفظههای
مخصوص استفاده میشد (مسعودی ،1371 ،ص .)112در سند شمارۀ 297-22126
نمونهای از قبض ِ
های رسید کتاب برای ضبط و نگهداری در کتابخانۀ ملی ایران ،آمدهاست.
بعداز مجموعهسازی و حفظ و نگهداری فیزیکی منابع الزم بود تا این مجموعه
بهصورتی منظم و مرتب شود که با سرعت و دقت کافی بتوان به هریک از منابع موجود
در آن دسترسی یافت .بیانی برای سهولت مراجعهکنندگان در یافتن کتاب ،برنامهای دقیق
و منظم تنظیم کرد؛ به این شکل که برای هریک از کتابها سه فیش شامل نام کتاب ،نام
مؤلف ،و موضوع تهیه کرد (حبیبی آزاد و امیرخانی ،۱۳۹۶ ،ص .)۱۶این ابتکار بیانی تا
اقدام بعدی ساماندهی ازسوی ایرج افشار در سال  ،۱۳۴۱کماکان کاربرد داشت .افشار
با کمک کمیسیونی متشکل از مجتبی مینوی ،عباس زریاب خوئی ،محمدتقی دانشپژوه
و عبداله انوار ،نمونۀ فیشی شامل دقائق 1کتابشناسی و نسخهشناسی تنظیم کرد که برای
نوشتن فهرست نسخههای خطی کتابخانه استفاده شد (پوراحمد جکتاجی ،1357 ،ص.)49
ازجمله اهداف اولیه و اصلی کتابخانۀ ملی آموزش نیروهای کارشناس در رشتۀ
کتابداری بود .این نیاز با برگزاری کالسهای ویژۀ آموزش تخصصی کتابداری برآورده
میشد .البته نخستین نمودهای کتابداری را در کتابخانۀ مادر کتابخانۀ ملی ایران (دارالفنون)
باید جستوجو کرد .اولین آموزش کتابداری نوین در ایران با تالش پیشگامان کتابداری
در ایران ازجمله مهدی بیانی و محسن صبا با برگزاری دورههایی کوتاه در دانشسرای
عالی تهران انجام شد .این رویه باتوجهبه نیازهای کتابداری آن زمان ،در دیگر مراکز
آموزش عالی دنبال شد (اباذری ،1381 ،ج ،1صص  .)64-55آییننامهها و برنامۀ کاری
امتحانات کالس آموزش کتابداری پیشنهادی ازسوی کتابخانۀ ملی ایران در سند شمارۀ
 2974321و  29710880آمدهاست.

نتیجه

تأسیس کتابخانۀ ملی ایران به سال 1316ش و در ساختمانی در جنب موزۀ ایران باستان
بازمیگردد .هستۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی ،خیلی قبلتر از تاریخ افتتاح آن یعنی در دهۀ 1240ش
شکل گرفته بود .حدود  12سال از بازگشایی مدرسۀ دارالفنون گذشته بود که در سال
1243ش کتابخانهای کوچک در این مدرسه تأسیس شد .تأسیس کتابخانۀ مدرسۀ دارالفنون
و بعدها تشکیل انجمن معارف و تأسیس کتابخانۀ عمومی معارف ،زمینۀ تأسیس کتابخانۀ
ملی را فراهم کرد.
بخش اعظمی از منابع اولیۀ کتابخانۀ ملی ازطریق مجموعۀ کتابخانۀ معارف و

 .1جمع دقیقه :نکته؛ نکتۀ باریک.

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

27

غالمرضا امیرخانی
جمشید نوروزی
پریسا عسگری

کتابخانۀ مدرسۀ دارالفنون ،کتابهای اهدایی مستشرقین بهمناسبت کنگرۀ فردوسی ،بخشی
از کتابهای کتابخانۀ سلطنتی ،و اهدای مجموعههای شخصی و کمکهای خارجی
فراهمآوری شد.
کتابخانۀ ملی در سالهای نخستین حیات خود با مشکالت زیادی مواجه بود؛ ولی
باتوجهبه نیاز کشور به وجود چنین نهادی این مجموعه به راه خود ادامه داد و امروز
بهعنوان نهادی تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی شناخته میشود.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)240-35996 :؛ 297-10127؛ 297-10880؛
297-12539؛ 297-19511؛ 297-32141؛ 297-22126؛ 297-27242؛ 297-36630؛
297-36631؛ .297-4321

کتاب

آدمیت ،فریدون .)1355( .ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران( .ج .)1تهران :پیام.

امین ،سیدحسن .)1381( .کارنامهی غنی :نقدی بر تحوالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی.
تهران :دایرةالمعارف ایرانشناسی.

پوراحمد جکتاجی ،محمدتقی .)1357( .تاریخچۀ کتابخانۀ ملی .تهران :کتابخانۀ ملی ایران.

حبیبی آزاد ،ناهید؛ امیرخانی ،غالمرضا .)۱۳۹۶( .رؤسا و نامآوران کتابخانۀ ملی ایران( .ویرایش  .)2تهران:
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

خاتمی ،سید عمادالدین؛ امیرخانی ،غالمرضا .)۱۳۹۶( .کتابخانۀ ملی ایران .تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ
ملی ایران.

خسروی ،فریبرز .)1385( .دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی( .ج .)2تهران :کتابخانۀ ملی جمهوری
اسالمی ایران.
درانی ،کمال .)1380( .تاریخ آموزشوپرورش ایران :قبل و بعداز اسالم .تهران :سمت.

شفا ،شجاعالدین .)1352( .اطالعاتی دربارۀ کتابخانۀ بزرگ پهلوی (کتابخانۀ ملی آیندۀ ایران) و برنامههای
ساختمانی ،فنی ،علمی و اداری آن .تهران :کتابخانۀ پهلوی.

قاسمی پویا ،اقبال .)1377( .مدارس جدید در دورۀ قاجاریه :بانیان و پیشروان .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

محمدنیا سماکوش ،مرتضی .)1390( .سرگذشت کتابخانهها در ایران .تهران :کتابدار.
مرسلوند ،حسن .)1369( .زندگینامۀ رجال و مشاهیر .تهران :الهام.
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مزینانی ،علی .)1385( .کتابخانه و کتابداری .تهران :سمت.

ملکزاده ،مهدی .)1371( .تاریخ انقالب مشروطیت ایران .تهران :علمی.
ناطق ،هما .)1375( .کارنامۀ فرهنگی در ایران .تهران :خاوران.
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