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«پایاننامهها و رسالهها» به جشنواره امام رضا  jمیآیند

بخش ویــژه «پایاننامهها و رسالههای دانشجویی» به
جشنواره رسانهای امام رضا(ع) اضافه شد.
دکتر اکبر نصراللهی ،دبیر علمی جشنواره ،در گفتوگو
بــا آسـتــا ننـیــوز گـفــت :بــا هــدف پویاتر و اثــرگــذارتــرشــدن
جـشـنــواره رســان ـهای ام ــام رضـ ــا(ع) ،تصمیم گرفته شد

گنجینه
مــحــمــد حسین
مــروج کاشانی
آنهــایــی کــه سنشان
قــد م ـیدهــد ،حتما ًاز
صفحههای گرامافون،
ان ــواع فیلم و نــوارهــای
ریــلــی صــوتــی ،عــکـسهــا و اســایـدهــای
روزگــاران دور ،خاطرات خوشی را در ذهن
دارن ــد .آن روزه ــا هریک از ایــن م ــوارد در
ثبت و ضبط خــاطــرات ،ح ــوادث ،وقایع
و ....توسط اف ــراد مختلف به کــار گرفته
میشد و امــروزه مــوارد ثبت شده توسط
آنهــا  ،جــزوی از مهمترین اسناد هویتی
و تاریخی به شمار میرود  .از سال 1382
واحد دیــداری و شنیداری در مرکز اسناد
آســتــان قــدس رض ــوی تشکیل شــد و از
سال 1398تاکنون هم به صورت بخشی
جــدا از اسناد مکتوب مشغول فعالیت
اس ـ ــت .آنــچــه در ادامـ ـ ــه م ـیخــوانــیــد،
برشهاییازگپوگفتمابامحمدمهدی
مرتضو یفر ،کارشناس مسئول بخش
اسناد دیــداری و شنیداری مرکز اسناد و
مطبوعات آستان قدس رضوی است.

◾

◾اهــمــیــت اســنــاد و مــنــابــع دی ـ ــداری و
شنیداری در چیست و چرا چنین بخشی
در آستان قدس تشکیل شد؟

ای ـ ـ ــن اسـ ـ ـن ـ ــاد و مـ ـن ــاب ــع،
مـنـعـکــسک ـن ـنــده ت ــاری ــخ و
روای ـت ـگــر فــره ـنــگ ،آداب و
رســوم یک ملت و یکی از تأثیرگذارترین
منابع در معرفی هویت ،فرهنگ ،عقاید و
اعتقادات و ...ملل و جوامع مختلف بشری
در دورههــا ،اعصار و زمانهای گوناگون به

نمایش قرآن کتابت شده
بهسفارشامیرکبیر

جامعه دانشگاهی در تولید محتوای آن نقشآفرینی
بیشتری داشته باشند.ترغیب و تشویق دانشجویان به
مشارکت علمی در حوزه تولید محتوای رسانهای مرتبط با
ترویج فرهنگ و سیره رضوی ،فراهمآوردن زمينه مناسب
ب ــرای ب ــروز و ظـهــور خالقیتهای دانـشـجــويــان در همه

قرآن کتابت شده به سفارش
میرزا تقی خان امیرکبیر در موزه قرآن
و هدایای رهبر معظم انقالب آستان

قدس رضوی به معرض نمایش
گذاشته شد.
مهدی قیصرینیک؛ معاون امور
موزههای رضوی ،این قرآن را کتابت
شده به خط نسخ چهارده سطری با
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حوزههای رسانهای و ...از دیگر دالیل و اهداف هیئت علمی
جشنواره برای افزودن بخش ویژه «پایاننامهها و رسالههای
دانشجویی» بوده است.
دبیر علمی جشنواره اف ــزود :دانشآموختگان مقاطع
تحصيلی کارشناسیارشد و دکترای رشتههای مختلف

ترجمه به خط نستعليق عنوان کرد که
توسط عبدالوهاب شيرازی در سال
 1261هـ .ق کتابت شده است.
این قرآن دارای  266برگ است و جلد
الکی روغنی آن ممتاز و دورو بوده و

25هزار منبع دیداری و شنیداری در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری میشود

حفاظت از تاریخ

گزيده

با توجه به اینکه منابع دیداری و شنیداری بسیار آسیب پذیرند و برای نگهداری آنها شرایط دمایی
و رطوبتی خاصی مورد نیاز است ،باید هر چه سریعتر نسبت به تبدیل آن به فرمتهای جدید و تهیه
نسخه پشتیبان اقدام کرد.

شمار میروند .به عبارت دیگر ،هویت یک
ملت در این منابع بیجان ،نهفته است.
منابعی که رازها و حرفهای ناگفته زیادی را
در خود نهفته دارند و ممکن است در آینده
پرده از حقایقی عجیب بردارند.
درآستان قدس رضوی و با توجه به اهمیت
این موضوع ،رسالت مهمی برعهده این

بخش گذاشته شــده اســت و ایــن بخش
سعی دارد بــا گ ــردآوری منابع دی ــداری و
شنیداری امکان بهرهبرداری مناسب ازاین
اسناد ومنابع گرانقدر بــرای نسل امــروز
و آینده ایــن کشور به عنوان یک مرجع
رسمی،قابلاعتمادواطمینانویکمیراث
معنوی و ماندگار از حرم مطهر رضــوی و

سال سی و پنجم

شماره 9719

تشکیالتایننهادمقدسدرسطحکشور
و جهان اسالم را فراهم آورد.
هم اکنون بیش از  25هزار منبع و اسناد
دیـ ـ ــداری و ش ـن ـیــداری شــامــل  :ح ــدود
6هزارحلقه نــوار کاست صــوتــی 5 ،هــزار
حلقه نوار ویدئویی « دی ویکم» مربوط به
دوربینهای شخصی2 ،هزار حلقه مربوط
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میتوانند پاياننامهها و رسالههای خود در موضوعات
مرتبط با تولید ،توزیع و ارزیابی محتوای رسانهای مرتبط با
حوزه معارف رضوی و محورهای موضوعی جشنواره را ،که
در پنج سال اخير تدوين و از آن دفاع کردهاند ،برای شرکت
در جشنواره ارسال کنند.

توسط میرزا احمد مذهِّ ب ساخته شده
است .صفحه اول و دوم این قرآن مذهّ ب
مرصع است و فهرست نام سورهها
و ّ
به خط رقاع و قلم زر بر زمینه الجورد
نوشته شده است.

به نــوارهــای یوماتیک ،بتاکم و بتاماکس
وهمچنین  2ه ــزار حلقه لــوح فـشــرده با
موضوعات گوناگون از قبیل حرم مطهرامام
رض ــا(ع) و تشکیالت ایــن نهاد مقدس،
شهرمقدسمشهد،استانخراسانبزرگ،
ایران اسالمی ،جهان و ....در مرکز اسناد و
مطبوعات آستان قدس رضوی وجود دارد
که مورد استفاده محققان ،پژوهشگران و
کاربران عرصه مستندسازی قرار میگیرد.
به جز اینها ،بیش از 40هزار عکس آنالوگ
و بیش از 100هزار عکس دیجیتال از ابتدای
ورود عکاسی به ایران در دوره قاجار تا دوره
معاصر موجود است که قدیمیترین آن
مربوط به ســال  1237شمسی اســت که
توسط «جـیــانــوزی» عکاس ایتالیایی از
حرم مطهر امام رضا(ع) گرفته شده است.
همچنین درای ــن بخش  ،بيش از  5هزار
عكس و فيلم ارزشمند در مورد تغييرات
معماری حرم مطهررضوی از اواخــر دوره
قاجار تا دوره معاصر همزمان با تغييرات
گسترده بافت پيرامونی حرم ،ساخت طرح
فلكه  ،گسترش بناها و ايجاد صحنهای
جديد بعد از انقالب موجود است که در این
حوزه بزرگترين آرشيو ديداری و شنيداری
کشور به شمار میرود.

◾

◾چه تدابیری برای نگهداری مناسب از
این گنجینه غنی در آستان قدس رضوی
اندیشیده شده است؟

بسیاری از منابع دیــداری و شنیداری از
لحاظ خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی
و ...غیرقابل تجدید بوده و به خاطر همین
مطلب از اهمیت شایانی برخوردارند .با
توجه به اینکه منابع دیــداری و شنیداری

بسیار آسیب پذیرند و ب ــرای نگهداری
آنها شرایط دمایی و رطوبتی خاصی مورد
نیاز اســت ،باید هر چه سریعتر نسبت
به تبدیل آن به فرمتهای جدید و تهیه
نسخه پشتیبان اقــدام کــرد .در مــورد این
منابع قبل از ورود بــه مخزن نگهداری
اسناد در این بخش  ،نسبت به نظافت و
تمیز کردن آنها و آفتزدایی و رفع معایب
موجود و پس از ورود ،روزان ــه نسبت به
ع ــوام ــل م ــؤثـ ـراز قـبـیــل رط ــوب ــت ،درج ــه
حرارت(دما) ،نور ،تمیزی و بهداشت محیط
(زدودن میکروبها و آفات) ،دقت الزم به
عمل میآید .ثبت اطالعات این منابع با
استفاده از نرم افزارهای رایانهای و همچنین
دیجیتال سازی منابع از دیگر اقدامهایی
است که به مرور زمان انجام میشود.

◾

◾برخی از اقشار مــردم ممکن است از
این منابع دیــداری و شنیداری در اختیار
داشته باشند ،چه صحبتی با آنان دارید؟

باتوجهبهاینکهبرایحفاظتونگهداریاز
منابع مختلف اسناد دیداری و شنیداری،
مانند فیلم ها و عکسهای قدیمی ،نیاز به
شرایط دمایی و رطوبتی خاصی اســت و
همچنینممکناستبسیاریازاینمنابع
در منازل ،مراکز و مؤسسات و بایگانیهای
شخصیوموردی،درشرایطغیراستاندارد
نگهداری شوند  ،بنابراین هموطنان عزیز با
اهدای این میراث ارزشمند و تبدیل آن به
فایل دیجیتال توسط مرکز اسناد آستان
قدس رضــوی  ،هم نسخه دیجیتالی این
اسناد را دریافت میکنند و هم از نابودی
این میراث ارزشمند که به شدت در خطر
هستند ،جلوگیری خواهند کرد.

