
 
 

ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی  ها، موزه های سازمان کتابخانه مروری بر فعالیت

 فرهنگ دفاع مقدس توسعه در

 

 آذر خبیری 

 کتابدار کتابخانه سیار و تلفنی

 

 چکیده

های آستان قدس رضوی به دلیل انتساب به امام  ها، مخصوصاً کتابخانه فرهنگ در جامعه است. کتابخانه توسعهکتابخانه یکی از ابزارهای اصلی 

هاا،   های دفاع مقدس ایفا نمایند. در این مقاله فعالیت سازمان کتابخانه ای در گسترش و تقویت فرهنگ و ارزش توانند نقش ارزنده )ع(، می رضا

گرفتاه و در اایاان باا توجاه باه       بررسی قرار ای مورد دفاع مقدس، با استفاده از مطالعات کتابخانه هی در حوزها و مرکز آستان قدس رضو موزه

موضوعات ایشنهادی و راهکارهای عملای در   ،مطالعه و تحلیل اطالعات موجود و بررسی عملکرد این کتابخانه در ترویج فرهنگ دفاع مقدس

فرهناگ   توساعه آستان قدس رضوی در  کتابخانهخصوص   ها به کمک مؤثری به درک جایگاه کتابخانه این زمینه ارائه گردیده است. این مقاله

هاای عماومی و    کند. بررسی ضرورت توجه به موضوع دفاع مقدس در کتابخاناه  نتیجه توجه به جایگاه آن در بافت جامعه می دفاع مقدس و در

 شود. می  توانند در این زمینه داشته باشند از دیگر مسائلی است که در این مقاله به آن ارداخته میهای عمومی  کارکردها و اقداماتی که کتابخانه
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 مقدمه

شاود مراکازی جهات     منظور حفظ دستاوردهای آن، سعی مای   اس از هر نبرد و دفاعی در هر یک از کشورهای درگیر به

ای  های ویژه ها و مراکز فرهنگی برنامه شده در آن زمینه، ایجاد شود و یا سازمان فرهنگ و آثار ادبی تولید توسعهتقویت و 

باه  مراکز و نهادهای فرهنگی  ،قدسماس از دوره دفاع نیز ایران کشور ما در  .در این زمینه در دستور کار خود قرار دهند

  اند. نکرده مورد انتظار بوده کارکه   چندان ،در بسیاری از مواردوجود آمدند اما 

نهادهای خدمات فرهنگی شهر نقش مهمی در افزایش سطح سواد و فرهناگ   مهمترینعنوان یکی از   ها، به کتابخانه     

تواند نقش مؤثری  دارند و با توجه به لزوم ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه، کتابخانه در این زمینه می  جوامع بر عهده

گذشته، ایان   ههای آن در طی چند ده ها، نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاهی به فعالیت اشد. سازمان کتابخانهداشته ب

ها و مرکز اسناد آستان قدس  ، موزهها ، آشنایی با سازمان کتابخانهاین اژوهشکند. بر این اساس، موضوع  ادعا را نشان می

ای بارای   فرهنگ دفاع مقدس است تا نمونه توسعه هزمین کارکردهای آن در عنوان یکی از این مراکز و بیان  به، 1رضوی

 ها و نهادهای مشابه آن باشد. دیگر سازمان

 

 بیان مسئله

آفرینی، عاطفه و مهربانی، میل باه فاداکاری و ایساتادگی باوده       دفاع مقدس ترکیبی از منطق، حماسه هسال  دوران هشت

ها رمز ایاروزی ملات    گیری فرهنگ دفاع مقدس شد و همین ویژگی موجب شکل های ارزشمند رفتاری است، این ویژگی

شادت در معارت تهااجم فرهنگای و       باریم کاه باه    اکنون در شرایطی به سر مای   که ما هم  و با توجه به این ایران بود

هویت فرهنگی  ییرگ فرهنگی قوی و مؤثری در شکل هاشتوان تواند یمهای اقتصادی قرار داریم این فرهنگ غنی  تحریم

 و تالش در جهت گسترش آن ضروری است. باشد جامعه

  هاا و باه   کتابخاناه  جمله از شود می مربوط کتاب به آنچه و کتاب دارند. مؤثر نقشی فرهنگی ارکان فرهنگی، توسعه در       

توجه باه اهمیات اارداختن باه      تقویت و گسترش فرهنگ دارند و با هزمین ای در های عمومی، نقش سازنده ویژه کتابخانه

آیاد   اند این سؤال ایش مای  دفاع مقدس فعالیت داشته هها و مراکز متعددی در حوز که سازمان فرهنگ دفاع مقدس و این

رشد فرهناگ و   هزمین های بزرگ فرهنگی کشور در عنوان یکی از قطب  های آستان قدس رضوی به که سازمان کتابخانه

هایی  ها و فعالیت آشنایی با سازمان کتابخانه ؟هایی برداشته است به نسل جوان کشور چه گامشناسایی دوران دفاع مقدس 

هاا و   فرهناگ دفااع مقادس و تاالش در جهات نهادیناه کاردن آماوزه        شناساایی   گساترش و  هزمین که این سازمان در

 هاست. هایی هستند که این نوشته درصدد تعریف و توضیح آن مقوله آن داشته است، دستاوردهای واالی

 

 
 ها استفاده خواهد شد. ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از اصطالح سازمان کتابخانه ها، موزه کتابخانهجای استفاده از سازمان  در این اژوهش به. 1
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 پژوهش هپیشین

فرهنگای. در بااب فرهناگ     توسعهها در  موضوع این مقاله بر دو رکن استوار است: فرهنگ دفاع مقدس و نقش کتابخانه

زه کاه باا موضاوع ایان مقالاه      های این حاو  مقاله مهمترین .یافته است دفاع مقدس تاکنون تحقیقات نسبتاً زیادی انتشار

 اند: نزدیکی دارند، بدین شرح

تحلیل نقش فرهنگ »(؛ 1931)جمالی،« اسالمی مقدس بر استمرار انقالب بررسی تأثیر دستاوردهای فرهنگی دفاع»     

 های برنامهثیر تأ» (؛1931)عباسی و قربان لو،  «و امنیت نظم باآن  هدفاع مقدس در مدیریت سبک زندگی و بررسی رابط

)بیاات، رئیسای سرتشانیزی و    « های شهرستان شاهرکرد  آموزان دبیرستان ویت فرهنگی دانشهفرهنگی دفاع مقدس بر 

 (.1931)ایزدی و همکاران، « شناسی، ارائه مدل و راهکارها ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب»؛ (1931محبت خانی، 

ها عباارت اسات از:    آن مهمترینبرخی از  .یافته است فرهنگی نیز مقاالتی انتشار توسعه ها در در باب نقش کتابخانه

(؛ 1911)مکتبی فارد،  (« 1919-1911ای ایران ) های توسعه های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه نقش کتابخانه»

جایگااه  »؛ (1931آبادی، رحیمی و شاعبانی،   )تاج« فرهنگی توسعههای عمومی استان مرکزی در  جایگاه و تأثیر کتابخانه»

 (.1939)نوکاریزی و نارمنجی، « فرهنگی شهرستان بیرجند توسعههای عمومی در  کتابخانه

ی این تحقیق از حیا   ده شکلو در  اند کردهها از منظری خاص به موضوع نگاه  یشینهاکه ایداست هر یک از  چنان

توساعه فرهناگ دفااع     هزمینا  ها در تاکنون هیچ اژوهشی در باب فعالیت و نقش کتابخانهما ا اند بودهخوبی   کمکنظری 

 مقدس که موضوع اژوهش حاضر است صورت نگرفته است.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

اند و از هشت سال دفااع   مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود به اهمیت ارداختن به فرهنگ دفاع مقدس اشاره نموده

ای،  کناد )خامناه   از آن اساتفاده  تواناد  مای ملات ماا    ،طاوالنی  هاای  مدتکه تا عظیم یاد نموده   عنوان گنجینه مقدس به

همان روحیاه مقاومات و فاداکاری اسات و حفاظ و انتقاال ایان        برداری از فرهنگ دفاع مقدس که  بهره (.41/61/1911

هاای   طرف و اناواع تحاریم    یک فرهنگ غنی و ارزشمند به جوانان در دورانی که کشور با تهدید تهاجم فرهنگی غرب از

عناوان مراکاز فرهنگای نقاش ماؤثری در        هاا باه   از طرفی کتابخانه .رسد اقتصادی مواجه شده است ضروری به نظر می

های عمومی در انتقال فرهنگ غنی دفاع مقدس  خصوص کتابخانه ها به رسالت کتابخانه .گیری فرهنگ جوامع دارند شکل

های جمعی مانند رادیو و تلویزیون از اهمیت خاصی برخاوردار اسات.    های آینده در کنار سایر رسانه به نسل کنونی و نسل

دسات و بادون کام و کاساتی باه        به  هشت سال دفاع مقدس را دستهای  ها و رشادت ها، فداکاری ما باید بتوانیم ارزش

 اذیر نیست.  ها امکان های آینده منتقل کنیم. این مهم جز با همکاری کتابخانه نسل
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فرهناگ دفااع مقادس در     توساعه عنوان یکی از مراکز فرهنگی در   ها به در این تحقیق، به بررسی نقش کتابخانه

هاای کشاور    تارین کتابخاناه   آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین و فعال کتابخانهکه   آنجایی شود. از کشور، ارداخته می

 ها محسوب شود.  تواند الگوی مناسبی برای سایر کتابخانه است نتایج این تحقیق می

 

 تعریف فرهنگ

ی شاامل  ا تافتاه فرهنگ کلیت درهم »انگلیسی، تعریفی جامع از فرهنگ به شرح زیر ارائه داده است:  شناس انسان، ایلورت

« آورد یما توانایی است که آدمی همچون عضوی از جامعه به دسات   هرگونهو  رسوم و  آدابدانش، دین، هنر، اخالقیات، 

 (.14 ، ص.1911)آشوری،

 

 تعریف فرهنگ دفاع مقدس

دفاعی جدیدی در تاریخ ایران منجر  گبر حفظ و بقای کشور و نظام جمهوری اسالمی، به خلق فرهن مقدس عالوه دفاع

ایان فرهناگ ویاژه کاه در باین       .(11 ، ص.1939 ساارویی،  انیشاعب شود ) یمقدس یاد م دفاع گشد که از آن به فرهن

اصطالحات گفتار و عملکردهاای خاصای را در باین رزمنادگان اساالم رایاج کارد و        به وجود آمد،  ها جبههرزمندگان در 

این فرهنگ که مبتنی بر دوستی و محبت با یکدیگر بود، یکی از عوامل مهم  .شکل گرفتگونه فرهنگ دفاع مقدس  این

 .(141. ، ص1931ایری و شربتی،  آید )مراد حساب می  موفقیت دوران جنگ به

 

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه

قدس و یکی از مهمترین مراکز علمی و فرهنگای کشاور   ها، جزئی از نهاد تشکیالت اداری آستان  سازمان کتابخانه

کند. این کتابخانه که به یمن وجود بارگاه ملکوتی اماام رضاا )ع( و بار     رسانی می است که به اقشار مختلف جامعه خدمت

 های مهم ایران است که متجاوز از شش قرن ساابقه تااریخی و فرهنگای دارد و    جمله کتابخانه گرفته، از وقف شکل هاای

نشیب کشور ما و تحاوالت  فراز و های اسالمی است که در طول تاریخ ار از  ترین کتابخانه ترین و نفیس سال یکی از کهن

 (. 41 ، ص.1914مانده است )شاکری،  سیاسی و اجتماعی آن همچنان استوار باقی

کثرت منابع و نفایس های برجسته این مجموعه عظیم فرهنگی نظیر: تعلق مجموعه به آستان قدس رضوی،  ویژگی

ساازی   خطی، ساختمان و معماری خاص و عمر طوالنی این سازمان را کانون جذب محققان و مکان مناسبی بارای غنای  

 اوقات فراغت مجاوران و زائران حضرت رضا کرده است.
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 ها ساختار اداری سازمان کتابخانه

مخازن  کتابخاناه عماومی )شاامل:     اداره ،ساازمان را  هوعا اداره اسات. ادارات زیرمجم  16ها، متشکل از  سازمان کتابخانه

امانات کتااب آقایاان و باانوان،     تاالرهاای  آقایان و بانوان،  مطالعههای تاالرتاالر التین، چاای، تاالر محققان،  های کتاب

جاامع   کتابخاناه دیجیتال،  کتابخانهبصری، کتاب جوانان و نوجوانان اسر و دختر، تاالر سمعی و و امانت  هتاالرهای مطالع

 ادارهگوهرشااد اسات(،    کتابخاناه تاریخ، هنر و ادبیات،  تخصصی جغرافیا، علوم قرآن و حدی ، های و کتابخانه الکترونیک

ها و مادیریت   امور عمومی، معاونت امور موزه ادارهخدمات کتابداری،  ادارههای وابسته،  کتابخانه مخطوطات، معاونت امور

روابط عماومی و اماور    ادارهتاریخ است(،  کتابخانهامل: بخش اسناد، تاریخ شفاهی، مطبوعات و امور اسناد و مطبوعات )ش

 دهند. ریاست، تشکیل میه آوری اطالعات و کارشناسان حوز فن ادارهالملل،  بین

 

 فرهنگ دفاع مقدس توسعهها در  نقش کتابخانه

بتپاد   هاا  کتابخاناه  بایاد در  کشاور  فرهناگ  ناب   اسات،  الزم  ها کتابخانه به جدی توجه کشور یک فرهنگ اویایی برای

 تشاخی   آن بر اسااس  را اوضاع و گرفت دست در را نب  این باید که هاست در کتابخانه(. 1939یزی و نارمنجی، نوکار)

فرهنگی، تمرکز بار ارتقاای فرهنگای و هناری جواماع و       توسعههای عمومی در  ویژه کتابخانه  ها و به نقش کتابخانه .داد

طاور   جانبه از آن نیز نقش دارند. همان دهی به هویت فرهنگی و حمایت همه ها در شکل ها از این نظر است. آن آن توسعه

عمومی ایجاد تمرکاز بار رشاد     کتابخانههای عمومی آمده است نقش مهم  که در آخرین رهنمودهای ایفال برای کتابخانه

عنوان بزرگراهی بارای رشاد فرهنگای      های عمومی به نیز از کتابخانهیونسکو  هفرهنگی و هنری در جامعه است. در بیانی

های عمومی ارتقاء آگاهی افراد از میراث فرهنگای   های مهم کتابخانه برده شده و از رسالت  های اجتماعی نام افراد و گروه

مچناین باا بررسای    (. ه19 ، ص.1931شاده اسات )بیرانوناد،     و نیز حمایت از گفتگوهای فرهنگی و تنوع فرهنگی ذکار 

المنفعه بودن، رایگاان باودن خادمات، در     های عمومی نظیر عمومی بودن، عام های کتابخانه ها و ویژگی ها، رسالت ظرفیت

 هاای  کتابخاناه مخصوصاً  هستندفرهنگ  توسعهها بهترین گزینه در خصوص  توان گفت: کتابخانه دسترس بودن و ... می

دارناد )تاوانگر،    افاراد جامعاه   فرهنگای  رشاد  در ای ویژه جایگاه منطقه، هر فرهنگی های ابزار فعالیت عنوان  به عمومی

1944  .) 

نظیری است  با توجه به مطالب ذکرشده و این حقیقت که فرهنگ ناب و ارزشمند دوران دفاع مقدس یکی از ذخایر بی 

توان  (.  می1931 ،راندیگتوجه قرار گیرد )ایزدی و  عنوان عوامل تأثیرگذار بر بالندگی و توسعه در جامعه باید مورد  که به

هاا   کتابخاناه  ترین ابزارها برای ترویج فرهنگ دفااع مقادس ناام بارد.     و کلیدی مهمترینعنوان یکی از  ها به از کتابخانه

هاای فرهناگ دفااع     خودگذشتگی، شجاعت و ایماان کاه از آماوزه    های اخالقی، ایثار و از ارورش ارزش اءتوانند منش می

های هناری و ادبای اعام از     های بعد از دفاع مقدس با آثار فرهنگ دفاع مقدس در حوزه آشنایی نسلمقدس است باشند. 

 هاست. کتاب، فیلم، عکس، اسناد و دیگر ذخایر ارزشمند این حوزه از وظایف اصلی کتابخانه
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 گسترش فرهنگ دفاع مقدس هزمین مرکزی آستان قدس رضوی در کتابخانههای  فعالیت

سااله و شاناخت     هشات  هماردان دوران حماسا   داشاتن یااد دلیار     ها بارای زناده نگاه    ترین و بهترین راه یکی از مناسب

 جاوان  هها برای جامعا  و در دسترس قرار دادن آنبا موضوع دفاع مقدس  هایی کتاب چاپ و نشر ،دستاوردهای این دوران

سازمان  ،آشنا کردن نسل جوان با دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت هدف بادر این راستا و کشور است. 

 1و ... مطاابق جادول     های آستان قدس اقدام به گردآوری منابع اطالعاتی متنوعی نظیر کتااب، مقالاه، عکاس    کتابخانه

 کتابخانهدفاع مقدس در این کتابخانه موجود است.  هاطالعاتی در حوزمنبع  19431نموده است که در مجموع نزدیک به 

 هزمینا  ها کاه در  های تخصصی است که در ادامه به معرفی تعدادی از آن ها و کتابخانه مرکزی آستان قدس شامل بخش

 اردازیم. دفاع مقدس فعالیت دارند می

 

 تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی کتابخانه

ناماه، همچناین مناابع     نسخه شامل کتب چاای فارسی و عربی و اایان 166هزار و  13بیش از  یاتتخصصی ادب کتابخانه

ادبیاات جناگ و    ههزار نسخه کتاب در حوز 9نزدیک به  نکه از این میاهای گوناگون دارد  الکترونیکی و نشریه در حوزه

 هخاطرات شهدا، جانبازان و آزادگان، وصیتناماین مجموعه موضوعی در قالب دفاع مقدس در دسترس مراجعان قرار دارد. 

تخصصای   کتابخاناه شهدا، داستان، شعر، نمایشنامه و مقاله با محوریات موضاوعی هشات ساال دفااع مقادس در ایان        

مراجعان ایان مجموعاه باه شامار      مهمترینجمله  جنگ از هشده است. دانشجویان و همچنین اژوهشگران حوز گردآوری

 روند.   می

 

 دیجیتال آستان قدس رضوی کتابخانه

ای را باه روی   هاای تاازه   اماروزه انجاره   ،هاای جدیاد ارتباطااتی و اطالعااتی     تغییرات سریع و شتابنده در عرصه فناوری

های طاوالنی و مکتاوب را ندارناد. بار ایان       ها و جوامع گشوده است. اکنون دیگر مخاطبان حوصله خواندن متن فرهنگ

ر شبکه اینترنتی به حفظ و نشر آن کمک خواهد کرد. هرچند در ایان زمیناه اکناون    اساس حضور فرهنگ دفاع مقدس د

اماا باه    ؛های دفااع مقادس   اندازی شده است، مانند سایت اینترنتی بنیاد حفظ و نشر ارزش هایی راه سایت ها و وب وبالگ

گیاارد  ان قاارار نماایچناادان مااورد اسااتقبال مخاطباا دلیاال روزآمااد نبااودن و نداشااتن محتااوای غناای و جااذاب معمااوالً

ااذیر باودن    تواند کمک شایانی باه دساترس   های دیجیتال می رو وجود کتابخانه  این (. از31-13 ، ص .1939)مسعودی،

  منابع اطالعاتی نماید.

منادی از مناابع    دیجیتال کرد. این کتابخاناه باا بهاره    کتابخانهاندازی  اقدام به راه 1913ها، در سال  سازمان کتابخانه

 هنامه، با تمرکز بیشتر بر موضوعات حاوز  دیجیتال متنوع از نسخه خطی، سنگی، چاای گرفته تا عکس، سند، مقاله و اایان
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)ع(، اسالم و ایران، در تمام موضوعات دانش بشری، خدمات مجازی ارزشامندی باه اهال     بیت آستان قدس رضوی، اهل

 دهد و توانسته بسیاری از نیازهای علمی اژوهشی کاربران خود را برطرف کند. ارائه می مطالعه و تحقیق از راه دور

ایان کتابخاناه شاامل    « دفااع مقادس  »در حال حاضر بیش از سه هزار رکورد منبع اطالعااتی در اایگااه موضاوعی    

با موضوع دفااع مقادس و جناگ تحمیلای ایاران و عارا        های التین  نامه و کتاب عربی، اایان های چاای فارسی و کتاب

دهای   داده و به کاربران سارویس   ها در باب دفاع مقدس را در خود جای نامه موجود است و آخرین تحقیقات علمی و اایان

دیجیتاال آساتان قادس رضاوی در دساترس مساتقیم        کتابخاناه شده توسط این سازمان در  کند. منابع اطالعاتی منتشر

ان اقصی نقاط جهان قرار دارد و دیگر منابع موجود به دلیل حفظ حق مؤلف، از طریق ساامانه خادمات تحویال    اژوهشگر

، IPصورت اشخاص حقوقی با استفاده از اشتراک   ها نیز به شود و سازمان مدرک این کتابخانه به اشخاص حقیقی ارائه می

گیری با  شود، ارتباط العاتی چون به زبان نسل جدید تدوین میدارند. این اایگاه اط امکان دسترسی به اطالعات موجود را

 سازد.  تر می فرهنگ دفاع مقدس را برای این نسل آسان

 

 مرکزی آستان قدس رضوی کتابخانهبخش سمعی بصری  

مرکازی آساتان قادس رضاوی      کتابخاناه در « بخش سامعی بصاری  »، بخش منابع الکترونیکی با عنوان 1941در سال 

تماامی    افزاری و غیرچاای در موضوعات متنوع، باه  هزار حلقه منبع نرم 11مندی از  اندازی شد و در حال حاضر با بهره راه

کند. بخش سمعی بصری با توجه به تأثیر بصری رسانه و اهمیت دوران دفااع مقادس و    رسانی می های سنی خدمات گروه

های هنری مانند عکس، نوحاه، اشاعار، خااطرات، ترااتر و ساینما،       یاد و خاطره جنگ در قالب هدف به نمایش گذاشتن با

)ره( در طول هشت سال دفاع مقدس، توجه  انکار امام خمینی بررسی اثرات مخرب جنگ، نقش رهبری و هدایت غیرقابل

عناوان باا    111بیش از یک هزار منبع در  آوری دهی و فراهم و تأکید به جوانان در رویارویی با جنگ نرم، اقدام به سازمان

موضوع دفاع مقدس کرده است. این بخش همچنین در جهت شاناخت و معرفای هار چاه بیشاتر یااد و خااطره شاهدا،         

ای از آثار ارزناده ساینمایی کشاور را گاردآوری کارده       جانبازان، ایثارگران و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، مجموعه

 است.

 
 دفاع مقدس هزمین ع منابع اطالعاتی موجود در سازمان در.  انوا2نمودار 
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 2941دفاع مقدس در سال  هزمین های آماری منابع اطالعاتی سازمان در .  شاخص2جدول 

های  کتاب

 چاپی 

مواد دیداری  

 شنیداری 

 کتابخانهمنابع 

 دیجیتال

مدیریت امور اسناد و 

 مطبوعات

مجموعه 

 منابع

سند   

 )برگ(

نشریه    

 )نسخه(

عکس 

 )قطعه(

1161 111 9666 146 16 316 19431 

 

 ها موزه

قارار دارد. در   )ع( در جوار حرم مطهر اماام رضاا   ،ای موزه ء شیهزار  4گنجینه و بیش از  11آستان قدس رضوی با  هموز

بازدیدکنندگان را به خود جلاب  توجه بیشتر خورد که  چندین اثر با موضوع دفاع مقدس به چشم می ،موزه هدایای رهبری

، تاابلو  یدیگار  و اسات  شاده   سااخته توسط هنرمند معاصر محمد شاهرخی که « مجسمه سرباز اسالم»یکی  ؛کرده است

رزمنادگان  »تاابلوی نقاشای   از آثار ارزشامند دیگار،    .ن استنقاشی روی بوم تصویر رهبر فرزانه انقالب در جمع رزمندگا

اهدایی فرمانده قرارگااه حمازه   که « رزمندگان گردان شهادت در کردستان»ابلوی عکس ت و، اثر حسین صباغیان «اسالم

 نام برد. توان یمرا  است 1911در سال  سیدالشهدا

های مختلف از دیگر  در مناسبت های رزمندگان اسالم های مُهر روز و نامه تمبرهای یادبود، ااکت نمایشگاه از برگزاری

 های آستان قدس است. موزه ادارههای  فعالیت

 

 دفاع مقدس هزمین اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در ادارههای  فعالیت

اساناد  ای از  های موضوعی مطبوعات دفاع مقدس، مجموعه نشریات ادواری و فهرست اسناد و مطبوعات سازمان، ادارهدر 

ی شامل گفتگو باا آزادگاان، جانباازان و ایثاارگران و     تاریخی مرتبط با این دوران، منابع تاریخ شفاه های عکس مکتوب و

در  اداره اساناد و مطبوعاات،  هاای مختلاف    در بخاش ، ها با محوریت موضوعی دفاع مقدس نامه ها و اایان همچنین کتاب

 اردازیم: ها می که در زیر به توضیح هرکدام از این بخش دسترس محققان این حوزه قرار دارد

هزار برگ  466مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیش از سه میلیون و بخش اسناد آستان قدس رضوی:  .2

هزار فقره از این تعداد عکس است. از ایان   166کند که حدود  صورت دیجیتال نگهداری می  سند تاریخی را به

شاود   کز نگهداری مای با موضوع جنگ تحمیلی در آرشیو این مر قطعه عکس و فایل دیجیتالی 316میان تعداد 

بخاش تااریخ    شاوندگان  ت. مصااحبه اسا  شاده   گردآوریاهدایی  صورت  به ها عکسدرصد این  36که بیش از 

شفاهی که هر یک با عنوانی همچون رزمنده، عکاس، امدادگر و... در دفاع مقادس حضاور داشاتند، همچناین     

نمااد مقاومات و    هاا  عکساین  .روند می این مجموعه به شمار های عکساهداکنندگان  جمله ازروزنامه قدس، 

دیجیتال  صورت  این مجموعه به ههم، تر آسانجهت ماندگاری بهتر و دسترسی  است کهدفاع از ایران اسالمی 
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اعزام و بدرقه رزمندگان به جبهه، مناطق مختلف جنگی دوران دفااع مقادس، ادوات و تجهیازات    است.  درآمده

موضاوعات ایان    جملاه  ه از)ع( قبل از اعزام به جبها  حرم مطهر امام رضانظامی و جنگی، تجمع رزمندگان در 

 جملاه  ازبارگ ساند و فایال دیجیتاالی در موضاوعات مختلاف        146، هاا  عکاس عالوه بر این . ستها عکس

 مالی آستان قدس در دوران دفااع مقادس و بازساازی هاویزه در     های کمکشهدا، مشارکت و  های نامه وصیت

 شود. مخزن اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می

ای است که با استفاده از ابزار صوتی و تصویری به ثبت  تاریخ شفاهی فن، روش و شیوه»:  2تاریخ شفاهی   .1

( 43 ، ص.1911آباادی،   )حسن« اردازد. ها و مشاهدات مربوط به یک رویداد تاریخی خاص می خاطرات، شنیده

گیری خود مرکز اسناد آستان قدس، شروع به  زمان با شکل ، هم1941قدس از سال  آرشیو تاریخ شفاهی آستان

و  خراساان  44لشاگر   هااروژ  ،مصاحبه آزادگان، جانبازان و ایثارگران دوران جنگ ایران و عرا  هروژکرد. ا کار

که در ادامه شارح مختصاری از ایان     به موضوع دفاع مقدس ارداخته استتاریخ شفاهی بازسازی هویزه  هاروژ

 گردد: سه اروژه ارائه می

 مااه   این اروژه توسط اداره اسناد آستان قدس رضوی مشهد از خارداد  :تاریخ شفاهی آزادگان هپروژ

نفر آزاده باه مصااحبه دعاوت     19ماه ادامه ایدا کرد. در این مدت تعداد  11شروع شد و مدت  1914سال 

( عالوه بر مصاحبه باا آزادگاان   166 ، ص.1936احبه، ضبط شد. )بختیاری، ساعت مص 111شدند و حدود 

اند، از این  های دوران اسارت را داشته ها و یا عکس دفاع مقدس چنانچه این افراد اسناد و مدارک از اردوگاه

شده است. در حال حاضر در آرشیو تااریخ شافاهی آساتان      شده نسخه رقمی یا روگرفت تهیه مدارک اخذ

ساازی آن اایاان اذیرفتاه اسات،      سازی و نمایه ها که مراحل ایاده س رضوی، عالوه بر مطالب مصاحبهقد

دوران اساارت   هاای  برخی از اسناد و ناماه  و ها آرشیو کاملی از نوارهای ویدئویی و نوارهای کاست، عکس

هاا را ترسایم    و آسایشاگاه هاا   مندان قرار گیرد. برخی از آزادگان کروکی اردوگاه توجه عالقه تواند مورد می

هاای   تواناد باه روش   مندان موجود اسات. ایان مطالاب مای     کردند که در مرکز اسناد جهت استفاده عالقه

صورت اسناد   صورت جزوه، بروشور و کتاب درآمده و بخشی به  استفاده قرار گیرد. بخشی به مختلف مورد

 (.161 شده است )همان:  اول در سایت آستان قدس قرار داده  دست

 باا ساالگرد آزادی    زماان  هام ، 1934خرداد این اروژه از  :خراسان 11تاریخ شفاهی لشگر  هپروژ

خراسان قبل و اس از  44خرمشهر در دفتر معارف جنگ مشهد، به وقوع ایوست. شناخت تشکیالت لشگر 

اهداف انجاام   هجمل ازایروزی انقالب اسالمی، روابط بین نظامیان و نقش این لشگر در خراسان و مشهد، 

ماواردی اسات کاه باا      جملاه  ازرود. نقش مؤثر این لشگر در دوران جنگ تحمیلی  این اروژه به شمار می

 
1. Oral History 
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 عملیاات تاوان باه مستندساازی     مثاال مای   طور  به .است شده  ارداختههای مختلف به آن  انجام مصاحبه

 (.1931)مستأجر حقیقی،  )ع(، اشاره کرد علیالمبین و  )ع(، فتح االئمه ثامن

 در واحد تااریخ شافاهی    1913تا  1911از سال اروژه هویزه  :تاریخ شفاهی بازسازی هویزه هپروژ

 11مااه در   11هویزه به اشغال عرا  درآمد و ااس از   1913در اواسط دی  .ها انجام شد سازمان کتابخانه

آن منااطق ساتاد بازساازی منااطق      یساز ااکزده و  با آزادسازی مناطق جنگ. آزاد شد 1911 بهشتیارد

بازساازی  ه نماود. تااریخ شافاهی    زد زده با همکاری ستادهای معین اقدام به بازسازی مناطق جناگ  جنگ

تاریخ شفاهی جنگ است که ضمن ثبت خاطرات بازسازی هویزه باه جریاان    ههویزه نگاهی جدید به مقول

کار بازسازی هاویزه   .ارداخته است 1911زسازی در سال ویژه مشکالت با  و به انیبازسازی از زبان متصد

و اقشار مختلف استان خراسان، داوطلبانه و بدون  شود یتوسط آستان قدس رضوی شروع م 1911از سال 

 رساد  یحال در شرایط جنگ کار بازسازی هویزه شروع و باه اتماام ما    هر  به .شوند دستمزد وارد عمل می

سااعت   119 اند هویزه مشارکت داشته یفر از افرادی که در بازسازن  46 با در این اروژه(. 1911 تا 1911)

  است. شده  انجاممصاحبه 

اساناد آساتان قادس رضاوی فعالیات       ادارهتخصصی تاریخ زیر نظار   کتابخانه: تخصصی تاریخ کتابخانه  .9

هزار منبع چاای و دیجیتال در حوزه اسناد، تااریخ عماومی و    41ای افزون بر  مجموعهدر این کتابخانه  .کند یم

ها، با تأکید بر حوزه جغرافیای تاریخی آستان قدس رضاوی، مشاهد و    ها، خاطره ها، سفرنامه نامه  محلی، فرهنگ

مطالعااتی باا    نساخه منباع   1166شود که بیش از  خراسان، تاریخ دفاع مقدس و انقالب اسالمی، نگهداری می

 چااای،  هاای  کتااب   مجموعاه  از برخاورداری  با . این کتابخانهاستدر این بخش موجود محوریت دفاع مقدس 

 جنگ دوران در خرمشهر و مهران همچون شهرهایی روایت مانند موضوعاتی در راهنما، های اطلس و نامه اایان

نامه  دای دفاع مقدس و زندگیشه سیره جنگ، بررسی و نقد مقدس، دفاع دوران مختلف اتیعمل شرح تحمیلی،

 روزهای مقاومت، ایثار و ایروزی است. تگریروا و خاطرات جانبازان و آزادگان،

ای از  هاا مجموعاه   در آرشیو گروه مطبوعاات ساازمان کتابخاناه   : بخش مطبوعات آستان قدس رضوی .8

های جنگ ایران و عرا  در کشور به چااپ رسایده و    هایی که در سال نامه و ویژه ها سالنامه ،ها ها، مجله روزنامه

باا توجاه باه اهمیات و نقاش مطبوعاات و       . شاود  نگهداری می ،دربردارنده مطالبی درباره جنگ تحمیلی است

هاا   مشکل دسترسی افراد به همه آن نیزها و  مکتوبات در شناخت اجزاء فرهنگ دفاع مقدس و نیاز رجوع به آن

هاای موضاوعی در کشاور     فهرست وقت فراوان برای این کار، صرف  بهو نیاز  حجمشانبه خاطر کثرت نوع و 

ساتیزی ماردم    این منابع مطالعاتی مرجع، برای دستیابی به فرهنگ درخشان مقاومت و ظلام  .است شده منتشر

. بارای  اریخی، ادبی و هنری بهره بردتوان در تدوین آثار تحقیقی، ت ها می است و از آن شده  تهیهایثارگر کشور 

ها اقدام به تهیه منابع مطالعااتی مرجاع در موضاوع     تخصصی مطبوعات سازمان کتابخانه کتابخانهاین منظور، 
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 هاای  تاوان باه کتااب    های مرجع موجود در این بخاش مای   دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نموده است. از کتاب

فهرسات مطالاب شاهید و شاهادت در      ،وری اسالمی ایاران مقاالت جنگ تحمیلی در مطبوعات جمه فهرست

 اشاره کرد.جغرافیای دفاع مقدس و  مطبوعات فارسی ایران

 

 گیری نتیجه

 کتابخانه، تردید بدونها هستند.  فرهنگ دفاع مقدس دارد، کتابخانه ههای اجتماعی که نقش زیادی در اشاع یکی از مؤلفه

دهی فرهنگ دفاع مقدس در میان جامعاه   تواند عامل مهمی برای انتقال و شکل و می است فرهنگی و فکری مبادله مرکز

لذا  کنند می ایفا چشمگیری در این زمینه نقش فرهنگی های مبادالت محمل عنوان  به کتابخانه . منابعویژه جوانان باشد  به

گساترش   هزمینا  مقادس اقادامات ماؤثری را در    دادن منابع اطالعاتی مرتبط با دوران دفااع  توانند با قرار ها می کتابخانه

 .فرهنگ دفاع مقدس در جامعه انجام دهند

فرهنگای کاه مبتنای بار الگوساازی       ههای سازمان فرهنگی آستان قادس رضاوی و ایجااد نقشا     با توجه به برنامه

همچناین مبااحثی   سازی فرهنگی است و  عنوان ااتو  فرهنگی، با رویکرد جذب، ترویج و جریان  های شهری به کتابخانه

ای به ترویج و گساترش فرهناگ    های آستان قدس رضوی باید نگاه ویژه سازمان کتابخانه ؛که در این مقاله مطرح گردید

 حاوزه  این در آستان قدس رضوی هکتابخان رسد می نظر به چه گرا .های تحت اوشش خود نماید دفاع مقدس در کتابخانه

 هاا  کتابخاناه  ساوی  از را بیشاتری  بسایار  هاای  فعالیت حوزه این تقویت اما کرده است، ایفا مناسب ای گونه  به را خود نقش

و  انتساب به امام رضاا )ع(  هواسط  نهاد فرهنگی و به  عنوان یک  آستان قدس رضوی به کتابخانه دیگر، بیانی به .طلبد می

گیاری فرهناگ دفااع مقادس در      ای در توسعه و شاکل  تواند نقش گسترده ها زائر است می که ساالنه اذیرای میلیون این

عناوان الگاویی بارای ساایر       هاای مناساب در ایان حاوزه باه      گیری از منابع و اتخاذ سیاست و با بهرهجامعه داشته باشد 

ایش روی این سازمان اسات.  و آرمانی فاصله نسبتاً زیادی  تا رسیدن به حد مطلوب . قطعاًهای کشور مطرح شود کتابخانه

 شود: ها ارائه می فرهنگ دفاع مقدس در کتابخانه توسعهدر ادامه ایشنهادهایی جهت 

 هاای   بندی موضوعی و مستندساازی در حاوزه   ها و دسته ایجاد مرکز مطالعاتی دفاع مقدس در سازمان کتابخانه

 در دفاع مقدس.مختلف دفاع مقدس همانند نقش زنان 

 های مختلف مانند نقاد کتااب، مساابقه و برگازاری      های تخصصی و ایجاد برنامه ها و نشست برگزاری همایش

 های ویژه دفاع مقدس. نمایشگاه در مناسبت

 دهی، حفظ و انتشار آثار ادبی و هناری، تولیادات مساتند     آوری، سازمان ریزی در خصوص جمع مدیریت و برنامه

 ها. خانهداستانی در کتاب

 موزه آستان قدس رضوی. دفاع مقدس در هگیری بخشی با عنوان موز شکل 
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 فرهنگ دفااع مقادس عاالوه بار      هزمین استفاده بیشتر از منابع اطالعاتی مختلف نظیر فیلم، عکس و اسناد در

 ها. کتابخانه هها در مجموع کتاب

 منابع

 تهران: نشر آگه. ،ها و مفهوم فرهنگ تعریف(. 1911آشوری، داریوش )

شناسای، ارائاه    (. ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسایب 1931) ؛ سهرابی، حسینمیدرضاححاتمی، ، هادی؛ ؛ مراد ایریایزدی، مصطفی

 .113-114، (33)41، مجله سیاست دفاعی، مدل و راهکارها

سازمان اساناد و کتابخاناه    :. تهراننخستین همایش تاریخ شفاهی ایران، (. تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی1911ختیاری، محمدرضا )ب

  .1911 ملی جمهوری اسالمی ایران. اسفند

فرهنگای دفااع مقادس بار هویات       های برنامهثیر (. بررسی تأ1931، جمشید )محبت خانی؛ ، عباسرئیسی سرتشنیزی ؛، بهرامبیات

اجتمااعی   هاای  یاه اژوهشای نظر  -فصالنامه علمای   . های شهرستان شاهرکرد(  دبیرستان موردمطالعهآموزان ) فرهنگی دانش

 . 411-444(، 4)1 ،متفکران مسلمان

 تهران: چااار. ،ی عمومی و توسعه فرهنگیها کتابخانه(. 1931) بیرانوند، علی

 ، فرهنگای  توساعه عمومی اساتان مرکازی در    های کتابخانهثیر أجایگاه و ت (.1931سمیه. ) شعبانی، ؛، محمدرحیمی ؛ارض آبادی، تاج

 .1931دی  11. شهرداری تهران :تهران ،نهمایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهرا

شایراز:   ،فاارس  اساتان  فرهناگ  هاای  خانه و ارشاد وادارات عمومی های کتابخانه وضعیت بررسی(. 1944) خاتون نرجس توانگر،

 بودجه.  و  برنامه سازمان

دوفصلنامه ااساداری فرهنگای    ،فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقالب اسالمی ای آورده دستتأثیر (. 1931، علی )جمالی

 .(11)1 ،انقالب اسالمی

 (. تاریخ شفاهی در ایران. مشهد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی.1911آبادی، ابوالفضل ) حسن

 (. سایت مقام معظم رهبری. از طریق نشانی:41/61/1911علی ) ای، سید خامنه

 www.khamenei.ir 

مرکازی   کتابخاناه . مشهد: مرکزی آستان قدس رضوی قبل و بعد از انقالب کتابخانه هزارسالهگنج (. 1914ی )رمضان علشاکری، 

 آستان قدس.

 .(19)11 ،ات ملیصلنامه مطالعف. مقدس دفاع گیطراحی و تدوین الگوی فرهن(. 1931) شعبانی سارویی، رمضان

و  باانظم تحلیل نقش فرهنگ دفاع مقدس در مدیریت سبک زندگی و بررسی رابطاه آن   (.1931محسن )، لو قربان ؛داوود ،عباسی

  .1931اردیبهشت  91. دانشگاه زنجان :زنجان. همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در  ،امنیت

تهاران: ساازمان مطالعاه و تادوین کتاب علاوم        ،آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس(. 1931شربتی، مجتبی ) ؛ایری، هادی مراد

 ها. انسانی دانشگاه

های تکرار نشدنی. بازیاابی شاده    های دفاع مقدس آستان قدس رضوی: اسوه (. نگاهی به اروژه41/63/1931مستأجر حقیقی، آرزو )

 . از طریق نشانی: 1931دردهم شهریور 

https://farhangi.aqr.ir/Portal/home/?news/34052/662891/1028366 

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=362482&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=587444&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=587447&_au=%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.khamenei.ir/
https://farhangi.aqr.ir/Portal/home/?news/34052/662891/1028366
https://farhangi.aqr.ir/Portal/home/?news/34052/662891/1028366


 توسعه فرهنگ دفاع مقدس رضوی در ها و مرکز اسناد آستان قدس ها، موزه های سازمان کتابخانه مروری بر فعالیت          93

 ،ها، دولت و ادیدآورنادگان  های اثربخش کردن فرهنگ دفاع مقدس با تأکید بر نقش رسانه بررسی راه(. 1939) مسعودی، امید علی

کده علوم انسانی اسالمی و قدرت نرم دانشگاه افساری و تربیات   اژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی دانش -علمی هفصلنام دو

 .31-13، (16)9 ،ااسداری امام حسین)ع(

 هفصالنام ، 1911-1919ای ایران  های توسعه های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه (. نقش کتابخانه1911مکتبی فرد، لیال )

 .111 ،دهی اطالعات مطالعات ملی کتابداری و سازمان

 اژوهشانامه بیرجناد.   شهرساتان  فرهنگای  توساعه  در عماومی  هاای  کتابخانه (. جایگاه1939) مهدی نارمنجنی، ؛محسن نوکاریزی،

 .499-411 (4)1 ،رسانی اطالع و کتابداری


