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چکیده

عکس ها از جمله اسناد مهم در تحقیقات تاریخی به شامر می روند 

و متامی مراکز اســناد به عنوان یکی از انواع با ارزش سندی به 

جمع آوری، نگهداری و ساماندهی آن می پردازند. در کتابخانۀ 

مرکزی آستان قدس از دهه های قبل، نگهداری عکس های تاریخی 

معمول بوده است. هر چند که سابقۀ رسمی نگهداری عکس ها به 

سال ۱۳۷۶، همزمان با تشکیل ادارۀ اسناد برمی گردد.

در این مقاله با بررسی سابقۀ ورود عکس ها به کتابخانۀ مرکزی 

آستان قدس و پیشینۀ نگهداری آن ضمن دوره بندی تاریخی و 

منشابندی ورود عکس های اّولیه به کتابخانه، به چگونگی گسرتش 

حوزۀ موضوعی عکس ها به عنوان یکی از اســناد مهم تحقیقات 

تاریخی در مرکز اسنادآستان قدس رضوی پرداخته شده است. 

درادامه، آیین نامه، کاربرگه ها و تجارب حاصله در قالب بررســی 

روند تاریخی از اواخر دورۀ قاجار تا زمان حال، مورد بررسی قرار 

گرفته است.
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مقّدمه
اسناد تصویری از جمله اسناد بسیار ارزشمند در حوزۀ 

تحقیقات تاریخی در دو قرن اخیر به شامر می روند و از 

نظر قدمت سابقه ای به عمر برش دارد. شــاهد این اّدعا 

تصاویر و نقاشی های انسان های اّولیه در درون غارهاست. 

این امر به روشنی خود گویای تقّدم اسناد تصویری به اسناد 

مکتوب است.

این وجه اســناد، یعنی مصّور بودن، با توّجه به خصوصیات 

ذاتی خــود که هم حس زیبایی و هم هرن لحظه ها، باعث 

شده است با وجود تغییرات عمده در شــکل ظاهری و 

فیزیکی، نه تنها حس تازگی و جذابیت خود را از دست 

نداده بلکه بر ارزش و نفاســت آن افزوده شود. در میان 

اسناد مکتوب و غیرمکتوب فقط عکس ها از این خصوصیات 

برخوردارند. به طوری که در بعضی موارد یک قطعه عکس 

می تواند به عنوان یک ســند، تاریخ گویای یک ملّت و یا 

یک قوم باشد و متام خصوصیات فردی و اجتامعی آنها را 

از جمله اعتقادات، فرهنگ، آداب و رسوم و حتّی انواع 

تفریحات و رسگرمی ها و... به راحتی بازگو کند.

تاریخچۀ اسناد تصویری در ایران و شهر مشهد
با اّولین عکس که به تاریخ ۱۸۲۶م. توّسط نی پیس، 

عکاس و دانشمند فرانسوی گرفته شد، مرحله ای جدید در 

عکاســی نوین شــکل گرفت که حدود پنجاه سال به طول 

انجامید. در این مّدت، عکاسی شیوه های مختلفی از جمله 

داگروتیپ۱ ،کالوتیپ۲ وکلودین۳ را که همگی از شیوه های 

عکاسی ابتدایی محسوب می شوند طی کرده تا اینکه در 

سال ۱۸۷۸م. از ژالتین و برومور برای نگاتیو استفاده شد 

)ترابی،۱۳۸۳،ص۲۶(.

به هر جهت با پیدایش این صنعت و رشــد و گسرتش آن 

به فاصلۀ کمرت از ده ســال در جهان، پس از اخرتاع دوربین 

عکاســی در اروپا - در اواخر حکومت محّمد شاه قاجار 

– پای این صنعت به ایران گشوده شد. اّولین عکس در 

ایران توّسط ژول ریشارفرانسوی به تاریخ ۲۳ آذر۱۲۲۳، از 

نارصالدین شاه به هنگام والیت عهدی در تربیز انداخته 

شد)ذکاء،۱۳۷۶،ص۵ (. بعدها به علّت عالقه مندی دربار 

و به خصوص نارصالدین شاه قاجار به عکاسی، عّده ای از 

افراد برجسته و آشنا به امور عکس و عکاسی از کشورهای 

اروپایی وارد ایران شده، به آموزش افراد مورد تأیید دربار 

پرداختند، عّده ای از افراد نخبه و صاحب نفوذ در دربار 

نیز به قصد آموزش و خرید تجهیزات عکاســی به اروپا 

فرستاده شدند و حتّی سمت و منصب عکاس باشی توّسط 

نارصالدین شاه در دربار ایجاد گردید. با توّجه به موقعیت 

پیش آمده از زندگی خصوصی و محرمانۀ درباریان و حتّی 

خود شاه، عکس هایی نفیس از این دوران باقی مانده است 

که در حال حارض جزو با ارزش ترین اسناد دورۀ قاجار 

محسوب می شود.

با گذشت حدود بیست سال از اخرتاع عکاسی و شایع شدن 

عکس در تهراِن آن زمان، هنوز بســیاری از نقاط ایران با 

این صنعت آشــنا نشده بودند چنانچه در سفر ۱۲۸۳ق. 

نارصالدین شاه به مشهد، حاج مال هادی سبزواری از دیدن 

تصویر خود متعّجب می شود. پیش از این تاریخ به گواهی 

چند منبع مختلف در این منطقه عکس هایی گرفته شــده 

که به احتامل زیاد به شــیوۀ داگروتیپ بوده اســت )ترابی 

،۱۳۸۳،ص۳۳(.

در حال حارض قدیمی ترین عکس های مربوط به مشهد، در 

موزۀ کاخ گلستان نگهداری می شود که در سال ۱۲۷۵توسط 

جیانوزی، افرس ایتالیایی کــه در خدمت دولت ایران بوده 

عکس برداری و به شــاه تقدیم شده است. این آرشیو شامل 

عکس هایــی از رضیح، رواق مطّهر، گنبد و نیز عکس هایی 

دیگر از مقربۀ خواجه ربیع، مسجد شاه و مقربه های قدیمی 

است )هامن،ص۳۵(.

از عکاسان دیگری که در دورۀ نارصالدین شاه در ناحیه 

خراســان به تهیۀ عکس پرداخته اند، آقا رضا عکاس باشی، 

عکاس مخصوص نارصالدین شاه است که در مسافرت اّول 

نارصالدین شــاه به خراسان ۱۲۸۴-۱۲۸۳ق. جزو ملتزمان و 

همراهان اردوی هامیونی بوده و عکس های ارزشمندی از 

شهرهای رسحدی خراســان و همچنین شهر مشهد گرفته 

است. منوچهرخان عکاس که در سفر دوم نارصالدین شاه 

به خراســان در سال ۱۳۰۰ق. همراه اردوی هامیونی بوده، 

در طول ســفر از رجال و شهرها و اماکن تاریخی عکس 

گرفته اســت. عبدالله قاجار نیز که بنا به دستور حکم 

نارصالدین شاه در سال ۱۳۰۸ق. راهی خراســان شده، 

عکس های ارزشمندی از اوضاع و احوال خراسان به یادگار 

گذاشــته است. وی در سال ۱۳۰۹ق. در هامن مأموریت 

از کارمندان کمپانی رژی، مشهد، مناظر توس و بجنورد و 

میل رادکان و کاخ خورشید )در کالت نادری( و عشق آباد 

عکس برداری کرده است.

با وجود این عکس ها، تا ســال ۱۳۱۹ق. عکاسی در مشهد 

رسمیت پیدا نکرد و عکاسخانه ای هم در شهر ایجاد 

نشــد. تقریباً شصت سال پس از اخرتاع عکاسی، رس انجام 

شخصی به نام میرزا فرج الله عباداف در سال ۱۳۱۹ق. 

در محلّۀ رساب اّولین عکاســخانه را دایر کرد. پس از او 
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بهاء امللک و سپس بوریس کلیمی مشهور به بابا، مقارن 

جنگ جهانی دوم، عکاسی مانی را در مشهد اداره می کرد. 

از عکاسخانه های قدیم مشــهد می توان به عکاسی امید، 

عکاسی نرصت، عکاسی پیام، عکاسی آیریا و عکاسی سیاح 

اشاره کرد)شهرآرا، ۱۳۸۵، ص۸(.

تاریخچۀ عکس و عکاسی آستان قدس رضوی در 

دورۀ قاجار:
آســتان قدس رضوی نیز همگام با سایر مر اکز و مؤّسسات 

به محض ورود این هرن و صنعت به شــهر، به دو منظور، 

یکی برای برای ثبت وقایع، بازدیدها و ترشیفات مذهبی 

و سیاســی و دیگری برای ثبت و ضبط تغییر و تحّوالت 

حوزۀ اماکن مترّبکۀ رضوی و معامری، نهایت استفاده را 

از آن برده است. حتّی عکاسانی را برای انجام امور عکس 

و عکاســی به استخدام خود درآورد که منونۀ اسناد مکتوب 

مربوط به پرداخت مواجب به عکاسان دورۀ قاجار، در 

حرم موجود است؛ اّما از عکس های گرفته شده توّسط این 

عکاسان ظاهراً خربی نیست.

در اسناد آستان قدس رضوی به نام چند عکاس برمی خوریم 

که از این دســتگاه حقوق دریافت می کردند و ظاهراً این 

امر از سال ۱۳۲۰ق. به استناد وجود نام میرآقا عکاس باشی 

آستانه در اسناد این سال معمول بوده است. اّما از سال 

۱۳۲۶ق. ســندی وجود دارد که آشکارا نام این عکاس دیده 

می شود که از آســتان قدس رضوی حقوق دریافت کرده 

است. ظاهراً این فرد تا سال ۱۳۳۰ق. در قید حیات بوده و 

در این سال فوت کرده و طبق اسناد، حقوق وی به ورثه اش 

رســیده است. در اسناد سال ۱۳۳۰ق. از این فرد به نام های 

میرزا آقا عکاس باشی، آقا محّمد آقا میر عکاس باشی و میر 

آقا عکاس باشــی یاد شده است )سازمان مدیریت اسناد و 

مطبوعات، سند ۱۷۷۲۲/۲(.

از دیگر عکاسانی که از آستان قدس رضوی مواجب دریافت 

منوده و با عنوان عکاس باشی آستان قدس از آنها یاد شده، 

آقا سید رضا قوام السادات عکاس باشی است که در سال 

۱۳۲۰ق. از آستان قدس رضوی مواجب دریافت منوده است 

)سازمان مدیریت اسناد و مطبوعات، سند ۲۱۹۰۵/۲۳(. 

محّمدعلی میرزا عکاس نیز از جمله عکاســانی است که 

بابت عکس برداری از مراسم روضه خوانی، از آستان قدس 

رضوی انعام دریافت کرده است.

وظیفۀ این عکاسان همچنان که در اســناد قید شده، 

عکس برداری از اماکن مترّبکه و مراســم مذهبی بوده که 

بابت آن مواجب یا انعام دریافــت می کردند. پرداخت ها 

یا به صورت مســتمری سالیانه بوده و یا به صورت 

دستمزد پرداخت می شده است. متأّسفانه منونه عکسی 

از این عکاســان در مجموعۀ استان قدس رضوی موجود 

نیست)نعمتی،محبوب،۱۳۸۴،ص۲۵(.

۱۹۲۵۱: منای داخلی صحن آزادی)نو( 

در اوایل دوره  پهلوی دوم 

تاریخ عکس : ۱۳۲۵، عکاس : سیاح



اسناد تصویری آستان قدس رضوی در دورۀ پهلوی
عکاسی در دورۀ پهلوی در آستان قدس به موازات رشد علوم 

و فنون عکاسی در جهان رشــد نکرد. عمده فّعالیت های 

عکاسی به صورت قراردادی با عکاسان و به صورت نسبتاً 

محدود و با موضوعات خاص صورت گرفته است)ســازمان.

مدیریت اسناد ومطبوعات، سند ۲۶۹۱۳/۴(

از عکاسان برجسته ای که در دورۀ پهلوی بیش تر فّعالیت 

عکاسی شان با آستان قدس در ارتباط بوده است می توان به 

عکاسی آیریا و سیّاح اشاره منود.

حاصل عکاسان این دوره، حدود دوهزار قطعه از عکس های 

نفیس موجود در مخزن اسناد است که در دورۀ پهلوی از 

مراسم و ترشیفات آستان قدس و ساخت و سازهای صورت 

گرفته در اطراف حرم مطّهر گرفته شده است.

تاریخچۀ عکس و عکاسی آستان قدس رضوی در 

سال های بعد از انقالب اسالمی
درسال های بعد از انقالب اسالمی تا اوایل سال ۱۳۷۶ اسناد 

تصویری آستان قدس رضوی به صورت پراکنده در تاالر 

آرشیو مطبوعات کتابخانۀ مرکزی آستان قدس نگهداری 

می شــد تا اینکه در مهر ۱۳۷۶ ادارۀ اسناد کتابخانۀ مرکزی 

آستان قدس رضوی ایجاد شد. ادارۀ اسناد نیز در سال ۱۳۸۲ 

به مدیریت امور اسناد و مطبوعات تغییر نام یافت. این 

مرکز عالوه بر اسناد نوشتاری به جمع آوری، ثبت، منایه سازی 

و اطاّلع رســانی اســناد تصویری نیز پرداخت که حاصل این 

تالش تا کنون جمع آوری یکصد هزار قطعه و فایل دیجیتالی 

عکس، نگاتیو، کنتاکت و اسالید در موضوعات مختلف از 

دورۀ قاجار تا حال حارض به رشح ذیل است:

مجموعۀ عکس های حرم مطّهر)۲۰۰۰۰قطعه(، عکس های 

انقالب اسالمی و دفاع مّقدس)۵۰۰۰قطعه(، عکس های 

حرضت امام خمینی)ره() ۱۰۰۰قطعه(، عکس های وقفی 

حاج حســین آقا ملک و خانــواده علم)۵۰۰۰قطعه(، 

عکس هــای علام و روحانیون )۲۰۰۰قطعــه(، عکس های 

اماکن و محاّلت قدیم شهرمشهد)۲۵۰۰۰قطعه(، عکس های 

تهــران قدیم)۱۰۰۰قطعه(، عکس های کتابخانۀ قدیم و 

جدید آســتان قدس رضوی)۲۵۰۰قطعه (، عکس های ایران 

و خراسان قدیم )۱۰۰۰۰قطعه(، آموزش و پرورش و مشاغل 

)۵۰۰۰ قطعه( و... 

روند تهیه، ساماندهی وارایۀ خدمات اسناد 

تصویری در مدیریت امور اسناد و مطبوعات
الف: تهیه

جمع آوری اسناد تصویری در مدیریت اسناد به صورت تولید، 

اهدا و وقف عکس توّسط اهداگران و واقفان، خرید، مبادله 

و انتقال اسناد تصویری از واحدهای مختلف آستان قدس به 

مدیریت اسناد.

۱. تولید: این مرحله خود شامل دو بخش است:

شامره اموالی: ۸۱۰۹

منایی از صحن عتیق)انقالب فعلی(،ایوان طالی نادری  

حرم امام رضا )ع( در دوره قاجار  

عکاس : آقا رضا عکاسباشی، تاریخ عکس : ۱۲۸۳ق.



الف: تولید اسناد تصویری توّســط واحد روابط عمومی 

سازمان صورت می گیرد که شامل عکس های مربوط به بازدید 

اقشــار مختلف جامعه و یا شــخصیت های برجستۀ داخلی 

وخارجی از مجموعۀ کتابخانه و واحدهای مربوطه است. 

ب: تولید اسناد تصویری توّســط واحد تاریخ شفاهی 

و با همکاری بخش مخزن اســناد که از محاّلت و اماکن 

قدیمی شــهر مشهد، معّمرین و رجال برجستۀ سیاسی و 

فرهنگی شــهر مشهد در حین مصاحبه، اوضاع سیاسی و 

اجتامعی شهر مشهد و شهرستان های خراسان رضوی در 

موقع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 

مجلس خربگان رهربی و انتخابات شوراهای اسالمی شهر 

و روستا، مراسم عزاداری در ماه های محرم و صفر، مراسم 

متفرّفه از جمله مراسم چراغ برات، مراسم خاص دستگاه 

آستان قدس، مشاغل قدیمی، ساخت وسازهای سطح شهر و 

تغییر بافت قدیم شهر مشهد و اطراف و... صورت می گیرد 

که به عنوان مثال از پروژۀ در حال توسعۀ میدان شهدا و 

بافت قدیم شهر مشهد در فاصلۀ ســال های ۱۳۸۴-۱۳۹۲ 

درحدود۱۵۰۰۰ قطعه عکس گرفته شده است که در واقع 

عکس های تولید شده در این مرحله بنا به تغییر بافت 

قدیم و توسعۀ شهر مشهد از یک طرف و تغییرات فرهنگی 

صورت گرفته شده در زیر ساخت های اجتامعی از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.

۲. اهدا و وقف: عکس های اهدایی و وقفی توّسط 

عالقه مندان اسناد تصویری که دارای مجموعه هایی ارزشمند 

هستند، به مدیریت اسناد ارســال می شود. مجموعه های 

ارســالی با مجموعه عکس های مخزن اسناد مطابقت شده 

و عکس هایی که دارای ارزش ســندی باشد در دفرت ثبت 

اســناد ثبت می گردد. یک نسخه از عکس های اهدایی و یا 

وقفی بر روی لوح فرشده ذخیره شــده، به همراه فرم قبض 

اموال صادر شده به اهداگر و یا واقف تحویل می شود که 

در حال حارض ۱۵۰۰۰ قطعه عکس ثبت شده در دفرت ثبت 

اسنادتصویری به این صورت گردآوری شده است.

۳.خرید ومبادله: از این طریق عکس هــای مربوط به 

مجموعه داران اســناد تصویری که به مدیریت اسناد 

ارسال می شود با ذکر قیمت پیشنهادی فروشنده در فرم 

مخصوص ثبت شده، عکس های ارســالی توّسط کارشناس 

اسناد تصویری با مجموعه های موجود در مدیریت اسناد 

مطابقت شــده و با اطمینان خاطر از چاپ ویا عدم چاپ 

اسناد تصویری مربوطه در منابع مختلف تاریخی، گزارش 

حاصله به گروه کارشناسی خرید اسناد تصویری ارایه 

می شود و گروه کارشناســی با توّجه به گزارش مربوطه و 

بررســی مجّدد و دوره بندی اسناد تصویری )قاجار، پهلوی 

اّول، پهلوی دوم و دوران انقالب اسالمی ( قیمت نهایی اسناد 

فوق را مشّخص کرده و به فروشندۀ اسناد ارایه می شود که 

در صورت موافقت ایشان اسناد ارســالی خریداری و یا با 

تعدادی از اســناد موجود در مدیریت اسناد مبادله شده و 

وارد مجموعۀ اسناد تصویری می گردد.

۴.انتقال اسناد تصویری از واحدهای مختلف آستان قدس 

رضوی به مدیریت اسناد

با توّجه به سیاست مترکزگرایی اسناد تصویری مجموعۀ 

عظیم آســتان قدس رضوی در مدیریت اسناد انتقال اسناد 

تصویری از واحدهای مختلف آستان قدس رضوی این 

واحد آغاز شــده است. خوشــبختانه روند انتقال اسناد 

تصویری از رسعت خوبی برخوردار است به طوری که در 

فاصلۀ سال های۱۳۹۲-۱۳۸۴درحدود ۱۵۰۰۰قطعه عکس 

از واحدهای مربوطه به مدیریت اسناد ارسال شده است.

ب: ساماندهی

مهم ترین مرحله در زمینۀ حفظ و نگهداری اســناد تصویری 

در مدیریت امور اسناد و مطبوعات، مرحلۀ ساماندهی اسناد 

تصویری بوده که خود در واقع شامل سه کارکرد است:

۱.ایجاد رشایط فیزیکی ۲.طبقه بندی ۳.اطاّلع رسانی

۱: ایجاد رشایط فیزیکی

با توّجه به شکل و ساختار تشکیل دهندۀ اسناد تصویری، 

ایجاد رشایط فیزیکی اســتاندارد از اهّمیت بسیار باالیی 

برخوردار است و بدون توّجه به عامل فوق هرگونه فّعالیت 

در زمینۀ اسناد تصویری بی نتیجه خواهد بود و کوچک ترین 

تغییر و تحّول در این زمینه اگر بدون برنامه ریزی و خارج 

از استانداردهای پذیرفته شده صورت پذیرد لطمه های 

جربان ناپذیری را به دنبال خواهد داشــت؛ لذا ایجاد مخزن 

اسناد تصویری با رشایط آب وهوایی استاندارد درآرشیو اسناد 

جزو اقدامات اّولیه برای حفظ و نگهداری عکس هاســت. 

عالوه بر این موارد، اقدامات ذیل نیز در دستور کار مدیریت 

اسناد آستان قدس رضوی قرار گرفته است: 

۱-۱.تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اسناد تصویری به تعداد ۳۶۰۰۰ 

فایل جهت حفظ شکل اّولیۀ اسناد مربوطه

۱-۲.جداسازی عکس های مرّمتی و چاپ عکس ها به تعداد 

۲۰۰۰قطعه و آماده سازی ۲۰۰۰قطعه جهت ارسال به ادارۀ 

مرّمت و کتب خطی

۱-۳.تهیۀ پاکت ها و آلبوم های استاندارد جهت نگهداری 

اسناد تصویری 

۱-۴.تشکیل بایگانی راکد برای عکس های مکّرر )ارسالی از 

آرشیو اسناد تصویری روزنامۀ ایران(

۱۹۲۵۱: منای داخلی صحن آزادی)نو( 

در اوایل دوره  پهلوی دوم 
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۱-۵.جدا سازی عکس های رنگی از ســیاه و سفید بنا به 

رشایط فیزیکی اسناد مربوطه

۲: طبقه بندی

در این مرحله محتوای اســناد تصویری مشّخص و براساس 

قواعد خاصی ثبت و شناسایی و طبقه بندی می شوند. برای 

شناسایی و طبقه بندی اصولی اقدامات ذیل انجام می شود:

۲-۱.ثبت و شناســایی اسناد تصویری با استفاده از منابع 

تاریخی، مجاّلت و روزنامه  ها و اســتفاده از معّمرین و 

پیشکسوتان شهر مشهد و...

۲-۲.دعوت از معّمرین و ساکنین قدیمی شهر مشهد جهت 

شناسایی عکس های قدیمی

۲-۳.تهیۀ مشّخصات جانبی اسناد تصویری به تعداد 

۲۷۰۰۰قطعه عکس جهت کمک به محّققان اسناد تصویری 

از جمله یاداشت های پشت عکس، مهر عکاس و...

۲-۴.منایه سازی اسناد تصویری براساس محتوای واقعی سند 

تصویری و به دور از عالیق و سلیقه های شخصی

۳:اطاّلع رسانی

دراین مرحله، اسناد تصویری با استفاده از شیوه های 

مختلف، برای آگاهی عموم و به ویــژه محّققان، معرّفی 

شده، در معرض منایش قرار می گیرد:

۳-۱.برگزاری منایشگاه های تخّصصی در سطح سازمان و 

خارج از سازمان در رابطه با اسناد تصویری

۳-۲.همکاری با مراکز پژوهشی و تهیۀ کتاب های تخّصصی 

در زمینۀ اسناد تصویری از جمله گزیدۀ عکس های تاریخی 

موجود در مرکز آســتان قدس رضوی، گزیدۀ عکس های 

اماکن و محاّلت قدیمی شهر مشهد و…

۳-۳.ایجاد پایگاه اسناد تصویری

۳-۴.تهیۀ دست نامۀ اسناد دیداری و شنیداری با تأکید بر 

اسناد تصویری

ج: ارایۀ خدمات:

در این مرکز محّققان برای اســتفاده از اســناد تصویری با 

کمک مسئول اطاّلع رسانی و از طریق نرم افزار سیمرغ، 

عکس های مورد نیاز خود را انتخاب می کنند و خدمات الزم 

با توّجه به نیاز محّققان و مقطع تحصیلی مراجعه کنندگان 

با نظر گروه خدمات تخّصصی ارایه می شود. هزینه ها طبق 

تعرفه های تعیین شدۀ مقّررات آیین نامۀ خدمات رسانی 

منابع خاص صورت می گیرد.

وضعیت کنونی اسناد تصویری آستان قدس رضوی
جمع آوری اسناد تصویری ارزشمند در موضوعات مختلف 

در این مرکز باعث شــده یکی از غنی ترین مراکز آرشیوی 

در رابطه با اسناد تصویری در ارتباط با شهر مشهد واماکن 

مترّبکۀ رضوی و خراسان بزرگ و موضوعات متفرّقه در جوار 

بارگاه امام رضا)ع( شکل بگیرد. این روند با رویکردمناسب 

دست اندرکاران امور فرهنگی آســتان قدس حاصل شده 

اســت و در نوع خود و با امکانات موجود در آستان قدس 

رضوی، اقدامی بسیار ارزنده و ارزشمند به شامر می رود.
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