
 
 

 سر سخن

 نگاهی به وقف به عنوان فعالیت داوطلبانه در حرم مطهر رضوی
 الهه محبوب1

 
کمک به . ارددهای مختلف مینهبهبود جامعه در ز های مردم نهاد در سراسر جهان نقش بسزایی درهای داوطلبانه در سازمانفعالیت

مت جسمی و باعث سال تنها افراد چه از طریق وقف اموال برای مصارف عمومی یا صرف وقت برای پیشبرد اهداف خیرخواهانه، نه

ه دیگران برسانی کمک شود. بر همین اساس است که امرشود بلکه باعث ارتقای حس نیکوکاری در جامعه میروحی فرد می

 ا دارد.ای دیرینه در فرهنگ مسابقه

که به  . به طوریده استدر حرم مطهر رضوی )ع(، خدمت به مردم در قالب وقف و خادمیاری از گذشته تاکنون نهادینه ش

 باعث ست وام شده اجتماعی فراوانی توسط این مجموعه مقدس انجا و ی، پزشکیوقف، تاکنون خدمات آموزشی، فرهنگمدد 

 سان شده و حتی سراسر ایران را در برگرفته است.توسعه خدمات فوق در شهر مشهد و استان خرا

فزایش یی در امشهد دایر شد که نقش بسزا توسط آستان قدس رضوی در حرم مطهر و ،نخستین مراکز پزشکی وقفی

ه هدف آن کسیس شد أهایی تمدارس و مکتبخانه ،در حوزه آموزشی بهداشت جسمی و روانی جامعه داشته و دارد. سالمت و

 آموزان بود.ودکان یتیم و سایر دانشآموزش به ک

سالم انگی جهان هم فرهموقف کتاب به حرم مطهر زمینه ایجاد کتابخانه آستان قدس رضوی شد که امروزه یکی از مراکز 

 .عی استهای فردی افراد برای معنابخشی به زندگی جمباال نمونه کوچکی از عمل خیر و فعالیت است. موارد

که هر دو در - ت گرفتهقالب وقف انجام شده و یا به صورت داوطلبانه برای خدمت به مردم صورمعرفی کارهایی که در 

خواهی و تمامیت ییر دهدهای اجتماعی را از شکل فردی به صورت جمعی تغحرکت فعالیت تواند سیرمی -مفهوم یکی است معنی و

 معرفی کند. در جامعه آن را روایت وظیفه اهل تحقیق است که پیشینه این نوع خدمات و کاربرد ،بنابراین فردی را کمرنگ کند.
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