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 چکیده

موضوع این تحقیق  زهد از دیدگاه آیات و روایات با رویکرد پاسخگویی به شبهات می باشد ؛ علت پرداختن 

به این موضوع این است که دشمنان اسالم با شبهه افکنی در باب تعالیم اسالمی ، مسأله زهدورزی اسالمی را 

زهد نمی تواند دنیا را آباد ، و رفاه زندگی  مورد هجمه خود قرار داده ، می گویند اسالم با اهمیت دادن به مسأله

را تأمین نماید. دراین پژوهش به روشنی اثبات شده که : زهد در اسالم به معنای گریز از تمتعات زندگی و رها 

ساختن کار و تالش نیست ، بلکه پرهیز از دنیاپرستی است ؛ همچنین به اثبات رسیده که :  زاهد اسالمی کسی 

ا به او نعمتی می دهد ، خود را امانتدار آن می داند ، نه از رفتن آن غمگین می شود و نه از است که وقتی خد

داشتن آن مست و مغرور می گردد ، همچنین افراد زاهد حریص نیستند و در زندگی به قدر ضرورت و کفاف 

ی نموده و اهل احسان و به دور از تجمل گرائی مادی ، زندگ ؛ آنهادرکمال قناعت ، سادگی ، وبسنده می کنند 

زهدگرایی راه و چاره ای کارساز برای مبارزه با اخالق رذیله ای که :  ایثارند. در این تحقیق همچنین ثابت شده

مانند ؛ دنیا دوستی افراطی ، حرص ورزی و آزمندی ، شهوت رانی نابجا ، هوسبازی نامشروع ، دوستی جاه و 

ثابت شده که : پیشرفت و توسعه اقتصادی و امنیت و آرامش جامعه به  و نیزمقام غیر مجاز  و ...... است ؛ 

ترویج فرهنگ زهدورزی مربوط می شود ، زیرا زاهد اسالمی طبق فرهنگ الهی اسالم دارای روابط اجتماعی 

 شایسته است و کار وتالش را امری مقدس و ارزشمند می داند .
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