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  :چکیده

صورت کـه شـاعر تعلیمـی بـه   به اینچرخد؛ مدار این پژوهش حول سه محورِ ادبیات تعلیمی، دین و اخالق می

گـردد پردازد. اخالق یا فضایل است یا رذایل، آنچه باعث نیل آدمی به سـعادت مـیپیروي از دین به اخالق حسنه می

فضایل اخالقی است. ناصرخسرو نیز به عنوان یک شاعر تعلیمـی بـا اسـتفاده از یکـی از فروعـات دینـی کـه از عقایـد 

نهاده است. وي با ابزار سخن به موعظه و پند بـراي تعلـیم و تربیـت افـراد جامعـه، و  شیعیان هم است در این راه گام

اي پاك و بدور از هرگونه منکرات، برخاسـته اسـت. ایـن پـژوهش کـه در چهـار فصـل و بـا روش براي داشتن جامعه

قبادیانی است کـه همّـت ي شاعر دینی، ناصرخسرو اندازي از عقیدهي چشماي تدوین شده است، ارائه دهندهکتابخانه

ازمنکر کرده اسـت. اینچنـین حـسّ مسـئولیتی معروف و نهیخود را صرف مسئولیت شرعی و دینی خود یعنی، امربه

ي الهی است جهت نیل به سعادت اخروي. سعی نگارنده در این گردد و یک فریضهاست که باعث سازندگی جامعه می

و هرآنچه را که در منظر ناصرخسرو ناستودنی است و در دیوان او، انسان به  پژوهش بر آن بوده است تا بازتابِ منهیّات

-ها و شواهدي از شعر او، نشان دهد. پـارهاي از داشتنِ چنان باور، گفتار و کرداري نهی شده است، با آوردنِ نمونهگونه

رانـی، ، حـرص و آزمنـدي و هـوسترینِ این منهیّـات در دیـوان او عبارتنـد از: نهـی از دنیـاگرایی، جهالـتاي از مهم

هـا بـاالترین بسـامد را در میـان که ایـنو ... اندوزي، غفلت دوستی و ثروت، مالگویی، غرور و تکبّربیهوده ،ظاهرگرایی

ي الهی از زبان یک شـاعر اي از مصادیق یک فریضهترین اهداف این پژوهش آشنایی با پارهسایر منهیّات دارند. از مهم

  ي  الهی است.اخواندن جامعه به این فریضهاخالقی و فر

  

  اخالق، تعلیم و تربیت، منهیّات، ناصرخسرو.: هاواژه کلید
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  پژوهشات :کلیّفصـــل اول

  

  بخــش اول: کلیّـــــات 

  اندازي به زندگــانی ناصرخســروبخــش دوم: چشــم

  ي شاعــر قبــادیــانیبخــش سوم: در بیــان عقایــد و اندیشــه

  

  

تـــــرین شــاعـــــران خــردگـــــرا و از ناصــرخســـــرو؛ از آگـــــاه

 اخــالقی اســت.هاي اندیشمـــندان آزاده، آثــارش مشــحون از آمــوزه



 کلیّـــات  بخـــش اول: -1-1

 

  بیان مسئله -1-1-1

- هاي بزرگ فکري قرن پنجم هجري است و در زمینهبزرگ و از نابغه يناصرِخسرو قبادیانی شاعر

آمیز بودن اشعار هاي مختلف دینی، حکمی، فلسفی سخن گفته است. در مورد فلسفی و حکمت

اه آمیز هرچند گاهگمفاهیم فلسفی و آراء حکمت«اند: یوسفی چنین بیان نمودهناصرخسرو غالمحسین 

شود که هاي تازه نیز رهنمون میها و افقگرينند خواننده را به ژرفکشعرش را پیچیده و دشواریاب می

)  وي 78: 1376(یوسفی، » معنوي است. دور پرواز متضمن حظّهاي جوینده و ها براي اندیشهادراك آن

شعر موضوعیّت داشته باشد، چون  توانست درمتدیّن و متشرّعی است که شعر و هر چیزي را که می يفرد

اي جهت بیان فکر و عقیده خود به کار گرفته است. در واقع وي نخستین شاعري است که شعر را وسیله

ت و قی، حکمی درآورده است. ناصرخسرو داراي شخصیّبه صورت افراطی در خدمت باورهاي دینی، اخال

و کرم و  روحی معنوي است که به پند و اندرز، اعراض از دنیا و توجه به عالم آخرت، ستایش آزادگی

  پردازد.نکوهش ستم و خودرأیی می

که در شود محسوب میي بارزي براي خردگرایی وي نمونهوي شاعر خردگرا است و دیوان اشعارش 

(دشتی،  »کشاند.شاهراه هدایت و تدیّن میما را به «ستاید و معتقد است؛ عقل قل و خرد را میآن ع

هایش رنگ احتجاج فلسفی یا هاي عقلی سروکاردارد و گفتهپیوسته با جنبه« ) ناصرخسرو76: 1379

ساخته است و از اینرو جوي بان او را تلخ و طبع وي را ستیزهکالمی دارد. افراط در زهد و اعراض از دنیا ز

توان تلخی و گزندگی زبان وي را می )31: 1379(دشتی،  »شود.هضم و قبول آن بر اهل ذوق دشوار می

  .)55(همان: ادي که از آن بسیار رنج برده است بر محرومیت وي حمل کرد از جمله محرومیت وي از آز
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  تحول فکري ناصرخسرو -1-1-1-1

سازد این دهد که آدمی را از زندگی عادي به کلی دور میمسیر زندگانی گاه پیشامدي رخ می در

پیشامد براي ناصرخسرو روي داد و یک مأمور دیوانی را تبدیل به یک فرد متدیّن ساخت. با توجه به این 

(قبل  سالگی 40تا  دوره تقسیم نمود: الف) دوران اول زندگانی ويدو توان به پیشامد، زندگانی وي را می

سرود مدح، هجو را هم در مأمور دیوانی بود و اشعاري که میاز تحول فکري وي)؛ در این دوران وي یک 

(بعد از تحول فکري)؛ مبدأ این تحول فکري را خودش خوابی  گرفت، ب) دوران دوم زندگانی ويبر می

توان ناشی از عوامل دیگري کري وي را میداند که در سفرنامه آن را ذکر نموده است. اما این تحول فمی

این محیط، آشنایی با ادیان و  خراسان و ناخشنودي ناصرخسرو از ينیز دانست از جمله؛ محیط بسته

گرایی بود وي در باطنی آشنایی نسبی داشت؛ بنیان فکري این فرقه عقل يمذاهب که از این میان با فرقه

اید این فرقه بود که در شعرش هم به خردگرایی روي آورده است، و ي آشنایی بیشتر با اصول و عقاندیشه

- شاعر تبدیل به یک حکیم و زاهد متعصّب و متدیّن می ،یأس از درگاه پادشاهان. بعد از این تحول فکري

مجتهد یا کوشد. ناصرخسرو در جریان این تحول تبدیل به یک شود که در جهت ترویج مذهب خود می

  گراید و سالحش در این راه زبان و قلمش بود.خرد میمبارزي شد که به 

گفته است به کرده شعر میاندیشیده و رفتار میچنین نمونه بارز شاعرانی شد که همانگونه که میوي هم

  پیوسته است. به هم اوو شعر و زندگی  طوري که فکر

  

  ي تعلیمی ناصرخسرواندیشه -1-1-1-2

توان در هاي آن را میدهد که گونها ادبیات تعلیمی تشکیل میاي از ادبیات فارسی رطیف گسترده

هاي زهدآمیز و اخالقیات مشاهده کرد، یکی از اهداف اصلی این ادبیات، اغراض پند و اندرزها، آموزه

گیرد که ناصرخسرو ي اخالق جاي میي تعلیم و تربیت در حوزهاخالقی و تعلیم و تربیت است. مقوله

پردازد تا شاعر بودن در کالبد معلم اخالق و در قالب نهی به تعلیم و تربیت مردم عصرش میعالوه بر 

  سبب هدایت آنها شود.
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هاي بسیاري اخالقی در دوره اسالمی تا عصر ناصرخسرو راه درازي پیموده و به پیشرفت ينظریه

اعی که حاصل سیر شتابان هاي سیاسی و شرایط نابسامان اجتمدست یافته بود. در قرن پنجم ناآرامی

- هاي اخالقی را آشکارتر کرد و میتبط به آن بود، لزوم توجه به بحثها و مسائل مردگرگونی در حکومت

کردند و به جهت توان دریافت که حکیمان و اندیشمندان در چنین شرایطی سخت احساس مسئولیت می

دند و به تدریج زمینه را براي رواج این خویش موضوعات اخالقی و تعلیمی را مطرح کر يبیداري جامعه

- ها در میان مردم فراهم آوردند. حساسیت به امر تعلیم و پرورش اخالقی با شدت گرفتن فعالیتآموزش

). دگرگونی در روح و فکر ناصرخسرو 66: 1387، (مشرف خود رسیدهاي اسماعیلیه در قرن پنجم به اوج 

ت دنیا، ستایش و مضامینی چون دین، اخالق، پند، موعظه، مذمّکند شعر وي را به شعر تعلیمی تبدیل می

خود  يگیرد، ناصرخسرو هر شخصی را که مخالف آیین و اندیشهعلم و خرد و انتقاد اجتماعی به خود می

در ادبیات فارسی است که نگاه انتقادي و » شعر اعترض« يدهد. وي نمایندهبیند مورد انتقاد قرار میمی

  شعر تعلیمی را به جایگاه واالیی رساند و باعث تغییراتی در محتواي شعر گردید. اعتراض آمیزش

ي گویی و هجو و هزل شعراي زمان را تقبیح و خود را از این کار تبرّ سرایی و مدیحهناصرخسرو غزل

فقط نگریست. وي ها میت بلکه به عنوان پیشه به آندانسوي دبیري و شاعري را علم و هنر نمی ،نمودمی

دانست شعر زهد و طاعت و پند و حکمت و یا منقبت اولیاي حق و یا مصیبت وارده بر ائمه را مدح می

 ات) که ازوي نیز از این جا پایه گرفته است که در قالب نهی (منهیّ ياندیشه .)85-86: 1379زاده، (تقی

تعلیم در نظر اسماعیلیه «جاست که؛ عصران خود همت گماشت. از اینفروع دین اسالم است به تعلیم هم

در حقیقت  .)66: 1387(مشرف، » نامیدندو ناصرخسرو چنان اهمیت داشت که آنان را اهل تعلیم می

شود که هدایت و بیدار ساختن مردم را در پیش گر جامعه عصرش محسوب میناصرخسرو متفکّر و روشن

ن و عدم آزادي است. فقدان آزادي و خفقان گري، خفقااز مهمترین علل پیدایش روشن«ست. گرفته ا

مانند آمیز تنها استعدادهایی باقی میمایه نابودي استعدادها است و تردیدي نیست که در فضاي اختناق

محک و بوته  خود، رو این جوّ نامناسب،نامناسب را داشته باشند از همین که تاب مقاومت در این فضاي

ترین نمونه براي بتردید زندگی ناصرخسرو مناس). بی182(نودهی: » دروشمار میآزمایش استعدادها به
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یمگان و با عدم آزادي توانست استعداد شعري و هنري  يکه در تراژدي تبعیدش در درّه استاین تعریف 

گیري ي آن شکلع عصرش آگاه بود که نتیجهگري خود از وقایوجودش را بارور کند. ناصرخسرو با روشن

  یمی وي و در پی آن اعتراض و چون و چرا و نهی و نفی در راستاي بهبود وضعیت بود.اندیشه تعل

  

  منکر در تعلیم و تربیتازویژه نهیمعروف و بهنقش امربه -1-1-1-3

معروف بهازمنکر است به دنبال آن امربه دنبال دارد؛ وقتی سخن از نهی خود امري راهر نهی خودبه

بزرگ الهی است که از نظر عالمان شیعه جزء فروعات  يازمنکر دو فریضهمعروف و نهیبهآید. امرپیش می

ازمنکر، به معناي دغدغه داشتن و معروف و نهیامربه«ها واجب است. و عمل به آن شوددینی محسوب می

جا اگر بهها به یکدیگر است، ي خیرخواهی انساننوعان و نشانهمسئولیت کردن در برابر خود و هم احساس

- ها فراهم میها و زیباییآید و زمینه رویش و زایش خوبیسالم پدید می يهنگام انجام شود، جامعهو به

الیم ازمنکر بخشی از تعمعروف و نهیامربه ياز منظر منابع اسالمی، فریضه). 84(ماهنامه دادرسی:  »گردد

این فرائض از سویی شرعی است که آیات و روایات  .)214: 1388(رکنی، تمام ادیان توحیدي بوده است 

بدي در اجتماع انسانی در  گواه بر آن است و از سویی عقلی؛ زیرا با توجه به پیوندهاي اجتماعی هیچ کار

که آیات قرآنی ناظر بر آن اهمیت این فرائض به حدي است ). 216(همان :  شودنقطه خاصی محدود نمی

تِ وَ اوُلئِکَ یُؤمِنوُنَ بِاهللاِ وَ الیَومِ االخِرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الخَیرا« است:

شتابند و می دارند از ناشایستهفرمایند بخوبی و بازمیگروند به خدا و روز بازپسین و می؛ میمِنَ الصّالِحینَ

  .)110 :(آل عمران» ر خیرات و آن گروه از شایستگانندد

امر  - 3ر و نهی زبانی ام - 2انکار قلبی  -ازمنکر مراتبی دارد: امعروف و نهیبهاز نظر علماي اسالم امر

برد از و نهی که ناصرخسرو در اشعارش به کار می امر). 138: 1389داودي، اخالق اسالمی، ( و نهی عملی

ها امر به نیکی«. چنانکه استاش و نهی زبانی است. که هدف وي از آن تعلیم و تربیت افراد جامعه وع امرن

اسالمی و  هاي اخالقیشدن ارزشاي در تربیت اخالقی دارند: درونیهر دو نقش عمده هاو نهی از بدي

). نقش 144: 1389قی، ربیت اخال(داودي، ت» هاي اخالقی اسالم در جامعهحاکمیت بخشیدن به ارزش
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کنیم در واقع گامی در توان دانست که با هر نهی که میازمنکر را در تعلیم و تربیت در آنجا مینهی

ترین نقش را در تعلیم و داریم از این جهت اهمیت بسیاري دارد و مهمراستاي تربیت اخالقی شخص برمی

  شود.نهی شروع میکند زیرا اساس تربیت اخالقی با تربیت ایفا می

  

  ي اسماعیلیهشیعه ویژهازمنکر در تفکر شیعی بهمعروف و نهیجایگاه امربه -1-1-1-4

شود که پایبند به قوانین دین باشد؛ قوانین دین همان اصول و فروع دین شیعه به افرادي اطالق می

که عمل به آن واجب شده  ارددازمنکر در فروع دین جاي معروف و نهیبهي امرگیرد و مقولهرا در برمی

  هفت امامی. يشیعه ،است. اسماعیلیان نیز شیعی مذهب هستند اما

غالت بر سه  يعقیده عقاید اسماعیلیان ریشه در عقاید غالت شیعه خصوصاً خطابیه دارد. اساس   

ا ظهور خداوند در ی ید یا تجلّخداوند به عنوان تجسّ امر استوار بوده است؛ اول، باال بردن شأن امام تا حدّ

اند و نیازي به عبادات و اعمال ظاهري بین مردم. دوم، پیروان امام چون او را شناختند به حقیقت رسیده

توانند بکنند. سوم، براي الفت میان این دو اصل و متون مقدس ندارند و هر کاري که می خواهند می

اساس عقیده ). «154: 1387پور، (بهمن اندروایات بودهغالت همواره ناچار به ارائه تأویلی باطنی از آیات و 

گري است بدین معنا که ظاهر شریعت و آیات قرآن را باطنی است که از طریق تأویل به اسماعیلیه باطنی

 »اندانیکه به دست امامان تعلیم یافتهآید و کسی از این تأویل آگاه نیست به جز امامان یا کسدست می

  .)166(همان: 

توان به توحید، تکوین و خلقت و نبوت و عشري میجوه اشتراك اسماعیلیان و شیعیان اثنیاز و

ع از فرقه اسماعیلیه او نیز به عنوان یک تشیّ  ،امامت اشاره نمود. ناصرخسرو نیز شیعی مذهب بود اما

زمنکر است که امعروف و نهیاز جمله این وظایف امربه ؛وظایفی را که انجام آن واجب بود ادا کرده است

ناصرخسرو این فرائض  ،چنانکه .(همچنین شیعیان اسماعیلیه) یافته است جایگاه خاصی در میان شیعیان

اي براي نشر مذهبش قرار داده است. مهم را در دیوان اشعارش بازتاب داده است و دیوانش را وسیله

ینی و ... از نهی استفاده نموده هاي متفاوتی چون اخالق فردي، اجتماعی، سیاسی، دناصرخسرو در حوزه
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ات به چند روش در اشعارش بازتاب یافته است؛ از جمله، بیان زشتی اعمال و نتایج است و این منهیّ

ها صریح با فعل نهی و... . این روش حاصل از آن که به مخاطب بفهماند که از آن عمل دوري گزیند، نهی

لب یک یا چند بیت پس از شرح یک موضوع، در قالب یک بیت شوند؛ در قاهایی چند ارائه مینیز در قالب

   ... بدون هیچ شرح و توضیحی، در قالب تمثیل و

  ات دردیوان اشعار ناصرخسرو:نمونه هایی از بازتاب منهیّ

ـــــود حاصـــــل ـــــج ب   از ســـــنگ خـــــاره رن

  

ـــاره    ـــود خ ـــنگ ب ـــرد س ـــل م ـــی عق   ب

  )297: 1378(دیوان،                              

کند و به خردان  و نتایج حاصل از آن را در قالب تمثیل بیان میدر این بیت ناصر خسرو زشتی اعمال بی

حاصل عقل و تعقل فهمیدن و معرفت یافتن «همچنانکه  .کندخردي نهی میمستقیم از بیطور غیر

ستاید، خواند. وي به عنوان شاعر خردگرا عقل را میرا به عقل فرامی ) آدمی299: 1390(هاشمی،  »است

رد و از وي فقط رنج حاصل داند که هیچ نفعی نداعقل را همچون سنگ خاره میو در این بیت شخص بی

  شود. آدمی می

ــــارکرد ــــن ک ــــه از ای ــــین ک ــــل منش   غاف

  بــــر ره دیــــن رو کــــه ســــوي عــــاقالن 

  

ــــو غرضــــی   ــــر یکســــر هباســــت ،ت   دیگ

  ت نـــــادانی را دیـــــن شفاســـــتعلّـــــ

  )100: 1378(دیوان،                               

و غرض از این آفرینش این است که به  غایت خلقت و آفرینش« :کنددر این ابیات ناصرخسرو  بیان می

: 1379(دشتی،  »ما خلقت الجنّ و االنس الّا لیعبدون او لیعرفونراه دین روي و عادت پیشه سازي که 

وي آدمی را به روش بیان زشتی اعمال و در قالب چند بیت بدون شرح و توضیح از غفلت نهی و  .)134

 يغرور یا خانه ياند، عبارت است از خانهی که آدمیان ایستادهترین جایکند. مهمدر پی آن به دین امر می

هوشیاري و بیداري گام برداریم (هاشمی،  ياز این خانه بیرون رویم و در خانهغفلت. ما آدمیان باید 

1390 :46(.  
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  خبـر نیسـت وز گردشـش مر چرخ را ضرر نیست 

  حصنی قویست کـو را دیـوار هسـت و در نیسـت

فرزند چیزي دگرش خور نیست چون گربه جزکه 

  وین بد پدر بسـی را در خـورد جـز حـذر نیسـت

  دگــر هنــر نیســت يمکــر او را چیــزو جــز غــدر 

  

  ستش جز بشر ثمر نیعالم  یکی درختیست که  

  تذروان جز جـنس جـانور نیسـت شکه بازیست

  راست نیکبختـی کـو را چنـین پـدر نیسـت آن

ــی ــرا ز ب ــر نزی ــی حج ــکّرش ب ــائی ش ــتوف   یس

ــتان و  ــتدس ــر نیس ــی و م ــدازه ن ــد او را ان   بن

  )154-153: 1378(دیوان،                          

- پردازد که مکار و حیلهکند و به نهی از آن میل جهان را در قالب تمثیل بیان میناصر خسرو زشتی اعما

  وفاست.گر و بی

  و خــــوارگــــرت نباشــــد کــــه شــــوي زار 

ــــــرا ــــــان ت   دســــــت طمــــــع کــــــرد می

  روي آبســـــــیل طمـــــــع بـــــــرد تـــــــرا 

ــــــــع ــــــــال طم ــــــــار نه ــــــــود ب   ذلّ ب

  

  گــــوش طمــــع ســــخت بگیــــر و بمــــال   

  الود چـــونپـــیش شـــه و میـــر دو تـــا 

ـــــ ـــــرا ف ـــــت ت ـــــاي کوف ـــــالپ   رق و ی

  هـــــالنیــــک بپرهیــــز از ایـــــن بــــد ن

  )348(همان:                                         

زشتی حاصل از اعمال طمع را در قالب چند بیت تشریح کرده و سپس به طور صریح به نهی از آن  وي

  پردازد.می

  گیتـــــی ســـــراي رهگذرانســـــت اي پســـــر 

  

ـــرا                                                                        ـــز یکـــی مســـتقر م ـــن بهترســـت نی زی

  )12(همان:                                           

واقع دراین بیت با خطاب اي پسر که در  ناصر خسرو غالباً در دیوانش به نکوهش از جهان پرداخته، وي

سازد و از دلبستگی به آن بیت به ناپایداري جهان تنبیه می خطاب به جهانیان است آنان را در قالب یک

ثبات است و زِلزالٌ وَ مُلکُها سلبٌ وَ انتقالٌ؛ تمام حاالت دنیا متزلزل و بیکُلُّ اَحوالِ الدُّنیا «کند. نهی می

  .)342: 1390(هاشمی،  »است و پیوسته در حال انتقال است مالکیت آن سلبی
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و حدود  شود در اینجا به جهت رعایت حدّخسرو به این چند مورد منتهی نمیات دردیوان ناصرِمنهیّ

الي هاي مختلف آن را از البهه نهی و جنبهسعی نگارنده بر آن خواهد بود ک فقط به چند مورد اشاره شد.

منبع مورد استفاده در این پژوهش دیوان  دیوان اشعار ناصرِخسرو دریابد و در اختیار خوانندگان قرار دهد.

  است. 1378اشعار ناصرخسرو به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق چاپ 

  

  سؤاالت اصلی پژوهش -1-1-2

  هایی استفاده نموده است؟هاي دینی و تعلیمی خود از چه روشناصرِخسرو در ترویج اندیشه -1

  ي تعلیمی ناصرِخسرو چگونه بوده است؟جایگاه نهی در اندیشه -2

  گیرد؟می هایی را در بري ناصرِخسرو چه حوزهي نهی در اندیشهمقوله -3

  چیست؟رابطه بین نهی و مذهب ناصرِ خسرو  -4

  

  پژوهشفرضیات  -1-1-3

ي نهی استفاده اي از مقولههاي دینی و تعلیمی خود به صورت گستردهناصرِخسرو در بیان اندیشه -1

  نموده است.

ترین اش به کار برده است اصلیاز آنجا که ناصرِخسرو نهی را در جهت تعلیم و تربیت افراد جامعه -2

  د اختصاص داده است.ي تعلیمی وي به خونقش را در اندیشه

- استناد می هایی چون دینی، فلسفی و از همه مهمتر اخالقي نهی در حوزهناصرخسرو غالباً از مقوله -3

  کند.

که  استاز فروعات دین شیعیان  ،اسماعیلیه) و نهی يناصرِخسرو شیعی مذهب است (شیعه -4

اي جهت ترویج اندیشه و مذهب خود و در پی آن ناصرِخسرو نیز به این امر توجه داشته و آن را وسیله

  اي جهت تعلیم مردم عصرش قرار داده است.وسیله
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   هدف (اهداف) پژوهش -1-1-4

  .ي بلند و تعلیمی ناصرِخسروو اندیشهآگاهی از افکار  -1

  .ات در دیوان اشعار ناصرِخسرویّارائه مبانی و ابعاد گوناگون منه -2

  خالقی و نقش آن در تعلیم و تربیت.بیان وجوه اهمیت و امتیازات نهی از حیث دینی و ا -3

  

   ت پژوهشضرورت و اهمّیّ  -1-1-5

لذا پژوهش درباره مبانی و ابعاد گوناگون آن  ،مبحث نهی از موضوعات مهم دینی به شمار می رود

هاي بسیار دارد؛ کسانیکه پر از خصلت اند ضرورتها آلودهیکه به انواع زشتیجهت راه بردن و هدایت کسان

بد هستند و به پست بودن عادت دارند نخست باید اخالق زشت را براي آنان تشریح کرد و به آنان فهماند 

گام که به چه عادات و اخالق بد و ناپسندي مبتال هستند تا با رفع آن رذایل اخالقی به سوي پاکی 

(نهی از منکر) ضرورت دارد؛ چراکه انسان  برداردند. براي پاك بودن و خوب زیستن پرهیز از اخالق زشت

تواند آن را از قوه به فعل اي است آنگاه میالقوهبا فطرتی پاك آفریده شده و این پاکی در ذات او نیرویی ب

از بین بردن رذایل اخالقی و راه بردن ین پژوهش در جهت ضرورت ا برساند که دل را از رذایل پاك سازد.

هاي وي مورد ناصرِخسرو و آثار و اندیشه . دراستل اخالقی با تکیه بر دیوان اشعار ناصرِخسرو به فضای

ازمنکر و هاي اخالقی و دینی به ویژه نهیدر مورد بازتاب زمینه ،اما است. تحقیقات چندي انجام شده

مستقلی انجام نشده است و سعی نگارنده بر آن است که پژوهش  معروف پژوهش مستقلیبهدرپی آن امر

ارائه  آید،به حساب میعصر  يکه از عوامل اصلی در تعلیم و تربیت جامعهرا در مورد این فریضه مهم، 

  دهد.
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