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بررسی جلوه های اخالقی و تربیتی در روضه ی خلد

پرداختن به مسائل اخالقی و تربیتی از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان زبان فارسی بوده است.

آنان کوشیدهاند تا با آثار خود جامعه را از پستی و حضیض به سوی صالح و رستگاری هدایت نمایند. در

این میان مجد خوافی، شاعر و نویسندهی توانای قرن هشتم، با کتاب روضهی خلد، از اهمیت ویژهای

برخوردار است. روضهی خلد که در هجده باب نوشته شده، شامل حکایتهایی به شیوهی گلستان است که

نویسنده سعی نموده است، ضمن بیان حکایتها به اغلب فضایل و رذایل اخالقی پرداخته و خواننده را به

دوری از رذایل و پرداختن به فضایل رهنمون گردد. این پایاننامه که در سه فصل تدوین گردیده، عالوه بر

پرداختن به نویسنده و معرفی کتاب روضهی خلد و نکات اخالقی و تربیتی، نگاهی دارد به شیوههای

پرداختن به اخالقیات در کتاب روضهی خلد مجد خوافی و مطابقت آن با شاعران پیش از او. به طور کلی

این پژوهش بر آن است تا ابعاد شناختهنشدهی اخالقی و تربیتی این کتاب را به خواننده معرفی نماید
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M.A. Thesis:

examining ethical and educational cosiderations in
Roze-ye-khold.
Dealing with the ethical and educational issues have been of special concern for the Persian
language poets and writers. They have made every attempt to direct the society from the
vulgarism to the righteousness and deliverance.  Among them, Majd Khawafi,  the 8th
century (A.H.) proficient poet and writer of the book: "Rawda Al-Khold" (Paradise of
Eternity) is of particular importance. Rawda Al-khold which has been written in eighteen
chapters contains the anecdotes written in a style similar to Golistan of Sa'di wherein the
writer has made an effort to narrate the anecdotes while considering the ethical vices and
virtues plus guiding the reader away from any vices as persuading him to follow virtues.
This dissertation has been compiled in three chapters in which other than introducing the
writer and his book, i.e. Rawda Al-khold and its ethical and educational content, takes a
look at the methods of focusing on the principles of ethics as applied in the aforementioned
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book as well as comparing Majd Kawafi with the poets before him. Generally speaking,
this study intends to introduce the unknown dimensions of the education and ethics in
Rawda Al-khold to the reader
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