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 (ترالن و من پرندة تبت، یایرؤ) یوف بایفر های رماندر  یاخالق های فضیلت نقد
 

 یسیرضا او

 فارسی ادبیات و زبان رشته در ارشد کارشناسی

 

 چکیده

 نقّادان رد،گییم قرار یادب آثار یابیارز اریمع یاخالقهای ارزش آن، در که است ینقّاد یهاوهیش نترییمیقد از یکی یاخالق نقد

 ،باشدد  تضداد  در یاخالقد  شدوونات  بدا  آنچده  هدر  و کنندد یم شیستا را حکمت و اخالق با سازگار سخنان و اشعار وه،یش نیا رد

 مدنعک   خدود  آثدار  در را یاخالقد ی دهاینبا و دهایبا از یاریبس که است یا سندهینو زنان از یکی یوف بایفر. ندنماییم نکوهش

 از پدووهش  تید قابل یو هدای  رمدان  نیبندابرا  کندد، یمد  یانیشا کمک او آثار بهتر درک به موارد نیا نییتب و حیتشر. است کرده

مضدامین   تدا  گردیدده  تدالش تحلیلدی اناداپ پریرفتده     -پووهش کده بده شدیوو توصدیفی     در این. داراست را یاخالق نقد دگاهید

 نتیاهشود، مشخص ها آن یمنف و مثبتهای یوگیو و ردیگ قرار یاخالق نقدۀ بوت در یوف بایفر های رماناخالقی در  های فضیلت

 برابدر  در یسدتادگ یا مدان، یا و دهیعق به یبندیپا ناابت، چونهم یلیفضا یوف بایفر های رمان دراست که  بیانگر ایناین تحقیق 

 .دارد ییباال نسبتاً بازتاب اخالقی خوش و مشکالت

 

 یوف بایفر ل،یفضا  ،یاخالق نقدهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

 اید  گدروه  کید  مهم لحظات ،یفرهنگ محصول کی عنوان به رمان و ردیگ یم تأثیر آن تحوّالت و جامعه از ناخواسته ،یادب اثر هر

 نوشدته  یمکدان  و یزمدان  طیشدرا  اسدا   بدر  و دهد یم ارائه جامعه از یادب یانیب رمان،. گرارد یم شینما به را مردپ از طبقه کی

 و خدود  بده  نسدبت  دوره آن افدراد  نگرش به توان یم ن،یّمع یزمان دوره کی در شده نوشته های رمان مطالعه با نیبنابرا. شود یم

 تیّهو و فرهنگ جامعه، لیتحل یبرا یشتریب قدرت ها، فرپ گرید با سهیمقا در که است یادب فُرپ نیتر مهم رمان،. برد یپ جامعه

 .دارد افراد

و  یّدت بده مشدکل هو   کنندد،  یجامعه به مردانه و زنانه مقاومدت مد   یبند یمدر برابر تقس یداستان ادبیاتزن در حوزو  یسندگاننو

را با انتقداد از جامعدۀ مردسداالر     یابیخود یو تالش زنان برا پردازند یم یو تحوّل اجتماع ییرمرحلۀ تغ یکدر  یرانیزن ا یگاهجا

 است. یینتب یازمندن یستادگیا ینا گونگیامّا نوع و چ آمیزند، یدرم

خدا    یتگدری روا هدای  یوهخود عالوه بر انتخاب موضوع از روش، طرح، نشانه و شد  یمو مفاه ها یشهاند یانب یبرا ای یسندههر نو

رمان پرندو من با  و در زنان است یلاش مسا دغدغه ینتر پُرکار عصر ماست که مهم یساننو از داستان یوف یبا. فرکند یاستفاده م

وضع ناگوار زن در جامعه و خدانواده، مخاطدر را از    یمبا ترس ویخته است. زنان پردا یلبه مسا یخا ، به صورت جدّ ای یوهش

 .(44: 1932یر و زاهدی، مالم) زنان است یّتبهبود وضع یبرا بخشی یآگاه ینو ا سازد یوضع آگاه م ینا

. آنان بدا  اند دادهارائه  روزمره همانسان خود یاز زندگ یمشابه باًیتقر یها تیروازن،  یسندگاندهه هفتاد، نو یانیپا یهاسال در

کوشدش در   یدن ا معموالًخود بکوشند و  یایدن ییرتغ یزنان طبقه متوسط، آنان را وادار کردند تا برا یدن روزمرگیکش یربه تصو

پنهان کردن  یبرا معموالً ها تیشخص ینزن شد و آنان را به هرا  انداخت. ا یها تیشخصی آزمون برا یک ینه ساز، زمها رمان

چدون:   یسدندگانی . نویایندد ب یدرون آزمون، سدربلند ب  ینتا از ا کردند یم و تالش بردند یمخود به سکوت پناه  یفکر یها دغدغه

و تا چندد سدال    اند دادهدست ارائه  یناز ا ییها تیروا و ... یوف یبافر یی،ارسطو یواش یرزاد،پ یاشاملو، زو یدهسپ یی،طباطبا یدناه

 یریتصدو  یوفد  یبدا فر یسدندگان، نو یدن ا یدان بتوان گفدت از م  شایدبر کشور را از آن خود کنند.معت یادب یزتوانستند جوا یاپیپ

 یّدت به هو یو نگرش او در جامعه و یگاهزن، جا یفدر آثار خود به توص یزنان در جامعه ارائه کرده است. وف یتاز موقع تر یواقع

 پرداخته است. یشخو

. کندد  یمد  یدت گوناگون روا یّت هایطبقه متوسط را با موقع یخود، زندگ های رماناست که در  ییگرا تاربه یسندهنو یوف فریبا

 یمعرّف یکه وف ییها تیشخصاست.  پرداخته یشخو یّتبه هو یدر جامعه و نگرش و یگاه اوزن، جا یفدر آثار خود به توص یوف

 و ریمدالم ) گرارندد  یمد  یشود را به نمادار شده خ خدشهیّت و هو دهند یمگاه در صحنه جامعه تسلّط خود را از دست  ،کند یم

 (.44: 1936 ،یزاهد

 یدا گدروه   یدک لحظات مهم  ی،محصول فرهنگ یکعنوان  به و رمان ردیگ یم تأثیرناخواسته از جامعه و تحوّالت آن  ی،هر اثر ادب

نوشدته   یو مکدان  یزمدان  طیو بدر اسدا  شدرا    دهد یماز جامعه ارائه  یادب یانی. رمان، بگرارد یم یشبه نما را طبقه از مردپ یک

به نگرش افدراد آن دوره نسدبت بده خدود و      توان یم یّن،مع یدوره زمان یکدر  شده نوشته های رمانبا مطالعه  ین. بنابراشود یم

 یّتجامعه، فرهنگ و هو یلتحل یبرا یشتری، قدرت بها فرپ دیگر با یسهاست که در مقا یفُرپ ادب نیتر مهمبرد. رمان،  یجامعه پ

 د دارد.افرا
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 یّدت هدای  زندان هدر کدداپ در موقع    یدن ا ین،. با وجود ادیگو یمخود، از طبقه متوسط زنان جامعه سخن  های رماندر  یوف فریبا

از زندان طبقده    یمتعددد  یشدناخت گروههدا   تواندد  یمد  یشناخت یّترمانها از جنبه هو ینا یبررس بنابراین، قرار دارند. یمتفاوت

 .(2: 1934یی و همکاران، قاب) متوسط جامعه را فراهم کند

 

 چارچوب نظری تحقیق

 ندوع  مثدل  رسداند   مدی  کمدال  رفیدع  مراتر به را او و بخشد می انسانی عالی شخصیت انسان به که است صفاتی»فضایل اخالقی 

 مزایدا،  به فضایل» (.1966:23رزماو، ) «مظلومین از دفاع خواهی، تعالی و پاکی و تقوا به میل انصاف، و عدالت به میل دوستی،

 کده  اسدت  و نیکدی  حسدنه  اخالق همان اخالقی فضایل» غزالی نظر (. از14: 1946)قربانی، « شود. می اطالق ها خوبی و کماالت

 (.24 :1973غزالی، ).« شود یم سعادت موجر

ر شدعاع مقدد    ی است که طالبان حق و فضیلت دا سازندهی روشنگر و ها شهیاند، اعتقادات خردپسند و ها ییروشنامقصود از »

و سرانااپ بدا   پرورند یمو با رهروی در فضای معنوی این راه، مکارپ اخالقی را در خویش  ابندی یمآن، صراط مستقیم هدایت را 

 (.449: 6 ج، 1961میبدی، .«) شوند یمتوشۀ عمل صالح به کمال انسانی و بهروزی واقعی نائل ره

، ادبیات فارسی با همۀ تنوعی کده در  دهد یم، و آثار نویسندگان ما گواهی آورد یمد تا آن جا که حافظۀ تاریخ ادبیات ایران به یا

ی اخالقدی و انسدانی اسدت کده     هدا  ارزشآن از لحاظ اندیشه و احسا  و مشرب گویندگانش وجود دارد، از مشخصات بدارز آن  

خود روشنی بخشیده و نوازش کرده، و  چونان گوهرهایی تابناک، جان و دل فضیلت جویان هنردوست را تاکنون از فروغ معنوی

 (.261: 1942و پرورش دهندو قرایح و استعدادهایی بسیار بوده است )رزماو،  ها نسلدر طول حیات هزارسالۀ خود راهنمای 

 هدا  سدت یناشاقلمرو وسیع ذوق و اندیشه ادبیات فارسی، از هر چه مقد  و محترپ و واال و زیباست، ستایش شده و از تمامی  در

، نکوهش و تقبیح به عمل آمده است. تالدی روح انساندوسدتی، اعتقداد بده     شود یمرذائل و آنچه موجر سقوط اخالقی انسان  و

ی نظیر: آزادگی، عدالت خواهی، ظلدم سدتیزی، جدوانمردی،    ا دهیحمو ساایای  ها یکینخداوند و مقدسات مرهبی و گرایش به 

وق همنوع، دانش اندوزی، ایثدار و بخشدندگی، شدکیبایی، شدااعت و... خالصده،      مناعت طبع، راستی و واقع بینی، احتراپ به حق

 ی معنوی ادبیات فارسی و از مقوله روشناییهای آن به شمار است.ها یوگیوکلیۀ آرمانهای بلند بشری، از 

نویسدندگان آنهاسدت و    ، آرزوها و آرمانهایها شهیاندادبیات فارسی بویوه آثار داستانی محل انعکا  تمدن و فرهنگ ما و تالی 

(. یکدی از  262: 1942برای درک خصایص و ویوگیهای رفتاری و اخالقی مردپ باید به آثار این نویسندگان مراجعه نمود )همان، 

در آثار خود به عناوینی از فضایل اخالقی اشداره کدرده اسدت.     . فریبا وفیباشد یماین نویسندگان فریبا وفی، رمان نوی  معاصر 

. فضایل اخالقی براسا  تقسیم بندی شود یمبه فضایل اخالقی پرداخته  ش به بررسی میزان توجه و اشاره فریبا وفیدر این بخ

 . این ده عنوان عبارتند از:شود یمرزماو در ده عنوان بررسی 

مل، عفت خدا پرستی و خضوع بندگی، ستایش شایستگان ستایش، بشردوستی و شفقت به هم نوع، گرامیداشت عقل و علم و ع

یی از رمزهدا گرایی و نف  ستیزی، نکوهش می و میخوارگی، آزادگی و علو اندیشه، استبداد ستیزی و مبارزه با ستم، ارائه راز و 

 حکمت عملی و یاد مرگ و عبرت گیری.
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 یو خضوع بندگ یخداپرستفضیلت اول:  

یش و شکر نعمتهای اوست. این ویوگی حاصل اعتقاد راسدخ  ی آثار گرشتگان ما، آغاز هر کاری با یاد و ناپ خدا و ستاها یوگیواز 

هرکار مهمی که بدا نداپ خداوندد آغداز نشدود، نداقص و       »که فرمود:  باشد یمآنان به خداوند و این کالپ ارزنده پیامبر اکرپ ) ( 

ز لحداظ ارزشدهای   ( در ادبیات فارسی، نخسدتین موضدوع و مهمتدرین موضدوع ا    23: 1942، رازی )ابوالفتوح« ناتماپ خواهد بود

، است، که در شروع اکثر آثار ادبی این اعتقاد توسدط نویسدندگان و   باشد یماخالقی اعتقاد به یگانگی خدا و اندیشۀ یکتا پرستی 

هدر دفتدری را بدا نداپ خددا آغداز        "اول العلم معرفده الابدار  "به و فرزانه بیان شده است. نویسندگان با اعتقاد  سرایندگان ادیر

 عنی: اصل و آغاز دانش ورزی، شناخت خداوند است.ی اند نموده

در بیشتر آثار گرشتۀ فارسی، موضوع خداپرستی و بیان صفات جالل و جمال خداوند به زیبایی مطدرح شدده و سدازندگان ایدن     

 .اند درآوردهآثار افکار خویش را دربارو آفریدگار جهان و اهداف آفرینش در زیباترین تعبیرات به رشتۀ تحریر 

 یبشدر  یچو بددون آن، هد   ی بدا ایمدان اسدت   ها انسانخدا همیشه پناه  یرا  زبه کمال برسد تواندد یم خدابه  یمانسان آگاه با اان

 از بداور و ایمدان بده خددا     . اگدر خواستن از خداوند اسدت  یاری، انسدانوانۀ دپشت ینتر مدمهبه سرمنزل مقصود برسد و  تواند ینم

 داشت. نخواهد وجود ها انسان و اخالقی زندگی برای انتیضم هیچ دیگر شود حرف بشر اندیشه

او خالی است. شداید دلیدل    های رمان. جای این کلمات در زند ینمفریبا وفی در این سه رمان زیاد از خدا و ایمان به خدا حرفی 

و واگویده هدای راوی    ها نوشتهاین امر این باشد که آثار وی مانند یک داستان استاندارد شروع و پایان مشخصی ندارد و تنها دل 

و نیدز وی   ندد یب ینم. لرا نویسنده ضرورتی برای شروع داستانش با ذکر و یاد خدا مانند دیگر نویسندگان کند یمداستان را بیان 

و دنیای کوچدک خودشدان هسدتند و مادالی بدرای پدرداختن بده خددا و          ها یروزمرگکه گرفتار  کند یمزندگی افرادی را بازگو 

 .ابندی ینماز او  استعانت

. اما در رمان ترالن و رویای تبت هدر کدداپ یدک مدورد اشداره      مینیب ینمی ا اشارهاز این فضیلت اخالقی در کتاب پرنده من هیچ 

 شده است.

 :پرسد یمکه از او  دیآ یمدر رمان ترالن هنگاپ حرف زدن ترالن با برادرش حرف ایمان به میان 

 ، ماوراطبیعه، معنی، هستی، خدا؟ ایرج باز هم سفرو رنگینی مقابلش باز کرده است.یا کردهنکند مشکل فلسفی پیدا »

 از وقتی کتاب انسان چگونه غول شد و چند کتاب دیگر را خواندپ، دیگر بهش فکر نکردپ.

 (.144: 1942، )وفی« با خواندن چند کتاب از دست داد. شود ینمایمان به او را 

که خواندن چند کتاب خللی در  داند یماما ایمان به خدا را عامل قدرتمندی  کند ینمخدا اشاره وفی هر چند در رمانش زیاد به 

بعد از خواندن چند کتاب خا  به خدا فکر نکرده است، از زبان برادر ترالن پاسخ  دیگو یم. و در جواب او که کند ینمآن ایااد 

 بشر حرف کرد.به سادگی از اندیشه  شود ینمکه ایمان به خدا را  دهد یم

 :دیگو یمهمچنین وفی در رمان رویای تبت از قول راوی 

 (.9: 1944، )همان« ی مرد بدون ایمان مثل ماهی بدون استخوان بود.گفت یمی و زد یماز ایمان حرف »

کده   یاز مقدام  ی. بخدش مهمد  آیدد  یبه حساب مد  یماناهل ا یازامت ینتر و بزرگ دهد، یرا شکل م نمحور تکامل انساخداباوری 

بده   یحاست که فرصت تفکدر صدح   ایمان و باور یۀبوده است. در سا ایمان و باورشاناند، در پرتو  خدا کسر کرده یستۀبندگان شا

 .شود یحق داده م یندوجو
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. بخدش  است مسائل ترین اساسی از یکی اطمینان و آرامش خاطر، ایااد در آن اجتماعی و فردی تأثیرهای و خدا به ایمان نقش

انسان آگاه بدا  (. 99 تا: بی مطهری،) بوده است ایمان و باورشاناند، در پرتو  خدا کسر کرده یستۀکه بندگان شا یز مقاما یمهم

 یچخواستن از خداوندد اسدت و بددون آن، هد     یاری، انسانپشتوانۀ  ینتر مهم یرا  زبه کمال برسد تواند یبه حق م یو رضا یمانا

 .شود یحق داده م یندوبه جو یحاست که فرصت تفکر صح ایمان و باور یۀدر ساد. به سرمنزل مقصود برس تواند ینم یبشر

 

 شیستا ستگانیشا شیستافضیلت دوم:  

ستایش از صاحبان فضیلت و معرفت در واقع بزرگداشت مکارپ اخالقی و کرامت انسانی است و ایدن امدر، خداپسدندانه موجدر     

، شدود  یمد در جامعده بشدری    ی واالی انسدانی هدا  ارزشندش و اخدالق و   ی معنوی و تحکدیم حاکمیدت دا  ها ارزشتقویت و نشر 

صدالح برمدی انگیدزد. یکدی از      و اقدداپ بده عمدل    هدا  یبزرگو استعدادهای حق جویان را برای کسر  پرورد یمی عالی را ها همت

 مهمترین فضایل اخالقی ستایش و تعریف و تماید از کسانی است که الیق این ستایش هستند.

اسالپ، شایستگان ستایش: پیامبران، صالحان و مهتدیان اند، که خداوند براهل عالم برتریشان داده و در قرآن کریم بده  از دیدگاه 

 (.464: 1944کرات از آنان به عظمت یاد فرموده و فرجامی نیک را به ایشان وعده داده است )اسدی طوسی، 

پ اخالقی و کرامت انسانی، خداپسندانه و خردپریر است. چرا که ستایش از صاحبان فضیلت و معرفت و در واقع بزرگداشت مکار

چنین ستایشها موجر تقویت و نشر ارزشهای معنوی و تحکیم حاکمیت داندش و اخدالق و ارزشدهای واالی انسدانی در جامعده      

 صالح برمی انگیزد. و استعدادهای حق جویان را برای کسر بزرگیها و اقداپ به عمل پرورد یمعالی را  یها همت، شود یمبشری 

 (.241: 1942)رزماو،  

ی نشده بود. همانطور که در بخش قبلی اشاره نمودیم از آناا که ایدن  ا اشارهدر سه رمان مورد بررسی از فریبا وفی به این مورد 

اتفاقدات و   که غرق در دنیای حقیر خدود هسدتند و بده جهدان پیرامدون و      کشد یمزندگی روزمره افرادی را به تصویر  ها داستان

ی به خدا و پیدامبر و اولیدای خددا و سدتایش و     ا اشاره ها داستانبشری و الهی توجهی ندارند، بهمین دلیل در این  مسائل بزر گ

 نشده است. ها آنتکریم 

 

 ایثار و جوانمردی همنوع، به شفقت و فضیلت سوم: بشردوستی 

 نویسدندگان و ارزشدمند   یناز مضدام  یه همده موجدودات هسدت   بلکه فراترازآن نسبت ب نسبت به همنوعان و یشفقت و مهرورز

 .اند نموده یدبر آن تأک شانیها سرودهکه در  باشد یمشاعران 

یی کده در بدارو مراعدات حدال محرومدان و یداری درمانددگان و ناتواندان، از سدوی          هدا  هیتوصد انساندوستی و شفقت به همنوع و 

آثار کهن فارسی به عمدل آمدده اسدت، گدوهر دیگدری اسدت از گنایندۀ         نویسندگان و شاعران شفیق و نوعدوست ما در عرصۀ

 معنویاتی که از فروغشان ادبیات گرشته فارسی رونق و جالیی جاودانه یافته است.

بشردوستانه که از فروغ انسانیت آکنده است، متاثر از اصول اخالقی و تربیتی مکتبی است کده از دیددگاه پیشدوایان     یها شهیاند

گونده   یدن ا . براسدا  اسدت و واالتدر   تر یفشر یاز هر عبادت یکوکاریاحسان و ن. واحد است یا کرهیپانسانی به مثابه آن، جامعه 

و شدفقت بده همندوع، آنچده      یاست آکنده از بشردوست یاییکه دن یفارس یها از منظومه یاست که در برخ یمتعال ینیجهان ب

 .یندرخور تحس یرداست و کرامت و جوانم یباییو ز یکیدارد ن یدرخشندگ
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ی اخالقی و عرفانی نظیدر: منطدق   ها یمثنوبراسا  این گونه جهان بینی متعالی است: که در بیشتر آثار کهن فارسی خاصه در 

ی قومی و نوادی و تعصبات ملی و مرهبی بیدان  ها بغضالطیر، مثنوی معنوی، گلستان و ... عواطف بشر دوستانه خالی از حر و 

آموزنده از سرگرشت انبیا و اولیا و جوانمردانی که اسوو ایثار و خدمتگزاری بوده و در راه یاری و خددمت   شده، و ضمن حکایاتی

، و حتدی در بسدیاری مدوارد از    اندد  دهید طلبو رنج خود و راحت یداران   اند گرشتهبه مستمندان و مظلومان گاه از هستی خویش 

 رزش فداکاری و راه رسم ایثار و خدمت به خلق اظهار گردیده است.، ااند نکردهمهرورزی و شفقت به دشمنانشان نیز دریغ 

اسدت از   انسان دوستی و شفقت به همنوع و توصیه به مراعات حال محرومان و یاری کردن درماندگان و ناتوانان، گوهر دیگدری 

بشردوستانه که از فدروغ انسدانیت   ی ها شهیاندی عالم معنا که از فروغش آثار ادبی رونق و جالیی جاودانه یافته است. ها نهیگنا

ی واحدد  ا کدره یپدیدگاه پیشوایان آن، جامعه انسدانی بده مثابده     آکنده است، متاثر از اصول اخالقی و تربیتی مکتبی است که از

جامعده   ییقواپ و برپدا  یهما یدن،و محبت ورز یمهربان در جامعه است. یبرتر یارارزش انسان و مع و مهرورزی یبشردوستاست. 

)رزمادو،   معناست یبه کاپ انسان تلخ و ب یزندگ یها ییبایزروح و  یسرد و ب ی،نظاپ اجتماع بشر ی،است و بدون مهربان یسانان

1942 :234.) 

هدر  »از طرفی این گونه عواطف مشفقانه، تبلور فرهنگ متعالی مرهبی است، که از ویوگیهای اخالقی دست پروردگانش این که: 

 (.3)حشر/« نندیگز یمو دیگران رابرخود  کنند یمباشند، ایثار  چند که نیازمند و درویش

بشدر  احتراپ به مقاپ انسان و ستایش از پایگاه او در عالم آفرینش، در آثار فارسی، با تعبیراتی لطیف و متنوع بیان گردیده است. 

رگونه حر و بغدض قدومی و ندوادی و    دوستی یکی از مهمترین اصول اخالق اجتماعی است که در بیشتر آثار فارسی به دور از ه

 تعصبات ملی و مرهبی بیان شده است.

مورد بیشترین بسدامد   4در سه رمان مورد بررسی به این فضیلت اخالقی در دوازده مورد اشاره شده است که رمان پرنده من، با 

 یافت گردید.مورد و در رمان رویای تبت تنها یک مورد  9. پ  از آن در رمان ترالن باشد یمرا دارا 

در رمان پرنده من از شفقت و نوعدوستی زیاد بحث شده است. زیرا تعدامالت اجتمداعی افدراد در موقعیتهدای مختلدف زنددگی       

 این اشارات را ببینیم. میتوان یممستلزپ وجود چنین نگرشی است که در این رمان نیز 

 :آورد یم شان خانهد، از روی انساندوستی به در جایی آمده است که فرد پیری، پدر راوی را که گم شده بو مثالً

زده بدود   گفدت  یممردی پیرتر از خودش او را به در خانه آورد و با لحنی سرزنش آمیز به ما تحویل داد. شلوارش خی  بود و »

 (.91: 1941، )وفی« به جاده.

سرش زیر آفتداب سدوزان و گرمدا کدار     یا هنگامی که راوی داستان درحال استراحت درخانه است، احسا  خوبی ندارد زیرا هم

 :کند یم

چدون امیدر    زندم  ینمد   چون امیر مابور است زیر آفتاب و توی گرما کار کند. بعد از ناهدار چدرت   برپ ینماز خنکی کولر لرت »

ر به باندک  چنین کاری بکند،امیر تا بیست سال دیگ تواند ینم  چون امیر کنم ینمفرصت این کار را ندارد. با دوستانم رفت و آمد 

گردن و صورت امیر زیر آفتداب بسدوزد و صدورت مدن از خدوب       شود ینمبدهکار است. بانک نیروی کارش را از او خریده است. 

 (.44: 1941، )وفی« خوردن و خوب خوابیدن برق بزند. این عادالنه نیست.

، بدرای دیگدران نیدز خواهدان     خواهدد  یمود   یعنی آنچه را برای خداند یمانسان خیرخواه خود را در غم و شادی دیگران شریک 

 .باشد یم، برای دیگران نیز آرزومند کند یمو آنچه را برای خود آرزو  است
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 دنبدال  یرو یمد  - زند می بشکن - و یشو یم جدا من از. نخواهی مرا دیگر و جا آن بیایی شاید. گویم می خودت خاطر به من»

 (.97: 1941، )همان« دیگر. زندگی یک

« بکدنم.  پول آن با باید دیگر کار هزار آن از قبل ولی. کنم یم را کار این بیاید دستم پولی روز یک اگر کنم؟ عملش یستن بهتر»

 (.97: 1941، )همان

 (.44: 1941، )همان« کن. ولش نیست، که زور. ندارد دوست زند: خر، می داد شادی»

چده   شدود  یمد تدازه متوجده    ردید گ یمفاصله  اش یزندگاندازو کافی از ی از امیر رسیده. نوشته است وقتی آدپ به ا عاشقانهنامۀ »

 (.113: 1941، )همان« چیزهایی دارد.

 شدمار  بده  اخالقدی  یهدا  لتیفض از یکی و ردیگ یم قرار پسندیده هناارهای و اجتماع در که است اموری از و نیکوکاری احسان

 و احسدان » .دیگشدا  یم نیکوکاران و احسان اهل تحسین و ستایش به زبان باشد برخوردار سالم فطرت از که کسی هر و رود یم

 بیشدتر  اسدتقبال  و اقبدال  است که مدورد  ارزشی و شایسته امری روحانی، لرت و خوش احسا  برانگیختن جهت به نیکوکاری،

 .است مردپ

 روزهدای  مثل نتواند شود یم باعث همین و است شده تنگ ها بچه و خانه برای دلش و کند یم درک مرا ارزش دارد تازه نوشته»

 .نیست سودآور دیگر کار، بیاید که زمستان تازه و بکند کار اول

 -هسدتند  نوازی مهمان بسیار یها آدپ -کند یم دعوت اش خانه به را او ها وقت گاهی شان هیهمسا. تنهاست ها وقت بیشتر نوشته

 (.113: 1941، )همان« افتد. یم من یاد به ها لحظه آن در او و نوازد یم پیانو او برای دخترش

 :دیگو یمدر رمان ترالن در جایی راوی از آرزوهای انساندوستانه اش 

 کداری . کدنم  یم درست ماانی و مفت را فقیر آدمهای خراب دندانهای تماپ و شوپ یم دکتر کردپ یم فکر بودپ تو مثل هم من»

 بده  قشدنگ  لبخندد  یدک  ی؟فهمد  یم که را منظورپ. باشند رابشانخ دندانهای نگران آنکه بدون بخندند بتوانند همه که کردپ یم

 (.14: 1942، )وفی.« کردپ یم هدیه همه

 شدمار  بده  اخالقدی  یهدا  لتیفض از یکی و ردیگ یم قرار پسندیده هناارهای و اجتماع در که است اموری از و نیکوکاری احسان

 و احسدان » .دیگشدا  یم نیکوکاران و احسان اهل تحسین و شستای به زبان باشد برخوردار سالم فطرت از که کسی هر و رود یم

 بیشدتر  اسدتقبال  و اقبدال  است که مدورد  ارزشی و شایسته امری روحانی، لرت و خوش احسا  برانگیختن جهت به نیکوکاری،

 .است مردپ

 که: میخوان یمدر جای دیگر 

 (.44: 1942، )همان« بود. کافی ها آدپ به کودکان، به ،ها معلم به ،ها سندهینو به کتاب، به عشق برایش»

 لدرت  و خدوش  احسدا   بدرانگیختن  جهدت  بده  رود یمد  شدمار  به اخالقی یها لتیفض از یکی ،عشق و محبت به دیگر انسانها»

رفتار با مهربانی و خنده ارشدد، رفتداری    مثالًاست.  مردپ بیشتر استقبال و اقبال است که مورد ارزشی و شایسته امری روحانی،

 :شود یمدانه نشان داده سخاوتمن

: 1942، )همدان .« دهدد  یم جواب مشهدی سوالهای به سخاوتمندی با که است یا خنده خوش و چاق همدانی یک سالن ارشد»

32.) 

 در رمان رویای تبت نیز تنها یک بار به انسان دوستی اشاره شده است:

 کمکم کنید؟ دیخواه یمتم: خودپ گفتم: دلیلش انسان دوستی است؟ خندید: چرا انسان دوستی؟ گف»
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است که بدون توقع عوض و پداداش بده عمدوپ     یمحبت با صبغه اله ینوع ی،روابط انسان یمبنا ی،اسالم یدوست انسان یدر الگو

 رد یدوسدت  بدا انعکدا  انسدان    یاسالم یتنوع بشر را به دنبال خواهد داشت. نظاپ ترب یتعال یتاًو نها شود یم یبندگان خدا ارزان

 سازد یاافراد جامعه مه ینرا ب یزآم و مسالمت یروابط سالم، انسان یاادا ینۀزم تواند یخود، م یتیترب یها ها و روش برنامه اهداف،

 (.763: 1976 انصاری، و )خرمشاهی

 

 فضیلت چهارم: گرامیداشت عقل، علم و عمل: 

، راه تکامل و ارتقاء معندوی و مدادی   ها آنی صحیح عقل، علم و عمل، سه سرمایۀ نفی  هستند، که انسان باکاربرد و بهره بردار

آفریدو پروردگار، حات بداطنی انسدان و    نیتر محبوب. عقل کند یم. و سعادت دنیا و آخرتش را تأمین سازد یمخویش را هموار 

آرد و موجد ایمان به خداوند و راهنما و کارگشای در زندگانی آدمی است. و خردمند کسدی اسدت کده: بده حدق تعدالی ایمدان        

 (.136: 1949دارد، و طاعات خدای بگزارد )غزالی،  پیامبران را باور

برندد.   رسند و این گونه از علم خودشان بهره مدی  روند و به مقاپ تعقل می از نظر قرآن، علم نردبانی است که عالمان از آن باال می

،  1932)کلینی رازی، « اپ نیک و بهشت برین استعاقل دین باور است و جزای خردمند دیندار، فرج»به گفتۀ اماپ صادق )ع(: 

 (.17: 1 ج

تواند ناات بخش باشد، بلکه ممکن است بدبختی نیدز بده    از نظر قرآن علم حتی به شکل یقین صد درصد جزمی به تنهایی نمی

اینکده خداوندد،    .اشدت کند که اگر به آن عمل نشود، ماازات مضاعف به دنبال خواهد د دنبال آورد  زیرا مسوولیتی را ایااد می

 (.11،   1 ج)کافی،  علم را به تعقل ربط داده، از آن روست که مراد از عقل همان عقل عمل است

از دیدگاه اسالپ، دانش اندوزی توأپ با عمل، نوعی عبادت است. و حتی ارزش آن بر عبادت فزونی دارد. چنان که از پیامبر اکدرپ  

 (.426: 1961)نهج الفصاحه، « عابد، چون برتری ماه تابان برسایر ستارگان است و برتری عالم بر») ( است که فرمود: 

و این برتری بدان سبر است که عالم با ایمان، عالوه بر انااپ اعمال عبادی و اطاعت از فرمانهای الهی، راهنمای خلق بده خدالق   

 ها لتیفضو پاسدار حریم پاکیها و نشر دهندو  سندتر یماست. از میان بندگان خدا، فقط، عالمان مؤمنند که از ذات مقد  حق 

 (64: 1 ج، ق 1932هستند )کلینی رازی، 

« باشدد  یمد پایگاه علم و اهمیت آن از لحاظ اماپ علی بن ابیطالر )ع( که خود در مدینۀ علم پیامبر ) ( و آگاه از حقایق جهان 

. با داندش: معرفدت خداوندد و    شود یمداوند اطاعت و بندگی به وسیلۀ علم است که خ»ی است که فرموده: ا مرتبه( در 24)فاطر/

. داندش، پیشدوای   گدردد  یمد . و روا از ناروا شدناخته  شود یم. و به وسیلۀ علم پیوند خویشاوندی برقرار گردد یمیگانگی او حاصل 

 :1 ج1964)مالسدی، « دبختان از نعمت خرد محروپ هسدتن ، و سیهرندیگ یمخرد و عقل پیرو آن است. سعادتمندان از آن الهاپ 

166.) 

 .باشد یمو عمل صالح نیز از ارکان ایمان به شمار است. و بعد از دین باوری یگانه امتیاز و نشانۀ برتری انسانها از یکدیگر 

صاحر علدم از آزاد کدردن هدزار بندده بهتدر اسدت        ی چهرهخوشا به حال طالبان علم. و نگاه کردن به »: اند فرموده) (  امبریپ

 .(114: 1973قی، )نرا

یی که: دانش اندوزید، چه علم یدار مدؤمن و عقدل راهنمدا و عمدل سرپرسدت       ها هیتوصبه طور کلی، اندیشمندان اسالپ با چنین 

 اوست:

 گمان اندر دل میکفن دانش ز  زمان یک آموختن ز میاسای
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 آموزگار پیش بنشاندت که  روزگار کند می باز نغز یکی

 (2412: 4 ج، 1944فردوسی، ) 

را در رستگاری انسان خاطرنشان سداخته و پیدروان خدود را بده      ها آن. و نقش حیاتی اند ستودهگرانمایگی علم و عقل و عمل را 

 (.919: 1942)رزماو،  اند خواندهکسر و کار برد و احتراپ این سه سرمایۀ نفی  فرا 

مورد بیشترین بسدامد   4ت که رمان پرنده من، با در سه رمان مورد بررسی به این فضیلت اخالقی در هشت مورد اشاره شده اس

 مورد و در رمان رویای تبت تنها یک مورد یافت گردید. 9. پ  از آن در رمان ترالن باشد یمرا دارا 

 در رمان پرنده من در چندین مورد به اهمیت علم و عقل و عمل اشاره شده است:

ی دارد و بدون عصبانی شدن بی مورد، به مسوله فکر کدرده و  ا عاقالنهرفتار خانه را بفروشد، او  خواهد یموقتی همسر راوی  مثالً

 .کند یم. و این رفتار اعتماد به نف  او را نیز تقویت کند یمی را انتخاب ا عاقالنهپاسخ و رفتار 

 انتخداب  را یکدی  ممکن، رفتار چند بین از ثانیه چند عرض در. شوپ ینم جوشی لحظه همان که است سنم رفتن باال مزایای از»

 .یفروش ینم را خانه -. کرد محافظت خانه از شود یم هم نشسته. نیست کشیدن داد و شدن بلند به نیازی. کنم یم

 (.14: 1941، )وفی« است. مطمون. است نگران نه. لرزد یم نه. دیآ یم خوشم خودپ صدای از

 شاره شده است:و در جایی دیگر به اهمیت در  خواندن و کسر دانش و تالش کردن ا

. باید در  بخوانی. برای زنددگی کدردن در ایدن دوره و زمانده بایدد سدواد داشدت.        خورد ینم: دوچرخه به دردت دیگو یمامیر »

 (.21: 1941، )همان« تخصص داشت.

را  ولدی فقدط تسدت ایدن کدار      بدرد  یمدر جایی دیگر امیر یعنی همسر راوی برای تنبیه فرزندش دستش را به عالمت زدن باال 

 :ردیگ یم

. دید آ ینمد  پدایین  قصد این با دست آن که دانیم می سه هر ولی .ردیگ یم را محکم سیلی یک زدن تست و دیآ یم باال دستش»

 .دهم یم خبر پلی  به. بزنی مرا یتوان ینمدیگر  برویم، که کانادا :گفت کند، فرار که آن بدون شاهین و آمد پایین پیش هفتۀ

 (.21: 1941، )همان.« رود یم شاهین دنبال به و دیگو یم بیراه بدو اردد نزدن تالفی به امیر

 که به خداطر تدر  از   نامد یمهمسر راوی بدلیل عدپ سعی و کوشش و تحرک او را خر  قطبی رمان،  ینا دیگری از در بخش

 :کند ینمتحرک برای تغییر و بهبود دنیای اطرافش هیچ تالشی  و تغییر

. داری دوسدت  را مانددن . یترسد  یمد  تحرک از. یترس یم تغییر از تو. قطبی خر  بگویم به تو شود یم باعث رفتارهایت همین»

 قددر  ایدن  است؟ خوب. بده جواب است؟ خوب شکلش همین مگر تازه. ماند یم یخواه یم که شکلی همین به دنیا یکن یم فکر

، )همدان « ی.کند  یمد  تو که نیست زندگی این و دارد وجود هم دیگری زندگی یا کرده فراموش که است خودت الک توی سرت

1941 :194.) 

 :دیگو یمسخن  اش یشگیهمدر جایی دیگر راوی از تالش و کوشش 

ی مامان را عدوض  ها مالفه. حتی وقتی که دارپ ینمدست از کار کردن بر  روپ یمو سخت مشغولم. هر جا  کنم یمساکت گوش »

: 1941، )همدان « . یا وقتی شاهد چشمان خدون گرفتدۀ حسدینی هسدتم.    آورپ یم و برپ یم. یا وقتی شادی را به مدرسه کنم یم

194.) 

یی مؤکدد  هدا  سفارشدر مورد اهمیت کار و تالش و کوشش توأپ با پرهیزکاری و دور از آزمندی از دیدگاه اسالپ و پیشوایان آن، 

 (.  914: 11 ج، 1972یرازی، ، به عمل آمده است )مکارپ ششود یمنظیر آنچه که ذیالً از اماپ صادق )ع( نقل 
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 ( مراجعه نمود.194، 21، 14موارد دیگری نیز در کتاب پرنده من مشاهده شده است که می توان به صفحات )

 مواردی از توجه به عقل و علم و عمل را مشاهده نمود: توان یمنیز  در رمان ترالن

 (.9: 1942، )وفی« بگیرد. تصمیم تواند یم خود ترالن»

کمال عقل تلقی نمود. امدا در ایدن میدان     توان یمتصمیم بگیرد را  اش ندهیآی از رشد که خود فرد بتواند برای ا درجهرسیدن به 

علدم درک  ». روندد  یمد راه را از بیراه درسدت تشدخیص دهندد و بده بیراهده       توانند ینمنباید غافل ماند که چه بسیار کسانی که 

 .(444: 1932)اصفهانی،  .«ندیگومی را حقیقت یک چیز 

 :دیگو یمدر جایی دیگر از تالش و کوشش و ممارست در رسیدن به هدف 

 ...«بدهد دست از یا باشد نداشته را چیزها بعضی آدپ اگر»

 .کند یم تماپ را او جملۀ ایرج

 .«بسازد باید»

 .«بشود خراب است ممکن ولی»

 .کند یم خی  را شیها موه نوک تا اشک

 (.146: 1942، )وفی« بسازد. دوباره باید»

علم و معرفت باقی بماندد و بده حدوزو     ترین ممیّدزات انسان، علم و دانش اوست، امّا آیا اگر این علم تنها و تنها در عرصۀ از عمده

 منفدی  پاسدخ  سؤال این به که است کسانی جمله از رساند؟ اماپ خمینی عمل وارد نشود، کارآیی دارد و ما را به مقصد نهایی می

 اپامد . )زشمندی علم، به این است که وارد عرصۀ عمل گردد وگرنده، علدم بده تنهدایی مطلدوب نیسدت      ار ایشان، نظر از. دهد می

 .(46: 1942 ینی)ره(،خم

بدر   یمبتند  ی،انتخاب یریبرخوردار است، تالش و تدب یّتاز اهم یو هم در بحث از عقل عمل یعمل، که هم در بحث از عقل نظر

اهلل )در  یو فنداء فد   یمؤثّدر است و موجر تخلّق فرد به اخالق الهد  یاربس یجهت اصالح فرد انسان است که هم در یها کوشش

 است. یرگرارتأث یاجتماع حو هم در جهت اصال شود یاشخا  مستعد( م

 «چیزی؟ چه به: »گفت ترالن»

 .«است زندگی در تو راهنمای اصول به»

 (.121: 1942، )وفی« ت.داش نگه همیشه برای را آن شود یم چطور چیست؟ اصول ولی

 و کندد  مدی  تعریف کارها عاقبت و فرجاپ به داشتن توجه را حزپ( ع) یعل امیرمومنان. است موفق یها انسان یها یوگیو از تدبیر

 بدا  کدردن  مشدورت  و کارهدا  فرجداپ  بده  داشدتن  توجده  دوراندیشدی . العقول ذوی مشاوره و العواقر فی النظر الحزپ»: فرماید می

 .(492: 1966 آمدی، تمیمی) «است خردمندان

 تنها یک بار به عقل اشاره شده است: در رمان رویای تبت

 (.11: 1944، )وفی« عاقل باش دختر.»زد:  اپ شانهجاوید بلند شد. از کنارپ رد شد و به »

 دیگدران،  بدا  ایسده مق در دورانددیش  افراد. زند می رقم را آتی تصمیمات و است آینده یها ابهاپ شدن شفاف داشتن ضامن تدبیر

 فدردی  باشدد  داشدته  نگدری  آینده و تدبیر زندگی در که انسانی. دارند رویدادها و ها واکنش رفتارها، مسائل، از تر شفاف تصویری

 .شود یم خود همنوعان و خود و پرثمردر زندگی مفید
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 روش تحقیق

بدرداری از مندابع موجدود صدورت مدی گیدرد.        روش انااپ این پووهش به شیوو کتابخانه ای و اسنادی است که از طریق فدیش 

نخست به منظور تعیین چارچوب نظری تحقیق، منابع موجود و در دستر  مورد مطالعه قرار گرفتده و سدپ  بدر اسدا  ایدن      

گردیدده و  مبانی نظری به مطالعه و استخراج داده های تحقیق در آثار مورد مطالعه پرداخته شده  داده ها دسته بندی و تحلیدل 

که عبارتند از:  باشد یم یوف بایفراست. جامعه آماری این تحقیق سه رمان از آثار پایان، نتایج حاصل از این تحقیق ارائه شده در

 (.1944رویای تبت ) -9( 1942) ترالن -2( 1941پرنده من ) -1

 

 بررسی بسامد مضامین اخالقی(یافته های پژوهش )

 یوف بایفر های رماندر  یاخالق لیبسامد فضا -1جدول 

 جمع كل رویای تبت ترالن پرنده من یاخالق لیفضا

 2 1 1 1 خدا پرستی و خضوع بندگی

 1 1 1 1 ستایش شایستگان ستایش

 12 1 9 4 بشردوستی و شفقت به هم نوع

 4 1 9 4 گرامیداشت عقل و علم و عمل

 14 9 2 3 عفت گرایی و نف  ستیزی

 1 1 1 1 نکوهش می و میخوارگی

 11 2 4 9 گی و علو اندیشهآزاد

 11 9 7 1 استبداد ستیزی و مبارزه با ستم

 16 6 6 4 یی از حکمت عملیرمزهاارائه راز و 

 11 2 1 7 یاد مرگ و عبرت گیری از آن

 49 21 27 96 جمع کل

 

 
 ی به تفکیک رمانوف بایفر های رماندر  یاخالق لیبسامد فضانمودار  -1شکل
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 یوف بایفر های رماندر  یاخالق لیفضا بسامدنمودار  -2شکل

 

 ،شود یمهمانطور که در جدول و نمودار باال دیده 

بار تکرار شدده اسدت.    3است. که « یزیو نف  ست ییعفت گرا»در رمان پرندو من فضیلت اخالقی که بیشترین بسامد را دارد، 

 ادید »بکار رفته است. پ  از آن فضیلت اخالقدی   بار 4در رتبه دوپ است که  «و شفقت به هم نوع یبشردوست»فضیلت اخالقی 

ارائده راز و  »و « گرامیداشت عقل و علم و عمل»ی اخالقی ها لتیفضبار بکار رفته است.  7است که  «از آن یریمرگ و عبرت گ

مدورد در   1 بدا  «استبداد ستیزی و مبارزه با سدتم »مورد و  9با  «آزادگی و علو اندیشه»مورد و  4با « یی از حکمت عملیرمزها

و  «سدتایش شایسدتگان سدتایش   »، «خدا پرستی و خضوع بنددگی »ی اخالقی ها لتیفضرده بعد قرار دارند و کمترین بسامد را 

 دارند که هیچ بسامدی ندارند. «نکوهش می و میخوارگی»

بار تکرار شده اسدت.   7که است.  «استبداد ستیزی و مبارزه با ستم»در رمان ترالن فضیلت اخالقی که بیشترین بسامد را دارد، 

بار بکار رفته است. پد  از آن فضدیلت اخالقدی     6در رتبه دوپ است که  «یی از حکمت عملیرمزهاارائه راز و »فضیلت اخالقی 

گرامیداشدت  »و  «بشردوستی و شفقت به هدم ندوع  »ی اخالقی ها لتیفضبار بکار رفته است.  4است که  «آزادگی و علو اندیشه»

یاد مرگ و عبرت »و  «خدا پرستی و خضوع بندگی»مورد و  2با  «عفت گرایی و نف  ستیزی»مورد و  9با  «لعقل و علم و عم

و  «سدتایش شایسدتگان سدتایش   »ی اخالقدی  هدا  لتیفضد مورد در رده بعد قدرار دارندد و کمتدرین بسدامد را      1با  «گیری از آن

 دارند که هیچ بسامدی ندارند. «نکوهش می و میخوارگی»

بدار تکدرار    6اسدت کده    «یی از حکمت عملیرمزهاارائه راز و »فضیلت اخالقی که بیشترین بسامد را دارد،  تبت یاؤیردر رمان 

 9در رتبه دوپ قراردارند که  «استبداد ستیزی و مبارزه با ستم»و  «عفت گرایی و نف  ستیزی»ی اخالقی ها لتیفضشده است. 

بار بکار  2هستند که  «یاد مرگ و عبرت گیری از آن»و  «آزادگی و علو اندیشه»قی ی اخالها لتیفض. پ  از آن اند رفتهبار بکار 

گرامیداشت عقدل و علدم و   »، «بشردوستی و شفقت به هم نوع»، «خدا پرستی و خضوع بندگی»ی اخالقی ها لتیفضرفته است. 

سدتایش شایسدتگان   »را فضیلت اخالقی مورد در رده بعد قرار دارند و کمترین بسامد  1با  «نکوهش می و میخوارگی»و  «عمل

 دارد که هیچ بسامدی ندارد. «ستایش

اسدت کده    «یی از حکمت عملیرمزهاارائه راز و »در ماموع سه رمان مورد بررسی فضیلت اخالقی که بیشترین بسامد را دارد، 

اینگونده   تدوان  یمد مشداهده شدد.    مدورد  4مورد و در رمان پرندو من  6بار تکرار شده است که در رمان ترالن و رؤیای تبت  16
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ی متعدالی  هدا  شده یاندی تحصیل کرده و تا حدودی آرمان گرا وجود دارند که دارای ها تیشخص ها رماننتیاه گرفت که در این 

 بوده و آرزو دارند فضایل انسانی در همه افراد شکوفا شود.

در رتبه دوپ است. این فضدیلت اخالقدی در رمدان     با چهارده مورد «عفت گرایی و نف  ستیزی»براسا  نتایج فضیلت اخالقی 

 بار و در رمان ترالن دو بار اشاره شده است. 9بار در رمان رؤیای تبت  3پرندو من 

مدورد در   4بار بکار رفته است که در رمان پرندو مدن   12است که  «بشردوستی و شفقت به هم نوع»پ  از آن فضیلت اخالقی 

از شدفقت و نوعدوسدتی زیداد بحدث شدده       ها رمانرؤیای تبت یک مورد اشاره شده است. در این مورد و در رمان  9رمان ترالن 

ها تعامالت اجتماعی افراد در موقعیتهای مختلف زندگی بیان شده است و ایدن موضدوع مسدتلزپ وجدود     است. زیرا در این رمان

 چنین نگرشی است.

نشدان داد ایدن    هدا  یبررسد بار تکدرار شدده اسدت.     11 «رزه با ستماستبداد ستیزی و مبا»در سه رمان منتخر، فضیلت اخالقی 

 9بار در رمان رؤیدای تبدت    7فضیلت اخالقی در سه رمان مورد بررسی یازده بار مورد اشاره قرار گرفته است که در رمان ترالن 

 گدررد  یمد در زمان انقالب و مبارزه  که وقایع رمان ترالن باشد یمبار و در رمان پرندو یک بار تکرار شده است. دلیل این امر این 

که بحث روز همان مبارزه با استبداد است. در رمان رویای تبت نیز دو شخصیت مرد داستان مدتی را بخاطر مبدارزات سیاسدی   

 یافت. توان یم. لرا اشاراتی به این موضوع را اند گرراندهدر زندان 

 4بار تکرار شده است کده در رمدان تدرالن     11سه رمان مورد بررسی  در «آزادگی و علو اندیشه»براسا  نتایج فضیلت اخالقی 

بار یافت شد. این فضیلت که از مضدامین آموزندده و تحسدین برانگیدز و از      2بار و در رمان رؤیای تبت  9پرندو من  بار، در رمان

 مورد اشاره قرار گرفته است.مورد بررسی به دفعات  های رماندر  باشد یمصفات برجسته اخالقی افراد در زندگی اجتماعی 

مدورد در   7مورد تکرار شده است کده در رمدان پرنددو     11نیز  «یاد مرگ و عبرت گیری از آن»نتایج نشان داد فضیلت اخالقی 

 مورد مشاهده شد. 1مورد و در رمان ترالن  2رمان رؤیای تبت 

مورد اشاره شده است که در رمدان   4مورد بررسی  در سه رمان «گرامیداشت عقل و علم و عمل»براسا  نتایج فضیلت اخالقی 

 شددن  شدفاف  داشدتن ضدامن   مورد و در رمان رؤیای تبت یک مدورد یافدت گردیدد. تددبیر     9مورد در رمان ترالن  4پرندو من 

 رفتارها، مسائل، از تر شفاف تصویری دیگران، با مقایسه در دوراندیش افراد. زند می رقم را آتی تصمیمات و است آینده یها ابهاپ

 همنوعان و خود و پرثمردر زندگی مفید فردی باشد داشته نگری آینده و تدبیر زندگی در که انسانی. دارند رویدادها و ها واکنش

 .شود یم خود

 مورد اشاره شده است 2تنها  «خدا پرستی و خضوع بندگی»نتایج نشان داد فضیلت اخالقی 

و دنیدای کوچدک خودشدان هسدتند و مادالی       ها یروزمرگکه گرفتار  کند یما بازگو فریبا وفی در این سه رمان زندگی افرادی ر

 .ابندی ینمبرای پرداختن به خدا و کمک گرفتن از او 

در سه رمان مورد بررسی تنها یک بار آن هم در رمان رؤیای تبت مورد اشاره قدرار گرفتده اسدت و     «نکوهش می و میخوارگی»

زندگی روزمدره افدرادی اسدت کده      ها داستانستایش هیچ بسامدی نداشت. از آناا که این ستایش شایستگان »فضیلت اخالقی 

 هدا  آنی بده خددا و پیدامبر و اولیدای خددا و سدتایش و تکدریم        ا اشداره  هدا  داستانغرق در دنیای حقیر خود هستند لرا در این 

 .مینیب ینم

ی اخالقدی اشداره   ها لتیفضمورد به  21ر رمان رؤیای تبت مورد و د 27مورد، در رمان ترالن  96در ماموع در رمان پرندو من 

یی از حکمدت  رمزهدا . فریبا وفی در رمانهایش بیشترین اشاره را به ارائده راز و  شوند یممورد را شامل  49 ماموعاًشده است که 
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تگان سدتایش از  کده سدتایش شایسد    مینیب یمعملی داشته است و به عفت گرایی و نف  ستیزی نیز اشاره زیادی داشته است. 

 داشته است. ها آنصفاتی است که کمترین اشاره را به 
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