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1- مقدمه
1-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:

سّید میرآقا کبریایي )1268-1334 ه.ش( متخلص به مفتون همداني فرزند سّید آقا 
شمس العرفا کبریایي، یکي از شعراي تواناي معاصر است که درانواع قالب هاي شعري طبع 
آزمایي کرده و مهارت خود را در سخن سرایي نشان داده است. اسلوب سخنوري وي داراي 
ویژگي هایي است که از آن جمله مي توان به سالمت و رواني بهره گیري از تلمیحات و 
ابزار و ادوات دنیاي مدرن،  از واژه هاي عامیانه در شعر مخصوصاً  اشارات قرآني، استفاده 

پرداختن به مضامین مذهبي و اصول جوانمردي و نقد اجتماعي اشاره کرد. 
مفتون صاحب دو اثر است، یکي "دیوان اشعار" و دیگر کتاب"انسان کامل" در قالب 
مثنوي دارای  لحن مناجات؛ همچنین حاوي قصایدي چند در توحید حضرت باري تعالي و 
توصیف اسماء الحسني و مدح و منقبت خاتم االنبیا )ص( و سّید االوصیا علي )ع( و مطالب 
عارفانه ی بسیاري که مفتون آن را به تدریج در فاصله ی سال هاي 1318 تا 1328 شمسي 
سروده و جمعاً ده هزار بیت است. )نفیسی، 1364: 14( شهرت و مهارت عمده ی وي در 
غزل سرایي و ساختن مسمط هاي مختلف و رباعي است. مفتون مبتکر سبکي جدید نیست 
و او را نیز باید مانند سایر شاعران همدان پیرو استادان قدیم و پیشینیان دانست، ولي با این 
همه در لطف سخن و انسجام کالم و رواني طبع و بیان مضامین لطیف و اداي مطالب نغز 

شیوه اي استادانه و دل انگیز دارد.
1-2- بیان مسأله:

»ادبّیات تعلیمی یکی از مهم ترین و قدیمی ترین انواع ادبی است که هدف اصلی آن 
آموزش است. تمامی نوشته های دینی، اخالقی، حکمی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، 
پندنامه و حّتی متونی که به آموزش شاخه ای از علوم، فنون یا مهارت ها می پردازند ادبّیات 
تعلیمی هستند.« )انوشه،1376 :44( از این رو »اثر ادبی تعلیمی، اثری است که دانشی را 
برای خواننده تشریح کند یا مسائل اخالقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد.«. 
)داد، 1385: 20( در کنار زیبایی های شعری و مفاهیم گوناگون، مباحث اخالقی نیز یکی 
از درون مایه های شعر مفتون است که آثار او را برجسته ساخته است. این تنوع و گوناگونی 
در به کار گیری مضامین اخالقی، به شکلی روشن آشکار در اشعار مفتون به کار رفته است. 
در این مقاله کوشش می شود تا مضامین اخالقی در دو ساحت فضائل و رذایل اخالقی در 

شعر مفتون بررسی  شود.
1-3- پیشینه ی تحقیق:

در باره ی زندگي و شعر مفتون جز مطالبي پراکنده چیزي وجود ندارد و تاکنون کار 
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در خوري انجام نشده است و فقط یک پایان نامه با عنوان »تحلیل ارسال المثل در دیوان 
مفتون همداني« در دانشگاه پیام نور مرکز در تهران توسط علي ثابتي صالح نوشته شده 
است. »ابراهیم صفایي« نیز در مقاله ای که در شماره ی هفتم سال 1338 مجلّه ی ارمغان 

چاپ شده به ترسیم کلی بیوگرافي مفتون می پردازد.: 
1-4- روش کار:

پژوهش این مقاله از نوع بنیادي، نظري و کتابخانه ای است که به شیوه ی توصیفی، 
تحلیلی و کمی به بررسی و ارزیابی مضامین دینی و فضائل و رذایل اخالقی در غزلیات 

مفتون همدانی می  پردازد. 

2- بحث و بررسی
مضامین ادبیات غنایی و تعلیمی در غزل های مفتون بیش از انواع دیگر نمود دارد؛ 
موضوع اصلی آن ها بیشتر عشق و عرفان و اخالق و تربیت است. مفاهیم عاشقانه و معرفت 
باطنی و احساسات و عواطف رقیق را در اشعار او به وضوح می توان دریافت. شعر مفتون 
از تجربیات عرفانی او لبریز است و مضامینی چون ترک دنیا و توّجه به آخرت، فانی شدن 
در راه حق، دعوت به زهد وعزلت، خود شناسی و خداشناسی در غزل های او دیده می شود.

به عالوه در دیوان مفتون مضامین دینی و اشعار مدحی از بسامد باالیی برخوردار است. 
وي در نعت رسول اکرم )ص( و بزرگان دین در قالب قصیده اشعار زیبایی سروده است. 
پایبندی او به شریعت و دین مداری باعث آفرینش اشعار جاودانی در این زمینه شده است. 
مضامین اخالقی در شعر مفتون بسیار دیده می شود. او همواره مخاطب خود را به کسب 
فضیلت ها و صفات نیک، همچون قناعت، تواضع و فروتنی، صبر و بردباری، دستگیری از 
افتادگان، انفاق، وفای به عهد، احترام به پدر و مادر، قناعت، اغتنام فرصت، رعایت ادب و... 
دعوت می کند. انواع دیگر شعر هم کما بیش در دیوان او دیده می شود که در جای خود به 

آن پرداخته می شود.
2-1- مضامین دینی 

اشعار دینی شامل سروده هایی است که محتوای آنها را موضوعات دینی نظیر، توحید 
باری تعالی یا سرگذشت پیشوایان مذهب و مناقب و مصائب آنها که به صورت مدایح و 
مراثی به سروده شده است، تشکیل می دهد. دستورالعمل های دینی و مضامین اخالقی 
مربوط به مذهب، جزو اشعار تعلیمی قرار می گیرد که آن ها را در اغلب آثار شاعران فارسی 
می کنیم.  مالحظه  شعر  ادوار  همه ی  در  مسلک  عارف  شاعران  دواوین  در  ویژه  به  زبان 

)رزمجو، 1385 :102(
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شعر که هنری است در ارتباط با حساسات و عواطف آدمی، اگر در خدمت تعالی و 
کمال  به  را  او  معنوی  های  از خواست  بسیاری  می تواند  گیرد،  قرار  انسان  نفس  تهذیب 
مطلوب برساند و به همین جهت رسول اکرم )ص( شعری را که در خدمت اهداف دین 
بوده ستایش کرده و می فرمودند: »اِّن من الشعِر لحکمه واِنَّ ِمَن البیان لَِسحراً.« )احمدی 

بیرجندی،1380: 82(

2-2- تجّلی عقاید و باورهای دینی در غزلیات مفتون 
در زبان فارسی قصاید و قطعات بسیاری در ثنای پیامبر اسالم )ص( و ائمه هدی )ع( و 
یا در رثای آنان سروده شده است که از مقوله شعر متعّهد به شمار مي رود، نه هنر محض؛ 
چون شاعران در این گونه آثار حّقانّیت رهبران الهی و راه آنان را می نمایانند و می کوشند 
تا با زبان واالی شعر، حقایق را به فرهنگ جامعه و شعور اجتماعی منتقل سازند و موضع 
مردان حق و رهبران سعادت و عدالت را در برابر دیگران، به ویژه در برابر جّباران و ستمگران 

تحکیم بخشند و استوارتر سازند. )رزمجو، 1385: 103(
 توحید 

یکی از گونه های تجلّی دین در شعر مدح و ثناست و باالترین مرتبه ی آن مدح و ثنای 
پروردگار است. اگرچه در جای جای دیوان به طور پراکنده از ستایش باری تعالی سخن رفته 
است، ولی در قسمت زلیلت موردی یافت نگردید. کاشفی درباره ی مناجات نامه می نویسد: 
»در اصطالح آن شعر را گویند که مشتمل بر حمد خداوند تعالی و ذکر صفات وافعال او 
باشد.« )واعظ کاشفی سبزواری، 1369: 81( اولین غزل دیوان مفتون مناجات نامه ای است 

در سیزده بیت که با مطلع آغاز می شود:
گر ابتدا به عشق نمی شد کتاب ما                                می بود تیره دفتر روز حساب ما
)مفتون: 389(

نبّوت 
در غزلیات مفتون، به کّرات به پیامبراسالم، حضرت محّمد )ص( و کتاب و معجزه ی 
ایشان و شب معراج اشاره شده است. همچنین از پیامبران پیشین از قبیل حضرت آدم )ع(، 
نوح )ع(، ابراهیم )ع(، موسی )ع(، عیسی )ع(، یعقوب )ع(، یوسف )ع(، سلیمان )ع(، خضر 
)ع(، داوود )ع(، یونس )ع(، و ... بسیار نام برده و به زندگی و معجزات آنان اشاره شده است 

که در قسمت تلمیحات به طور مفصل همراه با شاهد مثال بیان می گردد. 
 اعتقاد به معاد و روز جزا

مفتون روز قیامت که به پرونده ی اعمال رسیدگی می کنند روز عید خوانده است:
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آن روز  عید ماست که باشد حساب ما عشاق کج حساب به جایی نمی رسند
)مفتون: 389(

و در ادامه می گوید روز قیامت خورشید و ماه خاموش می شوند:
گـر بـی نقـاب جـلوه کـند آفتـاب ما خورشید و ماه روی به دیوار می کنند

)مفتون: 389(
ناپایداری حیات دنیا

مفتون می گوید ما انسان ها بیهوده به این دنیا نیامده ایم که بیهوده از جهان برویم:
شد نقد عمـر خـرج ایاب و ذهـاب ما جهان از  نرفتیم  و  نیامدیم  ارزان 
)مفتون: 389( 

روز قیامت
در شعر مفتون، از روز قیامت و سوال و حساب در این روز سخن به میان آمده است:
تازه جوان روز مباداست تو را آخر ای  روز مبادا آن  مبادا که  روز  از  ترسم 
)مفتون: 400(
به میگساران، زاهد کنون چه می گوید؟ اگر که آخرتی باشد و سؤال آن جاست
)مفتون: 446(
باید این جا ناحساب خویش را سنجید و  رفت می رود هر نا حسابی پای میزان حساب
)مفتون: 489(

نترسیدن از مرگ
درباره ی   نترسیدن از مرگ، مفتون معتقد است مرگ، رهایی از کمند عذاب است. در 
روایت می خوانیم: »ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا، اکثرهم جوعا فی اآلخرۀ، یا سلمان! انما 
الدنیا سجن المؤمن و جنۀ الکافر.« بیشترین افراد سیر دنیا، بیشترین افراد گرسنه در آخرت 
خواهند بود، ای سلمان! به راستی دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. )طوسی، 1388: 

396( نمونه ای از اشعار مفتون درباره ی نترسیدن از مرگ:
سایه بان ها بر سر از  بال هما داریم ما نیست ما را وحشتی از آفتاب رستخیز
)مفتون: 424(
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چنان که هـرکه زمادر برای مردن زاد خدا گواست که مردن  برای زندگی است
)مفتون: 505(

کجاست مرگ؟ که چون جان کشم در آغوشش
عذاب کمند  از  رست  توان  مرگ  به  اگر 
)مفتون: 429(
زروی شوق می نازم به بخت مقبلم امشب گریبان اجل افتاده در چنگم به آسانی
)مفتون: 433(
که غیر مرگ ز شش سوره فرار نداشت به مرگ رستم از این دامگاه پر آشوب
که تاج و تخت شهان نیز افتخار نداشت تا بینی نگر به تاج شهان بعد مرگ 
)مفتون،: 486(

 تهذیب نفس
اَفلَح َمن َزّکها َوَقد خاَب َمن َدّسیها« )شمس،  خداوند در قران کریم می فرماید: »َقد 
10-9( بی تردید کسی که نفس را از آلودگی پاک کرد و رشد داد بر موانع وم شکالت دنیا و 
آخرت پیروز شد و کسی که آن را به آلودگی ها و امور بازدارنده از رشد بیالود از رحمت حق 
ناامید شد. آیات فوق نشان دهنده ی اهمیت تهذیب نفس است. نراقی نیز در این باره نوشته 
است: »باید دانست که سعادت مطلق حاصل نمی شود مگر اینکه صفحه ی نفس در جمیع 
اوقات از همه اخالق ذمیمه معّرا و به تمام اوصاف حسنه محلّی باشد.« )نراقی،1374: 34(

در شعر مفتون درباره ی تهذیب نفس می خوانیم:
مفتون! جمال جانان، با چشم جان توان دید          بر هر کسی ندادند، چشم خدای بین را
)مفتون: 414(
شـرف اسـت آدمـی را به خـصـال آدمـّیت             نه به علم و فضل تنهاست کمال آدمّیت
)مفتون: 495(

2-3- مضامین اخالقی و تربیتی در غزلیات مفتون همدانی
ادبّیات، میدانی بسیار وسیع و گسترده دارد که جنبه های مختلف وجودی انسان با آن در 
ارتباط است. مسائل اخالقی، یکی از این جنبه هاست. در حقیقت اشعار اخالقی، برای اصالح 
وضع جامعه و باال بردن سطح اخالق عمومی و نیز سعادت دنیا و عقبی سروده می شوند. در 
کتاب نقد ادبی آمده است »بعضی ارزش اخالقی را اصل و مالک نّقادی شمرده اند. هر شعر 
و سخنی را با حکمت و اخالق مقرون و موافق باشد، می پسندند و می ستایند و هر آن چه 
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را خالف اخالق و حکمت باشد نکوهش ورد می کنند.« )زرین کوب، 1388: 65( سنایی، 
عّطار، نظامی، مولوی و ... از جمله شعرایی هستند که موضوعات اخالقی در اشعارشان به 

چشم می خورد. 
2- 3- 1- فضایل  اخالقی

محبت
مفتون درباره ی محبت، معتقد است این خصلت عاشقان را به دور هم جمع می کند:

محبت، عاشقان را جمع می سازد به دور هم
دهد یک رشته نظم سبحه ی صد دانه در یک جا
)مفتون: 391(

تواضع و فروتنی  
در باره ی تواضع گفته اند: »تواضع آن بود که خود را مزیّتی نشمرد بر کسانی که در 
جاه از او نازل تر باشند.« )طوسی،1369 :113( در روایت نیز آمده است که حضرت عیسی 
)ع( فرمود که: خوشا به حال تواضع کنندگان در دنیا که ایشان در روز قیامت بر منبر ها 
خواهند بود. )مجلسی، 1386، ج 78 :309( از حضرت علی )ع( نیز نقل شده که فرمودند: 
»اَلَتواُضع ُسلَُم الَشرف َوالَتکبُُّر اُسَّ الَتّلَِف« فروتنی نردبان سرافرازی است وخود بزرگ بینی 

بنیاد نابودی. )راستگو، 1376: 260(
حافظ می گوید: 

چاکری اظهار  و  کن  بندگی  اقرار  نمی خرند در کوی عشق شوکت شاهی 
 )حافظ،1367 :247(

در شعر مفتون نیز می خوانیم:
را آزمایي  زور  سرپنجه ي  و  طاقت  ندارد  زتاب طّره، آزار دلم کم کن که این خسته
)مفتون: 419(
جای خود گر بشناسی همه جا جاست تو را قدر خود  را چو بدانی همه َقدَرت دانند
)مفتون: 399(

      فضیلت قناعت
از  قلّت و کفایت و قطع طمع  برحّد  قناعت گفته اند: »قناعت، وقوف است  باره ی  در 
طلب کثرت و زیادت و هر نفسی که بدین صفت مّتصف باشد و بدین خلق متخلّق گشت، 
خیر دنیا و آخرت و گنج فراغت و غنا یابد و راحت ابدی نصیب او گردد.« )کاشانی،1387: 
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244( موسی )ع( گفت: یارب از بندگان تو که توانگرتر؟ گفت آن که قناعت بکند بدان 
چه من بدهم. رسول)ص( گفت: خنک آن کس که راه اسالم به وی نمودند و قدر کفایت 
باشی.  تا شاکرترین خلق  قناعت کن  وبه آن چه داری  قناعت کرد  بدان  و  به وی دادند 
)غزالی،1370: 541-540( نراقی در این باره نوشته است: »ضّد صفت حرص، ملکه ی قناعت 
است و آن حالتی است از برای نفس که باعث اکتفا کردن آدمی است به  قدر حاجت و 
ضرورت و زحمت نکشیدن در تحصیل فضول از مال و این از جمله صفات فاضله و اخالق 
حسنه است و همه ی فضایل به آن منوط بلکه راحت در دنیا و آخرت به آن مربوط است و 
صفت قناعت مرکبی است که آدمی را به مقصد می رساند. وسیله ای است که سعادت ابدی 

را به جانب آدمی می کشاند.« )نراقی، 1374: 397(
در شعر مفتون درباره ی فضیلت قناعت می خوانیم:

آری آری شاه آن باشد که بنوازد گدا را تا گدای او شدم ملک دو گیتی داد بر من
)مفتون: 394(
ما کالغ  ننشیند  آرزو  بام  بر  ما آشیان به کنج قناعت گزیده ایم
)مقتون: 422(
هرچند می شود چو گدا شاه از رقیب شاه و گدا به مملکت عاشقان یکی است
)مفتون: 435(
که تاج و تخت شهان نیز افتخار نداشت نگر به تاج شهان بعد مرگ تا بینی
)مفتون: 486(
گدای کوی تو نبود به کیمیا محتاج استغنا کز  بود  کافی  تو  چشم  نگاه 
)مفتون: 498(

خاموشی و راز داری 
حضرت رسول اکرم )ص( فرمودند: »َمن َصمَت نَجا« هر که خاموشی گزیند نجات یابد. 
از حضرت علی )ع( نقل شده است: »ما َشیٌء اََحقَّ بِطوِل ِسجٍن ِمن لِسان« هیچ چیز برای 
زندانی کردن طوالنی، سزاوارتر از زبان نیست. )مجلسی،1386،ج74 :76( خاموشی و حفظ 
زبان از منظر بزرگان دین و دیدگاه عارفان از اهمّیتی وافر برخوردار است. مفتون نیز به این 

مهم توّجه داشته است و در ابیاتی به این موضوع اشاره می کند: 
من وحرفی نگفتن از تو حّتی با دل خود هم                                         تو وگفتن به پیش دشمنان از دوست مطلب ها
)مفتون: 425(
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تیر و شمشیر جدا، حلقه جدا، دار جدا می طلبد بـــرون  افتاد  چو  پرده  از  راز 
)مفتون: 392(

سخن
حضرت علی )ع( درباره ی سخن و اهمیت آن می فرمایند: »تََکلَّمُوا تُعَرفُوا َفاِنَّ الَمرَء 
َمخبُوٌء تَحَت لِسانِِه.« سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا انسان در زیر زبانش پنهان است. 

)مجلسی، 1386،ج4: 421(
سعدی در این باره می گوید:

هنر صـاحــب  گنــج  در  کلــید  چیست خردمند  ای  دهان  در  زبان 
ور پیله  یا  است  فروش  جوهر  که  کسی داند  چه  باشد  بسته  در  چو 
)سعدی،1370 :107(

مفتون در این باره سروده است:
به شست باز نیاید چو تیر جست از شست مفتون وسبک  نسنجیده  مگوي  سخن 
)مفتون: 442(
دم مزن از دهنش قافیه تنگ است این جا  هرچه می خواست دل تنگ تو مفتون گفتی
)مفتون: 392(
پوست فاسد چو شود تن برد آزار ز پوست  بهتر آن است که بی پوست بگوییم سخن
)مفتون: 472(

صلح و آشتی
حافظ می گوید:

مدارا دشمنان  با  مروت  بادوستان  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
)حافظ،1367: 4(

َّه َطغی  در قرآن کریم خطاب به موسی )ع( و هارون )ع( آمده است: »اِذَهبا اِلی فرعون اِن
َفقوال لَُه َقوال لَیَّنا« بروید به سوی فرعون به راستی که او طغیان کرد پس بگویید به او با 

نرمی. )طه، 44-43( 
در شعر مفتون درباره ی صلح و آشتی می خوانیم:
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آخر ای نوع بشر قافیه تنگ آمده است جنگ وخون ریختن وغارت هم تا کی وچند
)مفتون: 261(
کنی کم  خود  سر  از  را  ما  شّر  نازنین ای  ای  بوسه  با  توان  می 
)مفتون: 724(

    انتخاب دوست و همنشین نیکو 
در کیمیای سعادت آمده است: »بدان که هر کسی دوستی و صحبت را نشاید، بلکه باید 
که صحبت  با کسی داری که در وی سه خصلت بود: اول عقل بود، خصلت دوم خلق نیکو 
بود، خصلت سوم آنکه به صالح بود که هر که بر معصیت مصر بود از خدای تعالی نترسد 
و هر که از خدای تعالی نترسد بر وی اعتماد نباشد. از امام جعفر صادق )ع( نقل است 
که: از صحبت پنج تن حذر کنید: اول دروغ زن که همیشه با وی در غرور باش؛ و دیگر 
احمق، که آن وقت که سود تو خواهد، زیان کند و نداند؛ و بخیل که بهترین وقت تو از تو 
ببرد؛ و بد دل که در وقت حاجت تو را ضایع بماند؛ و فاسق که تو را به یک لقمه بفروشد.« 

)غزالی،1370: 314-315(
مولوی می گوید:

همنشین نیک جویید ای مهان ای فغان از یار ناجنس ای فغان
بد مار  از  بود  بدتر  بد  یار  بد یار  از  گریز  می  توانی  تا 
زند ایمان  بر  و  جان  بر  بد  یار  زند برجان  همی  تنها  بد  مار 
)موالنا،1363،ج6: 441 (

در شعر مفتون نیز درباره ی دوست همنشین و نیکو می خوانیم:
مژده، ای اهل نظر پیدا نمودم کیمیا را تا شدم هم صحبت پیر مغان زر شد مس من
)مفتون: 394(
کان چه می جویند اهل دل در آن کاشانه است جهد می کن تا دل صاحبدلی آری به دست
)مفتون: 463(
دادی ای تازه جوان گوش به نادان به عبث کردی دانا  مردم  دلبستگی  ترک 
)مفتون: 496(
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کز صد هزار مملکت جم غنیمت است صاحب دمی اگر دهدت دم همان دم است
)مفتون،1364: 444(

      رضا 
نراقی درباره ی رضا نوشته است: »ضّد سخط، رضاست وآن عبارت است از ترک اعتراض 
بر مقّدرات الهّیه در باطن و ظاهر، قوالً و فعاًل. صاحب مرتبۀ رضا، پیوسته در لّذت و بهجت و 
سرور و راحت است؛ زیرا تفاوتی نیست در نزد او میان فقر و غنا، راحت و عنا، بقا و فنا، عّزت 
و ذلّت، مرض و صّحت و موت  وحیات. )نراقی،1374: 767( در مقدمه ی کشف المراء در 
تعریف این واژه آمده است: »َو بَهَجۀ بِما َقضی اهللُ رضا َو ذو الّرضا بِما َقضی ما اِعِتَرضا« یعنی: 
خشنودی به خواست خدا، مقام رضا است و کسی که دارای مقام رضا بوده باشد به آنچه خدا 
بخواهد اعتراضی ندارد. )طوسی،1369: 19( حضرت علی در این باره می فرمایند: »َعالَمٌۀ 
َرضِی اهللِ ُسبحانَُه َعِن الَعبِد ِرضاُه بما قضی بِِه ُسبحانُه لَُه وَعلَیه« نشانۀ رضا و خشنودی 
خدای سبحان از بنده، خشنود بودن آن بنده است بدان چه خدا برای او مقدر فرموده، چه 

به سودش باشد و چه بر زیان او. )آمدی،1377،ج2: 309( 
مفتون درباره ی رضا سروده است:

حضرت کبریا کند قسمت تو ثواب را شوم اگر  رضا  تو  از  ام  کبریایي  که  بنده 
)مفتون: 399(
شکوه اي نیست از آن جعد بالخیز مرا قتل خود هرکه عیان دید به زنجیر رضاست
)مفتون: 410(
بي قسمتي است قسمت روز الست ما مفتون به جهد مي نشود وصل او به دست
)مفتون: 421(
خیمه در صحراي تسلیم ورضا داریم ما مي پسندیم آن چه برما مي پسندد لطف دوست
)مفتون: 424(
زروي شوق مي نازم به بخت مفبلم امشب آساني به  چنگم  در  افتاد  اجل  گریبان 
)مفتون: 433(

رعایت ادب 
در رساله ی قشیریه درباره ی ادب آمده است که حقیقت ادب، اجتماع صفات خیر است، 
پس ادیب کسی که جمع باشد در او خضال وصفات محموده. و بعضی گویند ادب آن است 
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که هرچیزی را در محل و موضع خود بگذارند و مقتضّیات احوال را بدانند. )قشیری،1381: 
512( حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند: »َحسن االَدِب َخیُرُه واِزِر َو اَفَضُل َقرین« 

ادب نیکو بهترین یاور وبرترین همنشین است. )راستگو،1376: 94(
در شعر مفتون در اینباره می خوانیم:

بعد اخالق وادب خوش گفت مفتون هرکه گفت
آدمی را زینتی چون دانش و فرهنگ نیست
)مفتون: 480(

عفو و گذشت 
در تعریف عفو گفته اند: »عفو آن است که از بدی درگذری و در مقابل بدی، بدی نکنی 
عفو و بخشش کنی به حکم، َوالکاِظمین الَغیظ َوالعافیَن َعن ِالناس )سجادی،1362: 336(

مفتنون در این باره می سراید:
پس بهر کي بگذاشتي آن عشوه ی ممتاز را کردیم با هم آشتي، با من اگر کین داشتي
)مفتون: 405(
نگارا دارد؟  مگر  سنگت  دل  عاشق دارد  ترحم  چشم  تو  ز 
)مفتون: 396(

عدم تعلق به دنیا 
در شعر مفتون، نشانه های بسیاری از عدم تعلق به دنیا وجود دارد. بهره بردن از آدمّیت، 

اشتیاق به مرگ، فانی بودن عالم و... از نشانه های این معنا است:
تا بدیدم لحظه ای دیدار یار آشنا را از دو عالم سر به سر بیگانه سان برداشتم دل
)مفتون: 394(
اگر به مرگ توان رست از کمند عذاب کجاست مرگ که چون جان کشم در آغوشش
)مفتون: 429(
پیغمبر وارستگان داده است این پیغام را بر بهره  آدمّیت  از  بزن  را  عالم  دو  قید 
)مفتون: 407(
از گدا تا شاه باید چشم از آن پوشید و رفت آن چه از این عالم فانی توان فهمید و رفت
)مفتون: 488(
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گرد باد آسا به خود باید از آن پیچید ورفت
)مفتون: 489(

دشت وحشتناک هستی آدمی خوار است و بس

     غیرتمندي
علمای اخالق در تعریف غیرتی که مورد تأیید آنها است، چنین آورده اند: »غیرت و 
حمّیت؛ یعنی تالش در نگهداری آنچه حفظش ضروری است. این صفت در قالب مطلوبش، 
از شجاعت، بزرگ منشی و قوت نفس انسان سرچشمه می گیرد و یکی از »ملکه«  های 
شریفه نفسانی  است.« )نراقی،1377،ج1: 301( اصل غیرت به دور از افراط و تفریط ها و 
کجروی ها، از جمله صفاتی است که موجب مباهات بوده و در احادیث، از خداوند نیز به 

عنوان غیرتمند یاد شده است. )کلینی،1407،ج5: 535( 
در شعر مفتون در این باره می خوانیم:

به بزم غیر رفتي و من بیچاره از غیرت           به خاک و خون طپان مانند مرغ بسملم امشب
)مفتون: 433(

دوری گزیدن از غفلت و اغتنام فرصت
غّزالی دوری گزیدن از غفلت و اغتنام فرصت می نویسند: »بدان که هرکه از سعادت 
آخرت محروم ماند از آن بود که راه نرفت و هر که راه نرفت از آن بود که یا ندانست و یا 
نتوانست و هر که نتوانست از آن بود که اسیر شهوت بود و با شهوت خود بر نیامد و هرکه 
ندانست از آن بود که یا غافل بود و بی خبر و یا راه گم کرد، یا هم اندر راه به نوعی از پندار 

از راه نیفتاد.« )غّزالی،1370: 624(
فردا؟ دیده  که  گلگون،  ي  باده  بیار  تو وقت را مده از دست ساقیا امروز
)مفتون: 395(

مگر امشب سحر دارد نگارا را دلت  کام  دهم  فردا  مگو 
)مفتون: 396(
که نقد عمر شود خرج این ایاب وذهاب جز این ز آمد ورفت جهان نشد حاصل
)مفتون: 430(
خّرم بزی که خاطر خّرم غنیمت است این یک دو دم که مانده ز عمر عزیز تو
)مفتون: 444(
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خّرم بّزي که خاطر خّرم غنیمت است این یک دو دم که مانده زعمر عزیز تو
            )مفتون: 445(

سیرت نیکو 
ُجُل الُمؤِمُن ُخلٌق َحَسٌن  در روایات درباره ی سیرت نیکو می خوانیم: »َخیُر ما اُعِطَی الرَّ
ُجَل َقلَب ُسوٍء فِی ُصوَرٍه َحَسَنٍه.« بهترین چیزی که به مؤمن عطا شده خلق  َوَشُر ما اُعِطَی الَرّ
نیکو است. و بدترین چیزی که به کسی داده اندباطن زشتی است که در ظاهر زیبا پوشیده 

باشد. )سیوطی،1373، ج2: 10( در شعر مفتون نیز در این باره می خوانیم:
کردیم با هم آشتی، با من اگر کین داشتی           پس بهر کی بگذاشتی آن عشوه ی ممتاز را
)مفتون: 405(

شاکران نعمت
خواجه نصیر الدین طوسی گوید: شکر در لغت ثنایی است بر منعم به ازای نعمت های 
او؛ چون معظم نعمت ها بل جملۀ نعمت ها از حق تعالی است. پس به بهترین چیزی مشغول 
بودن، شکر او تعالی باشد. قال اهلل تعالی: »لَِئن َشَکرتُم اِلَزیَدنَُکم« در خبر است: »ااَلیماُن 

نِصُفمان نِصُف َصبر َونِصُف ُشکر« )طوسی،1369: 214(
دست من گر کوته است از دامن وصلش چه غم         شکر هلل پای آه صبحگاهی لنگ نیست
)مفتون: 480(

همت بلند داشتن
مفتون در باره ی داشتن همت و فواید و برکات آن می سراید:

منتظر ننشسته ام کز اسمان آید مرا رزق خود از همت خود مي خورم با خون دل
)مفتون: 409(
سایه بان ها بر سر از بال هما داریم ما رستخیز آفتاب  از  وحشتي  را  ما  نیست 
)مفتون: 424(
گر چو شبنم هوس عالم باالست تو را جوی دانا  دل  خورشید  تابش  از  همت 
)مفتون: 400(
بر سر افالک افشاندیم گرد خویش را ما که  زاهد  مبین  را  ما  آلوده ی  دامن 
)مفتون: 406(
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منتظر ننشسته ام کز آسمان آید مرا رزق خود از همت خود می خورم با خون دل
         )مفتون: 409(

مبین که خانه به دوشم و یا که خانه نشین
به طول و ارض و سما، عرض دستگاه من است
)مفتون: 456(

 فضیلت صبر
نراقی درباره ی صبر نوشته است: »ضد صفت جزع، صبراست و آن عبارت است از: ثبات 
نفس و اطمینان آن و مضطرب نگشتن آن در بالیا و مصائب و مقاومت کردن با حوادث و 
شدائد، به نحوی که سینه ی او تنگ نشود و خاطر او پریشان نگردد و گشادگی و طمأنینه 
که پیش از حدوث آن واقعه است زوال نپذیرد.« )نراقی،1374: 814( امام علی )ع( در این 
باره می فرمایند: »َوعلیُکم بِالَصبر ِمن االیماِن کالراس ِمن الَجَسِد َو ال َخیَر فی َجَسد ال َراَس 
َمَعه وال فی ایماِن ال َصبر َمَعُه« شکیبایی نسبت به ایمان به منزله ی سر نسبت به بدن است؛ 
در بدنی که سر نیست و در ایمانی که شکیبایی نباشد خیری نیست. )فروزانفر،1361: 46( 
بِر ُحسُن الیقین باهللِ؛ ریشه و اساس صبر  در روایت دیگری از حضرت می خوانیم: »اَصُل الصَّ
و بردباری، یقین نیکو داشتن به خداست.« )آمدی،1377،ج2: 608( تهانوی نیز در باره ی 
صبر آورده است: »اصل صبر بر سه مقام اند: اّول، ترک شکایت و این درجه ی تائبان است، 
دّوم، رضا به مقدور است و این درجه ی زاهدان است، سّوم، محّبت آن است که موال با وی 

کند و این درجه ی صّدیقان است.«. )الفاروقی تهانوی،1346،ج1: 823( 
در شعر مفتون نیز درباره ی صبر می خوانیم:

به پاس آن که بلي گفته ایم روز الست بالي دوست به جان مي خریم و دم نزنیم
)مفتون: 442(
صبر باشد آخرین درمان ولیکن کو مرا خود گرفتم درد بی درمان عشق یار را
)مفتون: 411(
که عشق خانه ی صبر مرا رساند به آب کجا روم به که گویم حدیث سیل سرشک
)مفتون: 429(
کافت دین و دل و صبر و تحمل اینجاست از من ای دل طمع صبر ودل و دین منما
)مفتون: 448(

مضامین دیني و اخالقي در غزلیات مفتون همداني
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چاره ی هجر بود صبر و تحّمل، لیکن                 عاشق آن نیست که با صبر و تحمل گردد
)مفتون: 508(

فضیلت دوری از نادان
خداند در قران کریم می فرماید: »َو اَعِرض َعِن الجاِهلین« از نادانان دوری کن. )اعراف، 

)199
سعدی در این باره می گوید:

مپیونـد نـادان  بـا  فـرمـود  مــرا  طلـب کـردم زدانـایـی یـکـی پـنـد
ببـاشـی تـر  ابـلـه  نـادانـی  گــر  و  بباشی خـر  دهـری  دانای  گر  که 
)سعدی،1366: 662(

در شعر مفتون نیز درباره ی این معنا می خوانیم:
تو و بدخویی از حّد فزون با نیک مشرب ها من و پند تو دادن کز بد افعاالن گریزان شو
)مفتون: 425(
چرا؟ ز صحبت نا اهل احتراز خوش است مفتون توان  تا  جّهال  ز  گیر  کناره 
)مفتون: 453(
آدمیت زوال  ز  گوید  دیو  که  مشنو  اگرت حسود گوید که زوال دارد آدم
)مفتون: 495(

علم و دانش 
مفتون در اشعار خود درباره ی علم و دانش آورده است:

که خلع جهل نکوتر بود ز خلع سالح نمی داند الملل  بین  مجمع  که  مگر 
)مفتون: 501(

عمل و نتیجه ی آن
سعدی در باره ی عمل و نتیجه ی آن می گوید:

جـو ز  جـو  بـرویـد  گنـدم  از  گندتم  مشــو غـافـل  عـمـل  مـکـافـات  از 
)سعدی: 241(

در قرآن آمده است: »اِن اَحَسنُتم اَحَسنُتم اِلَنُفِسُکم َو اِن اََسأ تُم َفلَها« اگر نیکویی کنید 
برای خودتان کرده اید و اگر بدی کنید، برای نفس خودتان است. )اسراء، 7( 
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جامی در این باره می گوید: 
کردار بد  به  بدی  گردد  باز  نیــکوکــار بــه  دهــد  بــر  نیکــویی 
)جامی،1367: 214(

مفتون نیز در شعر خود این معنا را آورده است:
هرکه در این جا کند تعمیر یک ویرانه را روز محشر مي کند مفتون بهشتي بهر خود
)مفتون: 417(
آدمی را زینتی چون دانش و فرهنگ نیست بعد اخالق و ادب خوش گفت مفتون هرکه گفت
)مفتون: 480(

رازداری
مفتون در باره ی راز داری این چنین سروده است:

تیر و شمشیر جدا، حلقه جدا دار جدا طلبد می  برون  افتاد  چو  پرده  از  راز 
)مفتون: 392(

فقر عرفانی
در شعر مفتون در باره ی فقر عرفانی چنین می خوانیم:

چرا؟ که سلطنت فقر عّز و جاه من است نگه دارد را  فقر  سلطنت  خدای 
)مفتون: 457(
اشعار بخواهید زمن سیم و زرم نیست مفتون و  مفتونم  و  مفتونم  و  مفتونم  
)مفتون: 481(
نشسته اند عزت  سرادق  بر  قوم  کاین  عشق کوی  گدایان  به  کم  چشم  به  منگر 
)مفتون: 541(

همدردی با مستمندان و دستگیری افتادگان
مفتون درباره ی همدردی با مستمندان و دستگیری افتادگان چنین سروده است:

  دستگـیري کن ز پا افتـاده را تا مي تـوان           گوش کن از پیر اي رعنا جوان این پند را  
)مفتون: 404(

مضامین دیني و اخالقي در غزلیات مفتون همداني
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صواب طریق  مدان  گساري  باده  غیر  به  نجات طریق  مجو  کارگشایي  غیر  به 
)مفتون: 430(
پاي بر کعبه نهاد آن که دل آورد به دست دست برد آن که به باّزي دو عالم زد پاي
)مفتون: 441(
در عمر خویش از همه عالم غنیمت است اگر کشي از دل  پردرد  یک آه سرد 
)مفتون: 445(
با گدا بنشستنش عار است، گویی نیست، هست یار می گیرد کنار از ما عجب نبود که شاه
)مفتون: 473(

فضیلت انفاق
سجادی درباره ی فضیلت انفاق می نویسد: »عبارت از بخشش و بذل مال است در راه 
خدا به فقرا و مستحقین به حکم »اَلَّذیَن یُنِفقُوَن اَموالَُهم« و »اُنِفقُو َخیرااًلَ نُفِسُکم« و نزد 
عرفا کمال بذل است، بذل مال ،بذل منال ،بذل جان و بذل جسم در راه معبود و محبوب 

حقیقی.« )سجادی،70:1362(
یک بوسه کن کرم، که نگویند آن صنم       بسیار خوب بود، ولیکن کرم نداشت

)مفتون: 486(
عزلت و گوشه نشینی

را  انزوا  و  انقطاع  و  از خلق، مشایخ طریقت، عزلت و خلوت  گوشه گیری، کناره گیری 
گردند.  معزول  خود  اعمال  از  و  شود  بسته  ظاهر  حواس  تا  کرده اند  اختیار  آن جهت  از 
از مشاهده ی جمال مولی محبوب گرداند.  را  او  انسانی رسد  به روح  زیرا هر حجابی که 

)سجادی،1370: 579(
کم مالقات شو ار عزت خود مي طلبي                هرچه بسیار شود گل، به نظر خوار تر است
)مفتون: 450(

فضیلت عهد و وفا 
درباره ی وفا آمده است: »وفا آن بود که از التزام طریق مواسات و معاونت تجاوز جایز 
نشمرد.« )طوسی، 1369: 116( در قرآن کریم آمده است: »یا اَیُّها الّذیَن آَمنُوا اُوفُوا بِالُعقُود« 

ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها وفا کنید. )مائده، 1(
زکویت می روم ای بی وفا امروز یا فردا                         تو می مانّی و اغیار و خدا امروز یا فردا
)مفتون: 393(
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دشمنت بوده که گفته به جفا کوش تو را به وفا کوش که محبوب همه خلق شوي
)مفتون: 400(
با مدعي خندیدن و، با من نخندیدن تو را داني کدامین حالتت، پیوسته گریان داردم؟
)مفتون: 401(
گر که لطفي مي کني، امروز کن، فردا چرا؟ این همه امروز وفردا مي کني با من چرا؟
)مفتون: 401(
تو و پیوستن با غیر واز مفتون بریدن ها من واز دوستان الفت بریدن ، با تو پیوستن
)مفتون: 428(
ما داریم  کیمیا  عالم  خلق  ای  الصال  ما داریم  وفا  وکاالی  عشقیم  تاجر 
)مفتون: 424(
است وفادارتر  که  یاري  دولت  دامن  زدست ندادند  دوست،  غم  آشنایان 
)مفتون: 450(

عاقبت اندیشی 
مفتون درباره ی عاقبت اندیشی چنین سروده است: 

می کند پاییز  و  دی  پی  آوری  جمع  قوت بهار  در  وی  که  مور  ز  مشو  کمتر 
)مفتون: 399(

 احترام به پدر و مادر
در قرآن درباره ی احترام به پدر و مادر می خوانیم: »َو َوَصّینا االِنساَن بِوالَِدیِن اِحساناً«  

و ما انسان را سفارش کردیم به نیکویی کردن با پدر و مادر. )احقاف، 15(
مفتون نیز این معنا را در شعر خود آورده است:

وال تَُقل لَُهما اُف، که می کنی صد آخ کن مدارا  مادرت  و  پدر  حرمت  به   
)مفتون: 555(

احسان و نیکي به مردم
مفتون به احسان و نیکی به مردم نیز توجه بسیار مبذول داشته است. در اشعار وی در 

این باره می خوانیم:

مضامین دیني و اخالقي در غزلیات مفتون همداني
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خوش آنکه خاطر موري به عمر خویش نخست چو تاج وتخت سلیمان  به باد رفت به دهر
)مفتون: 442(
که جز فالحت این زرع ، نیست راه فالح خلق دل  مزرع  به  نکویی  تخم  بکار 
)مفتون: 500(
آباد کنی  مگر  خرابی  که  تا  بکوش  آثاری بهشت  بر  رسی  که  آن  برای 
آزاد زغم  کنی  را  دلی  عمر،  به  اگر  به شادکامی و عشرت توان رسی به جهان
)مفتون: 505(

نیک نامي
مفتون درباره ی نیک نامی چنین سروده است:

است غنیمت  آدم  از  ماند  نیک  نام  گر  روزگار به  ندارد  نتیجه  جم  ملک  صد 
)مفتون: 444(

شب زنده داری
در شعر مفتون دربارۀ شب زنده داری می خوانیم:

تو و لب بر لب اغیار بنهادن همه شب ها من و شب ها ز انبوه غمت تا صبح یا رب ها
)مفتون:424(

2-3-2- رذایل اخالقی
در این بخش از پژوهش، رذایل اخالقی در شعر مفتون بررسی می شود.

 جاه طلبی
ِمنُه.« مال همچون  ُه َوالجاُه اََضرُّ در روایات درباره ی جاه طلبی آمده است: »اَلماُل َحَیّ
است!  مار  از  خطرناک تر  مقام  و  جاه  و  کننده(  هالک  اّما  وخال  خط  )خوش  است  مار 
)فروزانفر،1361: 152( در روایت دیگری از امام محمد باقر )ع( می خوانیم: ما ِذئباِن ضاریاِن 
َرِف فی  لِها َو هذا فی آِخِر ها بِأسَرَع فیها ِمن ُحبِّ الماِل َو الشَّ فی َغَنم لَیَس لَها راع، هذا فی اَوَّ
دیِن المؤِمِن. دو گرگ درنده در یک گله بی چوپان که یکی در اول گله و دیگری در آخر 
آن باشد، آن قدر ضرر نمی زنند، که مال پرستی و جاه طلبی به دین مؤمن ضرر می رسانند. 

)کلینی،1407، ج 2: 315( 
مفتنون نیز در این باره سروده است:
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نام و ننگ از همنشینان عقول ناقصند        هرکجا عشق است آن جا جای نام و ننگ نیست
)مفتون: 480(

خودبینی و غرور 
    غرور یعنی فریب و اصل آن مأخوذ از قرآن مجید است که فرمود: »َوما یَِعُد ُهُم 
الَشیطاُن ااِّل غروراً« )اسرا،64( وعده ی شیطان چیزی جز غرور نخواهد بود. امام محّمد غّزالی 
اینگونه تعریف کرده است: »بدان که کبر و خویشتن  در کتاب کیمیای سعادت، کبر را 
بزرگی، صفتی مذموم است و به حقیقت خصمی است با حق عّز وجل که کبریا و عظمت 
وی را سزد و بس و بدین سبب اندر قرآن مذّمت بسیار است جّبار و تکّبر. چنان که گفت: َقد 
خاَب ُکل َجّبار َعنید. نومید و بی بهره شد هر گردنکِش ستیزنده بود. و رسول علیه السالم 
گفت: متکّبران را اندر قیامت چنان کنند که به صورت موران در زیر پای خلق افتاده باشند 

از خواری که باشند به نزدیک حق تعالی. )غزالی،1370: 598(

مفتون درباره ی خودبینی و غرور چنین سروده است:
دست من بگرفت وگفت از حد برون مگذار پا را دوش رفتم تا بگویم کیست مفتون میر مجلس
)مفتون: 394(
را ثروتمند  نیست  التفاتي  فقیران  با  هست راضي عاشق از معشوق،مي داند که هیچ
)همان: 403(
ما پرست  بت  شما  پرست  خداي  باشد  زاهد تو غّره اي به عمل  ما به لطف دوست
)مفتون: 420(
خود پرست است زحق دور و یا باده پرست من که مستم یکي از شیخ بخواهد انصاف
)مفتون: 441(
هرکه غیر از این بگوید جمله سعیش باطل است از منّیت هرکه پا بیرون گذارد در مناست
)مفتون: 467(
نداشت منم  اّول  ز  مسئله  بود  معلوم  گفتی که نور ماه و خور از عارض من است
)مفتون: 486(

ریاکاري
در شعر مفتون درباره ی ریاکاری می خوانیم:
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خدا گواست که اخالص من ریایی نیست اخالص در  غیر  کرده  ریا  عشق  به  اگر 
)مفتون: 484(
به مفتون زاهدا مفروش این زهد ریایي را دگر چیزي ندارد هرچه بودش شد بهاي مي
)مفتون: 419(

مذمت دشمنی و پرهیز از آزار دیگران
فردوسی در بیتی زیبا سروده است:

بس و  است  همین  رستـگاری  ره  کس  مـیـازار  و  گـرای  نــیــکی  بــه 
)فردوسی،1387ج3: 202(

در شعر مفتون نیز درباره ی آزار دیگران می خوانیم:
گر شکایت از تو روزی بر زبان آید مرا می برم را  خویشتن  زبان  من  محّبت  در 
)مفتون: 409(
گو بگوید هر چه می خواهد، خدا داریم ما ما به  زاهد  کس  حق  در  بد  نمی گوییم  ما 
)مفتون: 424(

مذمت شهوت پرستی و هوای نفس
درباره ی شهوت نوشته اند: »شهوت میل مفرط را گویند.« )سجادی،1362: 1079(

مولوی در این باره می گوید:
هر که  در شهوت فرو شد بر نخاست سخاست شهوت ها  و  لّذت ها  ترک   
)مولوی،1368: 1272(

مفتون نیز همین مضمون را در شعر خود آورده است:
با لب جانان چه حاصل ز آب حیوانی مرا می کند حیوان  آب  آرزوی  حیوان  نفس 
)مفتون: 412(
آنچه مي خواهد جز کذب وریا داریم ما تا به صد فرسنگ از نفس و هوا دوریم دور
)مفتون: 424(
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مذمت دنیا پرستی
غّزالی در کیمیای سعادت می گوید: »بدان که دنیا سر همه شرهاست و دولتی وی اصل 
همه ی معصیت هاست رسول اکرم )ص( روزی به گوسفند مرده ای بگذشت، گفت: ببینید 
که این مردار چگونه خوار است که کسی به وی ننگرد! بدان خدای که نفس محّمد به دست 
قدرت وی است که دنیا بر حق سبحانه و تعالی خوارتر از این است. و گفت: دوستی دنیا سر 

همه ی گناهان است.« )غّزالی،1370: 522( 
خواجه عبد اهلل انصاری در این باره می گوید: آن علی مرتضی و هژبر درگاه رسالت داماد 
حضرت نبوت، هرگاه بر دنیا برگذشته دامن دیانت خویش فراهم برگرفته، ترسان ترسان و 

گفتی ُغّری َغیری« )سّجادی،1370: 394(
در شعر مفتون نیز این معنا به زیبایی منعکس شده است:

خنک آن کس که به کار می وچنگ است این جا نبود ندامت  غیر  جهان  گلزار  گل 
)مفتون: 391(
خیمه هر جا می زنند این ها مخفف می زنند نیستند مّظول  خرگاه  فکر  معنی  اهل 
)مفتون: 556(

مذمت بدحسابي
مفتون درباره ی بد حسابی چنین سروده است:

ما حساب  باشد  که  ماست  عید  روز  آن  نمي رسند جایي  به  کج حساب   عشاق 
)مفتون: 389(
اوست اعتبار  شود  خوار  که  اگر  عاشق  می شود خـوار  فتـد  که  هر  اعتبار  از 
)مفتون: 469(

خود کم بیني
در شعر مفتون درباره ی خود کم بینی چنین می خوانیم:

فردا یا  امروز  را  تو  من  قدر  معلوم  شود  سگ کوي تو بودم قدر پاس من ندانستي
)مفتون: 393(

ظلم  و ستم
مفتون در باره ی ظلم و ستم می سراید:
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فتخ با شیشه بود ظلم به سنگ است این جا از دل سنگ تو گر شیشه ی دل یافت شکست
)مفتون: 391(
نگارا دارد  اثر  روزی  یک  که  دردمـــندان آه  ز  نمــــی ترســــی 
)مفتون: 396(
دستت ز  شداد  به  بفرستند  رحمت  ای شوخ ستمگر مکن آن کار که عشاق
)مفتون: 438(

بدگویی خلق
مفتون درباره ی بدگویی خلق می سراید:

نیـسـت دیـدن  خـلـق  عیـب  از  بـدتـر  کمال اهل  پیش  به  نقصی  هیچ 
)مفتون: 483(
گو بگوید هر چه می خواهد خدا داریم ما ما به  زاهد  کس،  درحق  بد  نگوییم  ما 
)مفتون: 424(
مرا آید  زبان  بر  روزی  تو  از  شکایت  گر  را می برم زبان خویشتن  در محبت من 
)مفتون: 409(

3- نتیجه گیری
در اشعار مفتون، مفاهیم و موضوعات مختلفی مطرح شده است که در این بین، مضامین 
دینی و اخالقی جایگاه ویژه ای دارد. در بُعد مضامین دینی، توحید، نبوت، معاد، ناپایداری 
حیات دنیا، روز قیامت، تهذیب نفس و ... و در بُعد اخالقی نیز هر دو ساحت علم اخالق، 
شامل فضائل و رذایل اخالقی مورد توجه مفتون بوده و وی در اشعارش به مضامین هر دو 
ساحت به خوبی پرداخته است. در ساحت فضائل اخالقی پرداختن به مورادی چون محبت، 
تواضع و فروتنی، قناعت، خاموشی و رازداری، صلح و آشتی، انتخاب همنشین نیکو، رضا، 
رعایت ادب، عفو و گذشت، عدم تعلق به دنیا، غیرتمندی، سیرت نیکو، شکران نعمت، و... 
و در ساحت رذایل اخالقی جاه طلبی، خودبینی و غرور، ریاکاری، دشمنی، آزار دیگران، 
شهوت پرستی، دنیا پرستی، بدحسابی، خود کم بینی، ظلم و ستم، بدگویی خلق و... در اشعار 
مفتون به خوبی نمایان است و با توجه به اینکه مفتون روحیه ای جوانمرد داشته است می 

توان چنین نتیجه گرفت که وی به خوبی به مضامین اخالقی و دینی توجه کرده است.
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جدول و نمودار کاربرد فضایل و زذایل اخالقی واصطالحات عرفانی در غزلیات مفتون

اصطالحات عرفانی رذایل اخالقی فضایل اخالقی شاعر
119 26 107 مفتون
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