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 Abstract 
Throughout the history, freedom has always been among the most significant 
and problematic words to be talked of. According to many thinkers, it is an 
innate nature of man to think about and consider freedom continuously. To 
acquire freedom, however, seems to have been an unattainable ideal. 
Mystics, who are concerned with the cognition and exaltation of human 
beings, have never ceased considering it. Having pondered on the essence of 
mysticism, they have concluded that true mysticism is nothing but freedom 
and attaining a kind of free devotion. Their interpretation of freedom leads to 
giving up all desires, satisfaction and contentment, devotion, munificence, 
independence from others, wisdom, and serenity and peace all of which 
indicate being liberated from internal and external constraints. 
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 غرب ۀفلسفآن با تعاریف رایج در  ۀمقایسو  وم آزادی در عرفانمفه تبیین
 

 9فاطمه محسنی گردکوهی
 .ایران ،آزاد اسالمی، قزوین دانشگاه قزوین، واحد استادیار زبان و ادبیات فارسی،

 گورابی  موسویسپیده 
 تهران، ایران ،زبان و ادبیات فارسیدکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس 

 82/84/9999 مقاله: پذیرش تاریخ ؛80/98/9990 :مقاله دریافت ختاری
 (940تا ص  921 )از ص

 چکیده
اینن  هرچند است.  ه در تاریخ زندگی بشر وجود داشتهواژگانی است ک انگیزترین بحثو  ترین مهمآزادی از 

اما در  ،آید میبه شمار  تعقل و اختیار او ۀروحیذاتی بشر است و رهاورد  ،امر به باور بسیاری از اندیشمندان
شنناخت و   ۀدغدغن . عرفا به عنوان کسانی که است بودهآرمان دور و دراز آدمی  ن،عمل کسب و دریافت آ

با غور و تعمق در ماهینت تونوب بنه     ها آنند. ا هدتوجه نبو بی ه این مقولهنسبت ب ،ندتعالی انسان را داشت
. نیست دوارآزا آزادی و رسیدن به عبودیتی عاشقانه وزی مگر چی ،تینند که تووب راسا هاین نتیجه رسید

منجنر بنه حونول نتنایج زینر       این است که این امنر  ،آید برمیها پیرامون آزادی  گفتار آناز برداشتی که 
. 1 ر،. فراغنت از غین  1 ،بخشنندگی  .4 ه،. عبودینت عاشنقان  9 ی،. رضا و خشنود2 و،ترک آرز .9: شود می

 بر مفهوم آزادگی از بندهای درونی و بیرونی داللت دارد. مگی این موارده .صلح و آشتی. ۷ ی وخردورز
 

 ترک تعلق. ،عبودیت ،آزاده ،عرفان ،آزادی :یکلید هایواژه 
 

 مقدمه. 9
. اینن  شنود  منی  رو روبه بسیاری همواره با قید و بندهای ،خود در طول زندگی کوتاه انسان

دست و پای او  انین اجتماعی و فرهنگی و...قو ،عرب ،گوناگونی نظیر دین های راهقیود از 
سنخن گفنتن از    از اینن رو،  .گیرنند  میرا از او  رهایی اسحسا و لذت چشیدن بندند میرا 

 ن بر زنندگی انسنان تحمینل   موانعی است که در طول سالیا ۀهمبیان رها شدن از  ،آزادی
 هنای  سنرکوب و  اهن  ناکنامی و تأمین ناهموار ی برای زیستن در این جهان آدم و است شده
امنری   ،میل به آزادی در انسنان  ست.ا ناگزیر از دست یازیدن به این موهبت ،خود ۀعدید

. اسنت  شنده در سرشت آدمی تعبینه   خواهی آزادی اند گفتهتا آنجا که  ،ذاتی و تکوینی است
جز اینکنه   ،امور مؤمن را به او وانهاده ۀهمخداوند » :گوید می زمینهعالمه مجلسی در این 

 )مجلسنی « از دست بدهد و زینر بنار ذلنت بنرود     یت خود رات و حرّاو اجازه نداده که عزّ به

که  را چند روزی است داشتهیل امآدمی همواره ت ،ذاتیبر طبق همین امر  .(۷2 :14 ق./9489
 موانن  فراواننی  بنا  در عمل او  اما .و آزاد بمیرد آزاد زیست کند ،در این مرحله فرصت دارد
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مشنهوری دارد کنه    ۀجملن  ،قراردادهای اجتمناعی کتاب  ۀروسو در مقدم. ستا شده رو روبه
در همه جای دنیا در قید اسارت به سنر   ،شود میانسان با وجودی که آزاد متولد » :گوید می
 بسنیاری از تناریخ   هنای  برهه باعث شدندموان  پیش روی آزادی  .(1 :9910 ،روسو)« برد می

 از تدریج به یکی به خود این واژه و حقیقت آن شود وطی  ه برای خلق آنمبارزبه  بشریت
بنه   ای کلمههیچ » ،سکیوتمون تا آنجا که به قول واژگان جهان تبدیل گردد انگیزترین بحث
از  ،در عرفان. (292 :9949 ،)منتسکیو« است را به خود متوجه نساخته آزادی اذهان ۀکلم ۀانداز

خود را آزاد کنند و خنود را تنهنا     ،دپذیرعلق رنگ ت از هرچهآنجا که عارب بر آن است که 
که در برخی موارد با تعاریف راینج   چشد میرنگی از آزادگی را  ،مقید به حق و حقیقت کند

 سناحاتی مختص رخی موارد نیز از آزادی در فلسفه و علوم اجتماعی هماهنگی دارد و در ب
ننای کشنف اصنول    بنر مب  . بنیاد این پژوهششود میاست که تنها در عوالم عرفانی دیده 

 .استدی آزا ازتعاریف رایج  برخی از آن با آزادگی عرفانی و تفاوت
 های پژوهش پرسش

 آزادی از نگاه صوفیه به چه معناست؟ ن9
ی منجر به ایجاد چه خوایو ،پیش گرفتن آزادی در معنای راستین آن ،در نگاه صوفیه ن2

 ؟شود می
 قیود و بندهایی است؟ صوفی بر آزادی از چه نوع ۀعمدتأکید  ن9
 دارد؟ غرب ۀفلسف چه تفاوتی با مفهوم این واژه در ،تعریف آزادگی در عرفان ن4

 پژوهش های فرضیه

آزادی رهایی از بندگی غیر حق و هر چیزی است که منجر به ایجاد بند  ،از نگاه عارب ن9
 ت برای روح انسان شود.و بُ
 .جویدرهایی  ،باشد پذیر لقتعصدد است از هر چیزی که درآزاد  عاربِ ن2
است و با ذات واقعی روح انسان که آزادگی  انه از بستر تعالیم دینی برخاستهآزادی صوفی ن9

 هماهنگی دارد. ،است
ا دورزی بن رَخِن  نینز  مثل ترک تعلقات دروننی و بیروننی و   ،آزادگی عرفانی در مفاهیمی ن4

 ا،نظیر خشننودی و رضن   ،موارداما در برخی  ت،هماهنگ اس غرب ۀفلسفتعریف آزادی در 
 ها فرق دارد. صلح و آشتی با آن بخشندگی،

 پژوهش ۀپیشین

 ۀنوشت «(دی در نزد عارفان مسلمانازو تووب )تحلیل مختور از مفهوم آ دیازآ» ۀمقال ن9
 ،40سنال  )دانشگاه تبرینز   دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۀمجلچاپ شده در  ،رضا روحانی

و نسبت آن  پردازد میدی از نگاه صوفیه ازروحانی به تعریف آ ،ین مقاله. در ا(9904 زمستان
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و  پنردازد  منی در تونوب   گنری  اباحی. آنگاه به توضیح کند میرا با مفهوم عبودیت مطرح 
 ایجاد شده بنود  گری صوفیدر عالم که به اسم آزادی دهد  توضیح می انحراب این فرقه را

صنوفیان در   ۀعاشنقان با مفهنوم عبودینت آزاداننه و     یداین نوع از آزاکه  دارد میاذعان  و
روحانی در این مقاله بنر آن اسنت کنه آزادی در مینان جمهنور       ،. در مجموعاست تناقض

 ها خواستآزادی از به معنی دگی سازگار است و ابا مفاهیم رایج آزادی و آز ،عرفای راستین
 .انواع تعلقات است ۀهمو 
 ۀدانشنکد  ۀمجلن شنده در   چناپ  ،هما حجتی ۀنوشت ،«ثنویمدگی( در از)آ یتحرّ» ۀمقال ن2

حجتنی بنر آن اسنت کنه      ،در این مقاله. (99۷0پاییز )اه تهران گدانش ادبیات و علوم انسانی
ت نبنوی و عرفنای   از سننّ تعلقات است و این آموزه را  ۀاز همبریده  ۀآزادموالنا خود یک 

از تعلقنات زنندان    ییذات الهی و رهنا تقرب به  ،برآیند آن که  ۀ پیش از خود گرفتهبرگزید
مختلنف   هنای  شخویتاز زبان  این مفهوم را مثنویجای  از این رو، در جایهستی است. 
 .کند میمطرح  داستانی خود

 ۀمجلن چناپ شنده در    ،اسنحاق طیینانی   ۀنوشنت « مفهوم آزادی در ادب فارسنی » ۀمقال ن9
طییانی بر آن است  ،در این پژوهش. (9900بهار  ،9 ،ۀشمار) بان و ادبیات فارسیز ۀپژوهشنام

 دیاز: یکی مفهنوم آ است ر گذاشتهسه مفهوم رایج را پشت سَ ،که آزادی در ادبیات فارسی
است و از آن  انی چون مسعود سعد و خاقانی آمدهو رهایی از بند و زندان که در اشعار شاعر

سمی است که مفهوم قِآن که نگاه عرفا دی از از. دیگری آشود مییاد « اتحبسی»عنوان  با
آزادی در معنای سیاسی آن اسنت کنه از    سرانجام،و  دهد میدام کونین را  از بند ورهایی 

 .است هزمان مشروطه به بعد در شعر و نثر فارسی رواج یافت
گنان  اسماعیل سنلیمانی و مژ  ۀنوشت ،«یت یا آزادی در مفهوم دینی و عرفانیحرّ» ۀمقال. 4

 ،در این پژوهش .(999۷پاییز  ،9 ۀشمار ،91 ۀدور) دین ۀفلسف ۀجلمچاپ شده در  ،محمدیمالّ
د ازس و تمنایالت نفسنانی آ  ف ن ه از ینو  نَ کن کسنی  نگارندگان برآنند که صوفی به عنوان 

دیگر به هیچ وجه حاضر نیست تحت  ،است ۀ خدا قرار گرفتهو تحت والیت مطلق است شده
 ،سخاوت ،ی قرار بگیرد و فتوتو مادّ زمینی های قدرتجائر و  های انسان ۀسلطسیطره و 

ینت  حرّ ،واقن  در و  یابنند  منی نی در او تمثل اشجاعت و قناعت و تمام اوصاب نیکوی انس
 همین مرحله است. ،واقعی

 تعریف آزادی. 2
 ،قیند بنی  ،وارسته ،رها» این واژه به معانی ،سیمعانی و تعاریف بسیاری دارد. در پار ،آزادی
 نینز  در عربنی  (42:9909 ،معنین ) اسنت  هآمند  «نجینب و اصنیل   ،تنار سرافراز مخ ،فار  ،شاد
بینان  صند معننا بنرای آزادی     نیز حندود ینک  انگلیسی  ناگون و دره معنای گودَ کم دست»
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 در یک شرح دو سنتونی  ،آکسفرد کنسایس ۀنام لیت در .(499 :99۷0 ،میبدی)فاضل  «است شده
 ،. فار  از اسارت دیگنران 9»: است زیر به شرح ،آمده Free ۀکلم که برای  معانیبرخی از 

مجاز  ،، نامقید در عملمان  بییافته از قیود یا وظایف،  خالص. رها، نامحدود، نامحبوس، 2
 (.44:9914ن،)کرنستو «به مستقل بودن

در اینران پنس از    امنا  ،عفت و شرب بنود  ،نجابت»به معنای  آزادی ،در فارسی باستان
سپردن به قدرت و زور را پیدا ر فی سَمعنای آزادگی و ن ،«رحُ» ۀواژاز  با تأثیرپذیری ،اسالم
  .(49 :99۷9 ،)روزنتال« کرد

 ،کردند میمحض بررسی  شناختی روانمنظر  از زادی را یا صرفاًفیلسوفان آ ،در گذشته
اسنپینوزا   منثالً  ؛دانسنتند  میحی انسان تحقق آزادی نفسانی یا رو بارز ۀجلواینکه آن را  یا
عواطنف بنر    ۀغلبن کنه   گونه  همان ،نامید میرا آزادی برابر عواطف  ن عقل درقدرت یافت»
زادی را برخنی دیگنر از فالسنفه نینز آ     .(91 :99۷۷ ،)یزداننی « دانست میرا بندگی  دورزیرَخِ

گونه قید و بند و موان   هر ن را رهایی ازآو  نگریستند میسیاسی  ن صرفاً از منظر اجتماعی
فیلمر  ،ارت میلاز جان استو توان میاین فالسفه  ۀجملاز  .کردند یمقی قانونی تل و یسیاس

رهنا بنودن از محندودیت و    »آزادی را  نینز  جنان الک  لیبرالیسم نام بنرد.  ۀفالسفو دیگر 
کانت نیز آرای خنود را در چنارچوب    .است کردهمعنا ( 0۷ :99۷۷ ،)محمودی «خشونت دیگران

و  «قلمرو اجبار»او طبیعت را  ارائه کرد.« اجبار ۀی و عرصآزاد ۀعرص»تمایزی بنیادین بین 
 ،اسنت کنه آزادی   گفتنه در تعرینف آزادی  او  ،همچننین . نامید می «قلمرو آزادی»اخالق را 

 نینز روسنو   ۀعقیند به  .(98:9914 ،)کرنستون« است استقالل از هر چیز سوای قانون اخالقی»
خویش. آزادی  ۀارادتا اعمال  ،تدیگران قرار نگرفتن اس ۀسلطآزادی بیشتر به معنای زیر »

 .(299 :9910 ،روسو)« ماست ۀاراد ۀسلطران تحت دیگ ۀارادقرار ندادن  ،به تعبیر دیگر
رح کرد. او بر اینن بناور   زادی مطجدیدی را پیرامون آ نظریات ن،آیزایا برلی ،متأخر ۀدوردر 

 :بود که
مجموعناً  شند. امنا    متونور  ز دویست معننای گونناگون را بنرای آزادی   بیش ا توان می»

. ی از بردگنی غینر اسنت   زادآزادی از بند و زندان و آ ،زادیگفت معنای اصلی آ توان می
 .(291 :9910 ،برلین) «استآن یا معنای مجازی  ،توس  در این معنا ،چه هستباقی هر

 ،زادی مطرح شد و طنی آن سیاسی از آ ن ی اجتماعیتعاریف ،ایران مقارن با مشروطه رد
 ارائه داد: را تعریف این نائینی هللاا  آیت

از موجبات تنبه ملت و بناز شندن    مانعی بی کمات طاغوت ورها بودن از قید تح ،آزادی»
بننه مبننادی ترقننی و شننرب و اسننتقالل وطننن و   بردنشننانچشننم و گننوش او و پننی 

اهتمام به حفظ دین و تحفظ بنر نناموس اکبنر و     ،آزادی ،است. همچنین شناسی قومیت
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 ،ننایینی ) «باشد می س و استکمال نوعف الهیه و تهذیب نَ ۀیت موهوبیل حرّاتحاد در تحو
9919: 929). 

 ۀمقولن آزادی بنا   سبت میان تعرینف ن ،آنچه که جالب توجه است ،در میان این تعاریف
نظنر   ت آزادی بندون مندّ  شناخ ،به باور این گویندگان ،به دیگر سخن است؛ شناسی انسان

 ن تناریخی منا آدمنی را بنه لحنا       که زمانی تا پذیر نیست و نامکا شناسی انسانقرار دادن 
در اینن   سنروش حکمی بندهیم.   نیز آزادی او ۀدربار توانیم نمی ،اجتماعی درست نشناسیم

 :است زمینه گفته
گفتنی است کنه آدمنی تعریفنی    . تعریف آزادی نسبت مستقیمی با تعریف از آدمی دارد»

سانی خنالص، سنالم و   ان ،بر آن تعریف باشد وقتی که شخویت خارجی او منطبق .دارد
بنا او   ها بیگانهیا  ،داشته باشداما اگر انسان از تعریف خود فاصله  ،شود میتمام محسوب 

وی از انسنانیت و از آزادی دور خواهند    ،درآمیخته باشند و خلوص او را تیره کرده باشند
 ،)سنروش « د انطبناق نندارد  ؛ چراکه با تعریف خنو آزاد نیست ،بود. چنین انسانی در واق 

99۷8: 42). 

کلیندی انسنانیت نظینر     های مؤلفه ،آزادی از آنجا که نسبت مستقیمی با انسانیت دارد
م از ما به این دلیل دَ ،واق هستند. در  تعقل و اختیار نیز در تعریف و ایجاد آن حائز اهمیت

 که عاقلیم؛ ورزیم میو نسبت به آن حساسیت  زنیم میآزادی 
آزادی و عدم آزادی برای او یکسنان اسنت.    ،اگر موجودی از عقل برخوردار نباشد زیرا»

چه جانورانی که فروتر از انسان قرار دارند و از عقل به معنای استداللی بشری برخوردار 
ولی از عقنل اسنتداللی بنه     ،نشینند می فراتر از انسان نیستند و چه فرشتگانی که احیاناً

سنخن از   تنوان  نمیز این دو طایفه ا یک  هیچ ۀدربارنیستند.  مند بهرهمعنای انسانی آن 
 ،ورزند میمهم حساسیت  ۀلمسئآدمیان اینقدر نسبت به این  بینیم میآزادی گفت. اینکه 

و در برابنر سنلب آزادی اینن همنه      شنمارند  منی تا جایی که آن را عین ماهینت آدمنی   
عقنل و آزادی و ینا انسنانیت و     برای این است کنه  ،دهند میتابی نشان  ناصبوری و بی

پیوند محکمی با یکدیگر دارند و میانشان نسبتی است کنه نبنودن یکنی وجنود      ،آزادی
 .(49: 99۷1 ،سروش)« کند مییگری را فار  از معنی د

 :بر این باور است که کانت
آزادی را کنه فقن     ۀاندیش ،اراده است صاحبما باید ضرورتاً به هر موجود عقالنی که »

 کننیم  منی عقلی را تونور   ،زیرا ما در آن موجود ؛نیز نسبت دهیم کند میآن عمل تحت 
امنا امکنان نندارد کنه      ،یعنی نسبت به متعلقات خود دارای علیت است ؛که عملی است

چه در آن  آگاهانه از خارج هدایت شود؛ هایش داوری بارۀبتوان عقلی را توور کرد که در
بلکه به یک انگیزه نسنبت خواهند داد.    ،ه به عقلتعیین نیروی داوری خود را ن ،صورت

مسنتقل از نفوذهنای    ،اصنول خنود   ۀپدیدآورندباید خود را به عنوان  ،هر موجود عقالنی
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ینک موجنود    ۀارادباید به عنوان عقل عملی یا بنه عننوان    ،خارجی تلقی کند. در نتیجه
 .(980: 9919 )کانت،« عقالنی آزاد تلقی شود

کوهن و الک را بنه ذهنن    ،سخن هیوم ،زادی توأم با عقل و ارادهتأکید کانت بر آاین 
فقن  قندرت عمنل کنردن      تنوانیم  منی از آزادی »هیوم بر این باور بود که . کند میمتبادر 

، نینروی  آزادی»به باور کوهن نینز   .(98: 9914)کرنستون،  «حسب تعیین اراده را مراد کنیمبر
انجام قدرتی است که انسان برای  ،آزادی»د که جان الک هم معتقد بو .)همان( «اراده است

 ،و دیگنران  نظر کاننت  که بهاین وجوداما با  .(همان)  «احتراز از عملی خاص داراستیا ،دادن
ش و اهمینت آزادی در  هنا از نقن   برخنی از انسنان   ،آزاد باشند  در عمل دبایموجود عقالنی 

همان کسنانی هسنتند    ها این. ندردکو ضرورت آن را احساس ن اند بوده خبر بیزندگی خود 
فنر  را   سنطو اینن پنیش   ار .را ندارنند  شهرها تشکیل دولت شایستگی ،که به باور ارسطو

 :مطرح کرد که
امنا برخنی    ،داشنته باشنند   عقالنیباط ناستقادرند که  ب  آزادند وبالطّ ها انسانبرخی از »

ی سازند. این افنراد  عمل آن را توانند نمیاما خودشان  ،دانند می را دیگر استدالل عقالنی
 ن اخالقنی اسنت   عقالننی و  ای هقوّ ،که به یکسان، درک تعقل ن  واق در . اند ردهبَب  بالطّ

 .(92: 99۷9 ،ارسطو)« کند میچیزی است که انسان را از حیوان متمایز 

 باعنث ایجناد   در نتیجنه، و  ثیر گذاشتتأنیز از جامعه  او  بندی طبقهو بر رسطاین نگاه ا
امنوال   ،توزین  مشناغل اجتمناعی    ،منظنور از آن »عدالتی کنه   شد؛ الت توزیعیمبحث عد

 بنود « هنا  آن هنای  شایسنتگی عمومی و دیگر امتیازات افراد جامعه بنر اسناس اسنتعداد و    
گفت که آزادی با وجنود عمنومی بنودنش در     توان می از این رو، .(48۷ :9 /9912 ،کاپلستون)

 هنیچ که هستند . کسانی است ماندهه باقی بالقوّ برخی نفوس به صورتگاه در  ،ذات بشری
ی در خیالشنان  حتّن یا و  اند بردهر به سَ و عمری را در اسارت اند نچشیدهذوق آزادی را  گاه 

 نیستند. ساختگی خود های زندان هم به فکر رهایی از
 اقسام آزادی. 9

ا بنه آزادی بنه   آن ر تنوان  میسم آزادی از منظرهای گوناگون قابل تقسیم است. از یک قِ
 زمیننه یک حق تقسیم کرد. سروش در اینن   ۀمنزله آزادی ب ،یک واقعیت و دیگری ۀمنزل
 :گوید می

ینک   ۀزادی بنه منزلن  : یکنی آ کنیم میدو معنا را اراده  ،گوییم میتی از آزادی سخن وق»
چینزی نیسنت کنه     ،ینک واقعینت   ۀیک حق. آزادی به منزل ۀمنزلبه واقعیت و دیگری 
ینک   ،یا کسی از دیگری خواستار آن باشد. آزادی در این معنا ،اعطا کندکسی به کسی 
واجند آن   ،خود موجود است و آدمیان به صرب انسان بودن خودی ؛ یعنی بهواقعیت است

. کننند  منی عنوان اختیار یاد با همان است که فیلسوفان از آن  ،هستند. این نوع از آزادی
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انسنانیت از   ، به واق ،ها سلب شود ر اختیار از آنآدمیان به صرب آدم بودن مختارند و اگ
 ۀچهنر قابل اعطا یا سلب اسنت و همنین    ،حق ۀاما آزادی به منزل. است شدهها سلب  آن

و امنروزه بنه    گینرد  میسیاست مورد بحث قرار  ۀیا فلسفآزادی است که در علم حقوق 
آن بنا   رِبنر سَن   هنا  حکومنت و  آید میاول آدمیان به شمار  ۀیکی از مطلوبات درج ۀمنزل

« دهنند  منی آن مسنامحت و مسنالهت نشنان     ۀدربارو  شوند میگو گفترعایای خود وارد 
 .(49 :99۷8 )سروش

آزادی طبیعنی  . شود میسمی دیگر به آزادی طبیعی و آزادی معنوی تقسیم آزادی از قِ
 ،اراده گونه قدرت برتر بر روی زمین و قرار نداشتن تحت آزاد بودن از هر»عبارت است از: 

قسمت عنالی و  »یعنی  ،آزادی معنوی و (08: 99۷۷ ،)محمنودی  «گذاری بشری ۀ قانونیا سلط
آزادی معنوی را  .(49: 9911 ،)مطهری« و شهوانی او آزاد باشد انسانی انسان از قسمت حیوانی

 ،ادیاینن آز » تنأمین کنرد و   تنوان  نمیآسمانی  های کتابایمان و  ،دین ،جز از طریق انبیا
 .(99)همان:  «شود میته گف «تقوا»و  «سف نَ ۀتزکی»ن است که در زبان دین به آهمان 

 :شود میبه دو نوع درونی و بیرونی تقسیم  وجود موان  نیز آزادیحیث  از
ن از . ممکن اسنت انسنا  است مان  و بند ی به معنای رهایی و نبودن من  وآزادی بیرون»

عقنل   ها طلبی و جاه ها غوهاع د باشد و انونگرانی در بن درون به زنجیر صدها تشویش و
نهادن و یا از میان برداشتن این آدمی با فرو ،در این حالت .وح او را از حرکت بازدارندو ر
 ،)سروش «کند میبلکه فق  خود را رها  ،کند نمیرا به معنای دقیق کلمه آزاد  خود ،قیود

99۷8: 94). 

. این نوع است شدهدی سیاسی تأکید ازتر بر آبیش ،زادیاز میان انواع آ ،ندر دنیای مدر
 :از آزادی
 ،مبتنی بر شناخت نسبی ماهیت و تبعات آن است. این شناخت ۀارادمستلزم خواست و »

. سنازد  منی دموکراتیک فنراهم   ای جامعهامکان پدید آمدن قوانین مناسب را برای ایجاد 
ی اسنت  امکان ،دو تمرّ یردگ میزادی سیاسی قرار آ روی روبهوضعی است که  ،دیکتاتوری

 ،یسمسیاسی نظیر لیبرال های نظامبرای احیای حدود ممکنی از آزادی. همچنان که انواع 
 .(219: 99۷2 ،)نویمان« رسانند میدی سیاسی مدد ازامکاناتی هستند که به تحقق آ

 شناسی رواندر  آزادی .4
زاد بودن به معنای سالم است و آ یکی ،داشتن آزادی و داشتن سالمت ،در فضاهای بالینی

 بودن است:
بنرای   یفنراهم کنردن و دادن فرصنت    ،شناسان پیدایشنگری ماننند پیناژه    رویکرد روان»

اخالقی و اجتمناعی   ،ارزشی ،هوشی ،رشد منطقی های هنگامهپیدایش و رشد آزادی در 
هستی  های تالشانسانی که  است؛ نامی برای هستی انسان سالم ،آزادی ،واق در  .است

باعنث رهنایی    ،ی تداعی کنردن آزادی در ذهنن  است. حتّ «بیمار»، و در قید و بند باشدا
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 بخش سالمت ،هر تالشی که همسو با آن انجام گیرد ،ب و بالتّ شود میانسان از بیماری 
 .(914-919: 9909 ،)خدیوی زند «است

ناخوشایند  های کام» ،فروید ۀعقیدو خواب. به  رؤیا: شود میاز دو راه میسر  ،آزادی روان
. بخشنی از  شنوند  میبه روان ناخودآگاه آدمی رانده  ،پس از برخورد با هنجارهای اجتماعی

و بخشنی دیگنر نینز در قالنب      یابنند  مییاهای ما امکان ظهور و بروز ها در خواب و رؤ آن
فضنای   ،رؤینا »گفتننی اسنت کنه     .(211 :991۷ ،)جونز« شوند میمطرح  ها لطیفهو  ها شوخی

بنرآورده   رؤینا میل انسنان اسنت کنه در     ترین بنیادی ،آزادی ،واق در ادی است و تجلی آز
 ،هاست که در آن  آزادییشعرگویی و هنر به خاطر  ،سازی افسانه ،رؤیاپردازی ،رؤیا. شود می

 ،قنت یحق بنه  یارؤ» :گوید یمه زمینفروید در این  .(911 )همان:« بخشند آرامشو  کننده درمان
و خیالبنافی شناعرانه را    ینا رؤساختار  او .(90 :9949 د،ی)فرو «آرزوهاست و ها خواستوستن یپ

اوان کنودکی ریشنه    ۀشند  سنرکوب هنای   هر دو از خواسته»: دارد یماذعان داند و  یکی می
 ،کیگوتسن یو) «دنشنو  ذهن نایم و شاعر خیالباب منی  گیرند و موجب کاهش فشار روانی می

نمایشننامه و   رؤیاادی و خودخواستگی آرزوهاست. هر آز ۀآزادان نمودِ ،رؤیاهر  .(999: 99۷۷
 خنودِ  ...ء آناشنیا  و تماشناگران  ،هنا  نقش ،بازیگران ،کارگردان ،نمایشی است که نویسنده

کنارگردانی و بنازیگری    ،آگاهی و خودخواستگی او نوشنته شنده   ،است و با آزادی رؤیابین
 :. از سوی دیگراست شده

خنواه دیننی و خنواه از طرینق آداب      است؛ ود خارجیخواب نیز نوعی آزادی روح از قی»
ترس از  ۀواسطو انسان به  دهد نمیاجتماعی که آن آزادی برای انسان در بیداری دست 

ولنی   مطابق میل و رغبت خود عمنل کنند،   تواند نمییا بدنامی و هتک حیثیت  ،عقوبت
کنه روح   جهنانی اسنت   شر در آن نه حاکم است و نه محکوم؛عالمی است که ب ،خواب

و به هوای  شود میکار  ریا، نفاق، ترس و شرم دست به و بی سازد میمطابق آرزوی خود 
 .(908: 991۷ )فروزانفر،« زید میدل خود 

و میسنر   رود میمخالف قیود به شمار  ،آزادی یال ما هستند،مخالف ام ،قیوداز آنجا که 
 ذاتنه  هانسنان بن   اینن رو،  از. شنود  میدر فرد  خوشحالی و خوشکامی شدن آن باعث ایجاد

 ،ینابیم  منی هنا   را متبناین بنا آن   منا   آزادییزهایی کنه  از چ»زیرا  ؛دارد میدی را خوش ازآ
 «زادیمکه آ گوییم می ،غایب باشند و ما شادمان باشیم هنگامی که قیودو  آید نمیوشمان خ

بنا   ،یست که گوینندگان بنه هنگنام سنخن گفنتن از آزاد     از این رو .(94: 9914 ،)کرنسنتون 
 :کنند میخوشحالی از آن یاد 

 دلشادمگویم و از گفتۀ خود  فاش می»
 

       آزادمبندۀ عشم و از هر دو جهان  

 .(191 :9912 ،)حافظ شیرازی             
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را حفنظ   خود  شادمانگی نیز ها موقعیت ترین سختدر  ،که طعم آزادی را بچشدی انسان
 دار ۀچوبن نش بنه  شند  بردهکه از  گوید میقاتلی را حکایت  ،نامه مویبتعطار در  .کند می

 :گوید می ،چیستال که علت این خوشحالی ؤشادمان است. او در جواب این س
 چننرا؟ آزادی کننه گفننتش سننایلی»

 قندر  گفت: چون عمر از قضنا مانند آن  

 گفت، حق دادش نجنات  تا که این می

 

 وقت کشتن این چننین شنادی چنرا؟    

 بنه سنر   کی توان بُرد این قدر در غنم 

 «حینننات آمننند بنننرون او ممنننات از
 .(9۷۷ : 9990 )عطار نیشابوری،                

 آزادی در اسالم. 1
به نظر برسد که دین نسبت مسنتقیمی بنا مفهنوم آزادی     چنینممکن است  ،در نگاه اول

خنود بنندهای سنفت و     ،ندارد و مجموع قوانین دیننی بنه جنای رهنایی انسنان از موانن       
این در صورتی است که پیام اصلی پینامبران   .بندند میدمی دست و پای آرا بر  تری سخت
خداونند تبنارک و   : »اسنت  فرموده ص()پیامبررسالت  ۀدربار (ع). حضرت علیاست بودهآزادی 

طاعنت و والینت    ،تنا بنندگانش را از بنندگی تعهندات     ،حق فرسنتاد  را به )ص(تعالی محمد
اینن   .(914ن  /البالغنه  نهج) «د سازدازت خود آطاعت و والی ،عهد ،بندگانش به سوی عبادت

  أَه لَ یَا قُل  :است شدهعموم انبیا گفته  ۀدربار تری یافته توس  به شکل کریم قرآنمفهوم در 
 مِّن أَر بَابًا بَع ضاً بَع ضُنَا یَتَّخِذَ وَالَ اشَی ئً بِهِ نُش رِکَ وَالَ اللّهَ إِالَّ نَع بُدَ أَالَّ وَبَی نَکُم  بَی نَنَا سَوَاء کَلَمَةٍ إِلَى تَعَالَو ا  ال کِتَابِ

بیایید به سوی سخنی که میان من و  ،و: ای اهل کتاببگ»؛ یعنی: (14عمران/ آل ) اللّهِ دُونِ
 ،شما یکسان است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضنی از منا  

 ،و گفتار انبیا سیرهطبق این آیه و نیز  .«یی نپذیردر از خدای یگانه به خدابعضی دیگر را غی
آزادی  هنا  آن .اسنت  بنوده بر آزادی دروننی   پیامبران ۀکید عمدتأ اذعان داشت که توان یم

انبیا به صورت  ۀچهر» ،واق در  .دانستند می یرهای دروناز زنجی او  رهاییانسان را در گرو 
 ،از قیند و بنند اسنارت نمرودهنا     خود مانکه برای رهایی مرد است شدهآزادمردانی ترسیم 

زادسازی انسان از زنجیرهای اسنارت  آ ،انو هدب آن اند کردهتالش  قیورها و... ،ها فرعون
نبنوت را   ،ن معننی موالنا بنا آگناهی بنر همنی     .(490 :9900 ،عمید زنجانی) «است بودهدرونی 
راه نبوت ترسنیم  از شاه ورعب را منان به آنو راه رسیدن مؤ داند میدی ازکننده به آ هدایت

 :کند می
 کنننند آزادت آنکنننه منننوال کیسنننت»

 چننون بننه آزادی نبننوت هننادی اسننت
 

 برکَنَنننند پایننننت زِ رقّیننننت بننننند 

 «مؤمنننننان را زاولیننننا آزادی اسننننت
 .(9991 :1/ 9991)مولوی،                      
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ننام  « رحُن  بن رّحُ» ،بخشی دگی و آزادیازآ ۀروحیرا به سبب همین  ص()اکرمپیامبر  یو
 :گوید میو  نهد می
 گشنننت اَرسنننلنَاک شننناهد در نُنننذُر»
 

 «زانکننه بننود از کَننون او حُننرّ بننن حُننر 
  .(9۷9: 9)همان/                                 

کراه و اجباری هیچ ا ،یت و رهایی دروندر پذیرش همین حرّ جالب اینجاست که ۀنکت
 :. به قول سروشاست شدهدانسته  شمندترارز بیو ایمان با وجود داشتن میل قل نیست

کم این معنایش  ، دستهر معنای دیگری هم که داشته باشد ینِی الدِّفِ اهَرَک إِ الَ وَ ۀیآ»
زور در ذهنن کسنی    بنه  تنوان  نمنی ایمنان را   و «نیست بردار اکراهایمان »م است که مسلّ

 «واننه بزنند و برویند   ننه از دل خناک ج  دااگنجاند. این بذر باید چون گیناهی طبیعنی آز  
 .(41: 99۷1 سروش:)
 در کمال آزادی انتخاب صورت گیرد:انتخاب آزادی باید  ،در واق 
حرمت نهادن به  م دینداری و روح تدین است ومقوّ ،یترّایمان آگاهانه و مسبوق به ح»

: بشر بایند  فرماید میه زمیندر این  (ع)علیحرمت نهادن به حقیقت است.  ،آزادی در واق 
بنه دیگنران آزادی    تنا بتوانند   ،روح خودش آزاد بشنود  ۀناحیدر  ،وجود خودش ۀناحی در

 .(22 :9911 ،)مطهری« بدهد

 بسته در زنجینر چنون شنادی کنند؟    »
 

 «کنننی اسنننیر حنننبس آزادی کنننند؟  

 .(۹۱دفتر اول: بیت  ٬۵۹۳۱، موالنا)        

 آزادی در عرفان. 1
مفهنوم   . اینن شنود  میبازشناخته « یتحرّ» یعرب با اصطالح غالباًآزادی مفهوم  ،در عرفان

مگنر   ،دانند  نمنی تونوب را چینزی    که او اندازد میچنان در فضای فکری عارب سایه  آن
 آزادی اسنت و  ،تونوب »اسنت:   آمنده از قنول ابوالحسنین ننوری     ءولیااأل ةتذکرآزادی. در 

 وب راخنود عطنار تون    .(249 :9991 ،نیشنابوری  عطنار )« جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت
 ،آزادگی ،او دیداز  .داند می درونی و بیرونی های حجابو  رسیدن به آزادی و رهایی از قیود

 عین پادشاهی جهان است:
 پادشننناهی جهنننان آزادگنننی اسنننت»
 

 «ست کار افتادگی ا ،نه چو من جانسوز 

 .(92۷ :9990 ،)عطار نیشابوری               

پادشناهند. داننای    ،آزادان: »گوید میو  داند می پادشاهان ۀمثاببه نسفی نیز آزادگان را 
. (2۷9: 99۷۷ ،)نسفی.« نداَ ویتحت نظر  ،باره و جملهیک موجودات است. موجودات به رِسَ ،آزاد
 :)همنان « یت اسنت حرّ ،بلو  و غایت آن ،چیزهر  نهایتِ» :است گفتهدر تعریف آزادگی وی 

زبهنان  رو .(9۷9 :9908 ،اجسنرّ ر.ک؛ ) داند یمیت حرّ را آخرین مقام عاربنیز  جنید .(9۷۷ن9۷0
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 ،تحقیق است در عبودیت. حقیقنتش  اشارت به نهایتِ ،یتحرّ: »گوید مینیز در تعریف آن 
 .(129: 9949 ،)روزبهان« معد و اتواب به اوصاب قدخروج است از اهل بُ

، نظینر حنالج و   چند از همان اوان در سخنان مشایخ بزرگ صوفیهیت هراصطالح حرّ
قشنیری   به وسنیلۀ بار  ینظاهراً اول ،اما ورود آن به متون صوفیه ،شد میکار گرفته  ید بهجن

را که  ای عمدهمفهوم  ،پیوسته مورد بحث قرار گرفت. در این میان ،انجام شد و از آن پس
پس بایند از   .خداست ۀبندانسان تنها »این بود که  ،نظرشان داشتند صوفیان از آزادگی مدّ

آزادگنی را   هنا  آن ،. در اینن مفهنوم  (9۷9: 9998 ،)موالننا  «، آزاد باشند اوست یرهر چیز که غ
دا اگر انسان فقن  بنندگی خن   »و بر آن بودند که  دانستند میمرادب با بندگی حق و الغیر 

 )همان(.« ، خدا برای او کافی استکند
 مننن غننالم آنکننه نفروشنند وجننود   »
 

 «جز بدان سنلطان بنا افضنال و جنود     

 .(۷1۷: 9991/1 ،)مولوی                       

حنافظ  همان چیزی کنه   ؛شود میعین مفهوم آزادگی  ،همین جاست که مفهوم بندگی
از آن  ،آزادی روح انسان ایراننی اسنت   ۀدریچ شعرش ،به قول شفیعی کدکنی کهشیرازی 

 :کند میعنوان بندگی عشق یاد  با
 گویم و از گفتۀ خود دلشادم فاش می»
 

 «از هر دو جهان آزادم نه بندۀ عشقم و 

 .(191: 9912 ،)حافظ شیرازی                 

 پس .است هآزاد آفریدخدا آدمی را  امری تکوینی و ذاتی است و ،به باور صوفیه آزادی

 کَ وَیرِبدَ غَن  عَکُتَالَو »است:  نیز آمده البالغه نهج 99 ۀناممفهوم در این . دآزاد باش او باید
بلکه بایند در   ،قام خاصی نداردحال و م ،این آزادگی .(99 / نالبالغه نهج)« اًرّهللاُ حُا کََلَعَد جَقَ

نه در حضنر بنه خانندانت دلبسنتگی     » ،اجسرّحال همراه صوفی باشد. به قول ابونور  همه
« ۀ کارها برای خدا کنداشته باش و نه در سفر به رفیق و همنشینت. خلق را واگذار و هم

سنم  از قِ ن،بر طبق نگاه فیلسوفا ث،بح ۀمقدمدر الزم به ذکر است که  .(9۷9 :9908 ،اج)سرّ
بنه عننوان یکنی از     و اختیارجبر  ۀ. مقولیاد کردیم اختیار با عنوان ،واقعیت ۀمنزلآزادی به 

لبته این مفهوم که ابه ساحت عرفان نیز وارد شد  ،کالم اسالمی مسائل فلسفه و ترین مهم
 :در عرفان ،به استناد گولپینارلی .متفاوت است در کالم رایج آن عنایمبا  ،نگاه صوفیه در

او چون هستی او بنه   ۀاراد ،از مراتب گذشته و راه به هستی مطلق گشوده باشد که  آن»
درست است. اگر از  ،. چنین کسی اگر از جبر سخن بگویداست شدهل واصل آن دریای کُ

« ۀ الهنی اسنت  ن اراده و اختیارش از ارادزیرا هستی او چو ؛بجاست ،اختیار نیز بحث کند
 .(981 : 99۷1 ،)گولپینارلی
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 :گوید میه زمیندر این نیز موالنا 
 پسننر ای شناسننند ایشننان جبننر را»

 غیب و آینده بر ایشنان گشنت فناش   

 اسننت دیگننر ایشننان جبننر و اختیننار
 

 بوننر دل در بگشادشننان خنندا کننه 

 ذکر ماضی پیش ایشنان گشنت الش  

 «اسنت  گنوهر  هنا  صندب  اندر ها قطره
 .(۷2: 9 /9991 ،مولوی)                        

و  پیش از عرفان و کالم اسالمی در الهیات مسیحی مطرح شده بود ،آزادی اراده ۀمقول
 :منظور از آن

برآینند اینن    .آمدنند  مییکدیگر به حساب که نقیض  بود سازش دادن بین دو اعتقادی»
خدا  کهندوم ای .چگونه عمل کنند دانه برگزینند کهآزا توانند میسازش آن بود که آدمیان 

« چیزی را برخواهد گزیند کس چه  که هر داند میپیشاپیش  ،راینقادر مطلق است و بناب
 .(999 :9914 ،)کرنستون

 :شود میتبیین  چنینآزادی اراده  ۀمقولدر عرفان اسالمی نیز 
و اگنر در   دارد بازمیس ْفوی را از شهود خودی و رؤیت نَ ،فنای سالک در صفات حق»

بلکه شهود معینت   ،قول به جبر نیست ،این معنی ،کند میاز خود نفی اختیار  ،این حالت
 .(21: 9901 ،کوب زرین)« ۀ فنای افعالی سالک در فعل اوستحق و حاکی از مرتب

البته رسیدن به این نوع اختیار و فرار از جبر مذموم مرسوم در گرو عنایت حق و عشق 
 :به اوست

 اننند هننا را بسننته و گننوش هننا چشننم»

 جننز عنایننت کننی گشنناید چشننم را؟  
 

 انند  ها را کنه از خنود رسنته    جز مر آن 

 «را خشننم نشنناند کننی محبننت جننز
 .(909: 9/ 9991 ،موالنا)                        

 انواع آزادی از نگاه صوفیه. ۷
 بر سه نوع است: آزادگی ،در میان صوفیه

 ۀهمن ینت  آزادگنی از رقّ  :ینت خاصنه  حرّ ،و بردگی شنهوات  رقّاز  : آزادگییت عامهحرّ»
کنه   :الخاصنان  ینت خناص  و حرّ ،حنق  در ارادۀ شنان  ارادهمرادها و آرزوها به علت فنای 

: 9910 ،)جرجانی «م و آثار محو آنان در تجلی نوراألنوار استوو بندگی رس آزادگی از رقّ
90). 

هنا   آن ۀجملن از  قنق شنروطی اسنت؛   رو تحدر گانواع آزادگی کسب  ،از منظر اجتماعی
 ،انوناب و انعطناب   ،استقالل شخویت ،بینش انتقادی ،آگاهی»مواردی چون به  توان می

 :9991 ،)اسنفندیاری « تقادپذیری و نشناط فکنری  ان ،مناعت ،شجاعت ،طلبی حق ،قوی ۀانگیز

آن  امنا رشند و پنرورش    ،است بالقوه و ذاتیچند امری ی، هرآزادگیل به م اشاره کرد. (01
در  تنوان  منی شنده را  شنروط یاد  اغلنب . شنود  میبا کسب و تکرار میسر  آموختنی است و
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ها روی برخی از این  با این تفاوت که آن ،مشاهده کرد نیز سخنان و عملکرد عرفای آزاده
را برای آن برشمردند کنه مخنتص عنوالم     دیگری و یا موارد موارد تأکید بیشتری داشتند

 هاست. آن ۀجملاز  موارد زیر عرفانی است.
 آرزوترک  .9-۷

« یترک آرزو و امینال منادّ  »یکی  .س استف نَ کفاز رهاوردهای نیکوی تووب که برآیند 
« آرزوینی  بنی »، خواهند  منی تنها چیزی که از حق  ،به هنگام دعا بایزید مانندواصلی  .است
 )عطنار « واهمآن خواهم که هیچ نخن  و ،خدایا  تو را خواهم و بس» :گوید می آنجا که است،

و  کنند میطالقه  ، دنیا را سهبه تعبیر بایزید نرفااست که عاز این رو .(90۷ :9991 ،نیشنابوری 
انگنار   ،و چون او را دارند خواهند نمیکسی یا چیزی را  ،و جز حق شوند مییگانه را یگانه 

 که همه را دارند:
 سر به آزادگی از خلق برآرم چون سنرو »
 

 «زِ جهان درچینمگر دهد دست که دامن  
 .(۷98: 9912 ،)حافظ شیرازی                    

آرزوینی   در بنی » ،تعبیر شنمس آزادی به  ،جهان وانهاده صوفیست که برای از این رو
بنرای  عین یافتن دو بال پنرواز   ،نو رهایی از این دنیا و امیال آ ( ۷9۷:9991، شمس)« است
 :که به تعبیر موالنااست؛ چرا انیروح عروج

نهادگی این عالم اسنت. هنر دم کنه آزاد باشنی از اینن       ۀ دلتنگی دنیا در گرو از دلهم»
اگنر   ،کنه بچشنی   ای منزه جهان و خود را غریب دانی و در هر رنگی که بنگری و هنر  

 .(489 :9912 )افالکی« نباشی دلتنگ ،روی میبا او نمانی و جای دیگر  که بدانی

هنا   بلکه اینکنه آن  ،ی نکردندمعن« خواستن»رب آن را ص ،صوفیه ذیل مفهوم آرزوالبته 
تنی بنرای   بنند و بُ  ،خواسنتن  کنه همچنندِ   دانستند میآرزو  ای گونه ،را هم نخواهند چیزی
 :گوید میه زمین. نسفی در این آفریند میصوفی 
بنند اسنت و    در ،خواهم نمیو کهنه  خواهم مینو  ۀجامآن کس که بگوید  ،ای درویش»

و بنندی از آن   بنند اسنت   در ،خنواهم  نمیو نو  خواهم میکهنه  ۀجامآن کس که گوید 
هر دو بند باشند. آزاد آن اسنت    ،یا آهنی ،دوَاگر زرین بُ .تفاوتی نکند ،روی که بند است

 .(990 :99۷۷ ،نسفی)« ت بودبُ ،گونه و هیچ نوع بندی نباشد که بند که او را هیچ

 :. به باور اواست دهکرت را تهانوی نیز مطرح مفهوم آمیختگی بند و بُ
اسنت. پنس    ةالکلین هللا تعالی بِاسوی  ق مان تعلّخاطر مِ انقطاعُ ،السالکینَ عندَ ةُیوالحرّ»

وی را نماند و پروای دنینا و   ابوقتی رسد که غرضی از اغرا  دنیا  ،بنده در مقام حریت
: 9 م./9904 ،)تهنانوی « آننی  ۀبنند  ،چراکه چینزی کنه تنو در بنند آننی      ؛عقبی را ندارد

 .(292ن299
 گوید: زمینه میو در این  داند یمآزادگان  ۀمشخورا  ها خواستهترک شهوات و  ع()یعل

 «نفسانی را فروگنذارد، آزادمنرد اسنت    یها خواهشس ک هر :انَ حُرّاًکَالشَّهَواتِ  کَمَن  تَرَ»
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هواهای  تسلیم در برابر» ،قرادادهای اجتماعیحتی روسو نیز در  .(299 :۷4 ق./9489مجلسی، )
 «زادی مطلنق اسنت  آ ،که اطاعت از قنانون  کند یمو اذعان  داند یمرا عین بندگی نفسانی 

کنه منا را اسنیر خنود      دانند  یمن زنندانی   ۀمثابموالنا نیز این جهان را به  .(42 :9910 ،روسو)
کننیم و در   بر مثال هر اسیری آن را حفره ما باید برای رهایی از آن از این رو،. است کرده
 ت خود بکوشیم:نجا
 ایننن جهننان زننندان و مننا زننندانیان  »
 

 «حفره کنن زنندان و خنود را وارهنان     
 .(19 :9 /9991 )مولوی،                        

 و رضا خشنودی .2-۷
خنوش   ،را که برایش پیش آیند  هر آنچه ،است رسیده آرزویی بیبه مقام  که روآزاده از آن 

 حق در زندگی ۀاراداز و چند و چون کردن  داند می حق ۀخواستکه آن را عین ؛ چرادارد می
یکنی از برآینندهای    ،رضا یا خشنودی از این رو،. شمرد میناسپاسی و کفر محض  عین را

و گفت: شرب در »: است ، به نقل از ابراهیم شبانی آمدهءولیاألا ةتذکردر آزادگی است. م مسلّ
نینز  نسنفی   .(49۷: 9991 ،نیشنابوری  )عطنار « در تقوی و آزادی در قناعنت  تواض  است و عز

 :گوید می توأمانی آزادی و قناعت ۀباردر
که مقنام رضنا عبنارت از تنرک     یک مقام است؛ زیرایت و رضا هر دو بدان که مقام حرّ»

یعنی  ؛مقابل و یکسان باشند ،اختیار است و مراد از ترک اختیار آن است که هر دو طرب
 ت و ممات به نزد او یکسان باشد. این اسنت صحت و مر  و حیا ،توانگری و درویشی

 ،یعنی حرارات زنجبیل و برودت کافور ؛(99دهر/ال) یراًرِهَم زَالَ ساً وَم شَ اهَیفِ ونَرَیَالَمعنای 
او را یکسان  ،نامرادی و رد و برودتِ ،مراد و قبول و حرارتِ یعنی ردّ پیش او یکی است؛

آن است که  ،است و مراد از آزادی و قط  پیوند قط  پیوند ،یت و آزادیباشد و مقام حرّ
کنه را دو طنرب    بندان هنر   ،چون این مقدمات معلوم کردی .هر دو طرب یکسان باشد

آن است کنه   ،او بهشتی است و عالمت آنکه هر دو طرب او را مقابل است ،مقابل باشد
 از درویشی ،اندوهگین نباشد و اگر توانگری باشد گذشته از توانگری ،اگر درویشی باشد

اگر صحت برود و مر  برود  .(90بقره/ ال) وننُزِح یُ م هُ الَ م وَیهِلَعَ وبَخَالَنیامده نترسد: 
 :99۷۷ ،)نسفی« ماکُا آتَمَوا بِحُرَف تَالَ وَ م کُاتَفَ ای مَلَوا عَسَأتَ الَی کَلِشاد نگردد از  ،و صحت آید

941). 
 گدای کوی تو از هشت خلد مستینی است»
 

 اسیر عشنق تنو از هنر دو عنالم آزاد اسنت      
 .(98:  9912 ،)حافظ شیرازی                       

مفهوم آزادگی و یافتن جایگاه شننیدن اسنرار    راه رسیدن به ،مثنویموالنا نیز در آغاز 
اینن آزادی در ازای  کنه   دارد منی و اذعنان   دانند  میزادی و رهایی از بندها در گرو آنی را 

 :آید میبه دست  قناعت خشنودی و
 ای پسنننر بننناش آزاد بگسنننل بنننند»

 کنننوزۀ چشنننم حریونننان پنننر نشننند 
 

 و بنننند زر باشنننی بنننند سنننیم چنننند 
 «تننا صنندب قننان  نشنند پُننر دُر نشنند  

 .(98: 9991/9 ،)مولوی                         
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 عاشقانه عبودیت .9-۷

تنا در   ،ننند ک منی زادی را آگاهانه از خود سنلب  اختیار و آ اختیار گفتیم که عرفادر بحث از 
رنگنی از ینک وارسنتگی     ،آزادی ایننان  باشنند.  هاظهار انانیتی نداشت ،تقابل با قادر مطلق

از دولنت   و «ارزد نمنی بنه جنوی    پیششنان  نعیم هر دو جهان» تا آنجا که ،عاشقانه را دارد
 :رسند میبه حشمت و تمکین  ،عشق اسارت
 آزادم تنواَم  در بنند  کنه  من از آن روز»
 

 «ه دست تو اسیر افتنادم پادشاهم که ب 
 .(292: 9942 )سعدی شیرازی،                

 یا:
 زلف تابدار مبناد  آن حافظ از خالص»
 

 «رسننتگارانند تننو کمننند بسننتگان کننه 
 (.991: 9912 )حافظ شیرازی،                 

ی کنه حتّن   ندهسنت   الهنی حریم امن محرم  . آنان آنچنانندآزادگانهمان  ،عاشقان حق
 :هاست آن  عاشقی نمودِشان ظاهری های یگستاخ
 اسنننت  قونننۀ دیوانگنننان آزادگنننی»

 بگویننند بیننندلی فنننار  منننی آنچنننه
 

 سننت جملننه گسننتاخی و کارافتننادگی ا 

 «عنناقلی هرگننز گفننت تواننند کننی
 .(280: 9990 ،)عطار نیشابوری               

از  تموهبن  ناین  .(292 :9 م./9904 ،)تهانوی «نهایت عبودیت است ،آزادی» ،از نظر عارب
 به ورودرا منوط  . حافظ راز رسیدن به موهبت آزادیآزادی است خودِ ،آن روست که عشق

 :گوید میو  داند میبه ساحت عشق 
 من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق»

 

 چار تکبیر زدم یکسره بنر هرچنه کنه هسنت     

 .(10: 9912 )حافظ شیرازی،                        

 آزادگنی  عبودینت و  ،میان عشقتوأمان از هماهنگی  ،مثنوی ر دفتر پنجمدنیز  موالنا
 :گوید میسخن 
 زننندگی یابنند هننر کننه اننندر عشننق »

 لَعَننل ،بننندگی کننن تننا شننوی عاشننق

 جَنننند ز دارد بنننننده آزادی طمنننن  
 

 بننندگی جننز او کفننر باشنند پننیش   

 بننندگی کسننبی اسننت آینند در عمننل 

 «ابننند تنننا نخواهننند آزادی عاشنننق
 .(012 : 1 /9991 ،)مولوی                     

 :است زمینه گفتهقشیری نیز در این 
او را از بنندگی   ،چون در عبودیت صادق بنود  اندر کمال عبودیت است، ،حقیقت آزادی»

بیرون آیند و هرچنه    ها آفریده ۀد که مرد از بندگی هموَو آزادگی آن بُ اغیار آزادی دهند؛
برخاسنتن   ،د و عالمنت درسنتی آن  وَبُن اه نَآن را در دل وی ر ،وجلّعزّ ،ستا دون خدای

یکسنان  عرا  دنیا نزدیک او و خطر شریف و وضی  از اَ ،د از دل او میان چیزهاوَتمیز بُ



 949/ 9999 تابستان، 2 ۀ، شمار9نقد ادبی و بالغت، سال  پژوهشنامۀ

 
 

زر و خاک نزدینک منن برابنر     ،تن خویش را از دنیا بازداشتم :پییامبر را د. حارثه گفتوَبُ
 .(9900 :942 ،قشیری)« است

« :( عبودینت پیوسنته گنردان   )بگو ،آزادی خواهد هرکه»: گوید می به نقل از حالج وی
تمامی بندگی در آزادی اسنت و  »: گوید می خضرویه ل از احمدعطار نیز به نق .(942: همان)

شرط این عبودیت ته الب .(219 :9991 ،نیشابوری عطار)« شود میآزادی تمام  ،در تحقیق بندگی
گنو عبنادت    ،ن آزاد آیند وکه از کَن هرکه خواهد »زیرا  ؛است که خالوانه باشد آنعاشقانه 

« د گنردد ازهللا آاسنوی   د که از ماوَاخالص بُ هیت بخدای تعالی به اخالص کن که در عبود
. کنند مییاد « د بنده کردنازآ»عنوان  بادانه ازنوع عبودیت آصوفیه گاه از این  .(491)همان: 

 :است ابواسحاق کازرونی آمدهبه نقل از  ،ءولیااأل ةتذکردر 
تا چیزی از مال دنیا قبول  گفت مینقل است که مالداری از لشکری بود و بارها شیخ را »

. آخر به شیخ کس فرستاد که چندین بنده به نام تو آزاد کردم و ثنواب  کرد نمیکند و او 
دن است بلکه آزاد بنده کر ،کردن است شیخ گفت: مذهب ما نه بنده آزاد .آن به تو دادم
 .(12۷ان: )هم« به رفق و مدار

 بخشندگی .4-۷

بنه پناس همنت بلنندش از تعلقنات کنونین        و دهند  میحق رضا  ۀداداز آنجا که آزاده به 
 لنذا  .بخشند  منی بنه دیگنران    نیز در زندگیشرحمت حق ت موهبهمان مقدار از  ،رهاست

است. اما  بخشنده ،هر انسان آزادی» ،به قول روزنتال. آشکار اوست بخشندگی از خوایص
کنه فاقند آزادی    ای بخشننده آزاد نیست. انسان آزاد طبیعتاً بخشنده اسنت.   ای بخشندههر 

به دلینل همنین    .(91۷ :99۷9 ،)روزنتال« بخشنده است گری حیلهتنها از روی عادت و  است،
 :دستندتهیها همواره  آن ،ست که به قول سعدیوابخشندگی 

 آری ای نمنی  میوه کسی گفت سرو به»
 

 «تهیدسننتند آزادگننان کننه داد جننواب 

 .(9۷8: 9942 ،)سعدی شیرازی                

در  دنینا  ناپایداری منال  ر توضیحد گلستانحکایت سیزدهم باب اول در  همچنین، وی
 :گوید می آزادگان دست

 مننال نگیننرد آزادگننان کننف در قننرار»
 

 چو صبر در دل عاشق، چو آب در غربنال  

 .(1۷: 9999 )همان،                                 

چه گویی اندر کسی کنه وی   :جنید را پرسیدند: »است دهبه نقل از جنید آور نیز قشیری
د وَمکاتب هنوز بننده بُن   ۀبندگفت:  جنید مگر مقدار استخوانی خرما؟ ،نماندههیچ  را از دنیا

 .(949-944: 9900 ،)قشیری« مادام که درمی بر وی باقی بُوَد
 از غیر فراغت .1-۷
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بنه او مشنیولیتی    که هر آنچهنسبت به  ،است فار اهللا ی سو از بندگی ما آزاده هاز آنجا ک
ر از دنیا حُ: »گوید میه به نقل از ابراهیم ادهم زمینقشیری در این ت. سرها ،غیر حق بدهد
ن نینز بنر آ   القضنات  عنین  .(941 :9900 ،)قشیری« ، پیش از آنکه او را بیرون برندبیرون شود

 :است
از منفعت و مضرت از آن چیز آزاد باشند   ،آن است که هرچه به رونده رسدشرط آزادی »

بنند اسنت و بنندگی     ،که آن مشنیولی  ؛خود را مشیول نکند ،و به تدبیر و مقدار آن چیز
تنا  عرا  است از زینادت.  اعتراضات و اِفراغت است از  ،یتسبب باشد. پس حقیقت حرّ

به آدم و آدمینت نرسنی و تنا از     ،الم نکنیتا پشت به هر دو ع .آزادی نیابی ،بنده نشوی
، مقبول حضنرت  و اگر خود را در راه خدا نبازی و فدا نکنی ،به خدا نرسی ،خود نگریزی
 .(21 :990۷ ،همدانی) «حق نشوی

 رسیدن به این مرحله در گرو آن است که فرد از بند غمِ ،براراأل ةسبحبه باور جامی در 
 او شاد گردد: بندگیِ غمِ د شود و تنها به بندِآزاغیر 

 او پیوننند بننا و از همننه بگسننل »

 شننوی آزاد غننم بننو کننه از بننند 

 بشننوی دسننت از آالیننش کَننونین

 پای بیرون نِه از اینن دیندین دینر   

 آزاده کَنننون دو زِ شنننو ای بننننده

 دمننار بنناد زمننین زِ بننرآرد گننر
 

 بنننه از بننندگیش بننر خننود بننند    

 بننه غننم بننندگیش شنناد شننوی   

 تننرک آسننایش کننونین بگننوی   

 غیننننر آمیننننزش بپننننرداز از دل

 سننناده تعلنننق لنننوحی از نقنننش

 «غبننار تننو نننه نشننیند بننه ضننمیر

 .(901: 99۷0 ،)جامی                      

آزادی را عنین   ،کوبند  منی آزادی  طبنل  در مقام استینا و مستی بنر آنگاه که  نیز حافظ
 ، یدّقندرت منا   های سمبل ازی حتّ ،و به کمک آن یابد میفراغت از همه چیز و همه کس 

 :یابد مینیز فراغت  شاه و وزیر یعنی
 خوشننا آن دم در اسننتینای مسننتی  »
 

 «وزینننرم و شننناه از باشننند فراغنننت 

 .(114: 9912 ،حافظ شیرازی)                  

آننان  بلندهمتان مناعت طب  زیرا  .گردد میهمتی میسر با بلند مشخوه این رسیدن به
 :دارد میدور  خواری طلب را از
 آلود فقرم، شرم باد از همنتم گرچه گرد»
 

 «گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم 

 .(192 )همان:                                     

 دورزیرَخِ .1-۷
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است کنه تنهنا   انسان آزاد کسی » :گوید میانسان آزاده  های مشخوهاسپینوزا ذیل یکی از 
 ،کند میند عقلی که وی از آن یاد هرچ .(99: 9914 ،کرنسنتون )« زید به موجب حکم عقل می

 ۀآزادامنا   ،دارد قبولیشایستۀ  یک عقل پخته و مجرب فردی است که تجربیات اجتماعی
آشنکار   ۀمشخون عاشنقی   ،عرفنان سناحت  در . کند میعارب نیز طعمی از عقل را تجربه 

 ،اینن عاشنق آزاده   ،بنا اینن حنال    .است هللااسوی  از ماعین آزادی  ،آزادگی است و عشق
همان حافظ رند اسنت و از دیند    ،به قول خرمشاهی که رند حافظمثالً  رز نیز هست؛دوَرَخِ

کنه بنه    دانند  میگاه خود را عاقلی  ،راستین انسان آزاده در شعر اوست سمبل ،اصیر دادبه
 :دهد فرامیتمنی چون عقل گوش مستشار مؤ ۀرندانفتواهای 

 بنوش مشورت با عقل کردم، گفت حافظ می»

 

 «مننی ده بننه قننول مستشننار مننؤتمن سنناقیا 

 .(۷08: 9912)حافظ شیرازی،                       
را حفنظ   خود  یوارستگباز هم  ،مرامی وابسته بودن به عقیده یا عین در ،راستین ۀآزاد

کنه   کنند  منی از چینزی دفناع    اصولگرا و ارزشگراست و تا مادامیمنوف و »زیرا  ؛کند می
دورزی اوست که منجر رَهمین خِ .(01 :9991 ،اسفندیاری) «اشدب هایش ارزشمطابق اصول و 

 حکم عقلش باشد: ۀنتیج هایش برداشت کند واو ناآگاهانه از چیزی پیروی ن شود می
 به چشم عقل در اینن رهگنذار پرآشنوب   »

 

 محل اسنت  ثبات و بی جهان بیارجهان و ک 

 .(980: 9912 شیرازی، حافظ)                      
قنل فنردی ممکنن    ع ،که به باور موالنا؛ چراعقل جمعی است ،منظور از این عقلالبته 

 طف شود:عوا ۀبردد و نَتَشهوت بِ است
 عقنل ضند شننهوت اسنت ای پهلننوان   »

 

 «تند، عقلنش مخنوان   آن که شهوت می 
 (119: 9991/4 ،مولوی)                      

فردی عقول  ،و هواهای نفسانی ها تعوب ،ها طم آزاد است.  اما عقل جمعی از این قید
عقول بنا   ،و یا به قول موالنا تد عقالنی همگانی شدسدادو که همین و کنند میرا تسخیر 

 :یابند میت قوّ ،شوند یکدیگر دوتا
 دگننر دوتننا شننود   عقننل بننا عقننل»

 س دگنر خنندان شنود   ْس بنا نَنف  ْنَف

 

 شننود نننور افننزون گشننت و ره پنهننان 

 «ظلمت افزون گشت، ره پنهنان شنود  
 (900: 2/)همان                                

ذاتاً آزاد  ۀمنطقعقل یک . روید میو آگاه در محی  آزاد اجتماعی ضد شهوت  عقلِ این»
. عقالنیت فار  از جبنر  افتد میعقل از عقالنیت  ،است. اگر اسارت و جبر وارد عقل شود

و ایدئولوژی( کنه در آن راه  غضب  ،و غیرمعرفتی )شهوت استداللی. لذا هر امر غیراست
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عقنل  و این در حالی اسنت کنه    کند میو آزادیش را سلب  آشوبد برمیخلوصش را  ،یابد
 .(99: 99۷1 ،)سروش« آزاد است ،خالص

 و آشتی صلح .۷-۷

 سٍف نَ ن مِ م کُقَلَی خَذِالَّ وَهُو  (۷2)ص/ یوحِرُ ن مِ یهِتُ فِخ فَنَاو به پاس  صالح است. ،عارب

و  است شدهنفوس انسانی دمیده  ۀهمبر آن است که روح خدایی در  ،(909عراب/أل)ا ةٍداحِوَ
و آشتی با نوع بشنر بنه    حدر صل از این رو،ق است. ار حزدر حکم آ ،رنجش دیگری آزار و
 و خلقی خوش ۀروحی پرورش ،که برآیند آن گیرد میپیشی  ییتساهل و مدارا و برد میسر 
 :است عارب آمده ۀمشخواین  ۀدربار ،السائرین راجسدر ی در اوست. ارآز کم

جور و ستم کند و باید با ایشان به  ،نباید بر خلق ،عزیز دو جهان گردد خواهد میهرکه »
د تا عزینز دو جهنان شنود و    طم  ببرّ ،و از آنچه در دست مردمان استنیکی رفتار کند 
 .(24: 9909، نامقی)« شدبا خوخوشو  طب  خوشباید با مردمان 

سن خلق آن است که نرنجنانی و  حُ» :گوید میی سقطی عطار به نقل از سرّ ،همچنین
در سنهروردی نینز    .(291 :9991 ،نیشنابوری  )عطنار  «و مکافنات  کیننه  بنی  ،رنج خلق بکشنی 

آن بنه   ۀمقابلن شنما در   ،اگر کسی با شما عداوت و دشمنی کند» :گوید می المعارب عوارب
اهمیت مدارا بنا خلنق و    بارۀدر وی .(14: 9912 ،هروردیس) «دمسامحت و مساهلت پیش آیی

از اخالق صوفیان است. مدارا کردن با  ،خلق ۀکافمدارا کردن با : »دارد میاذعان نتایج آن 
با اشاره  موالنا .(992 همان:) «طیش و سرسبکی و زودخشمی س کند و ردّف نَ هرِدف  زَ ،خلق

فنار  از آن وجنود    هنا  انسنان کنه   کند میکید بر این موضوع تأ ،بر جوهر واحد ذات آدمی
 آن روح واحدشان را دریابند: ،ظاهری خود ۀیافت تشکیک

 جننوهر همننه منبسنن  بننودیم و یننک»

 همچننون آفتنناب  بننودیم گهننر یننک

 آمنند آن نننور سننره چننون بننه صننورت

 منجنینننق از کنیننند کنگنننره وینننران
 

 پنا بُنندیم آن سَننر همننه  و بننی سننر بنی  

 گننره بننودیم و صننافی همچننو آب بننی

 کنگننره هننای عنندد چننون سننایه شنند

 «از میننان ایننن فریننق  فننرق رود تننا
 (.90: 9/ 9991 ،)مولوی                        

 ،اسنت  ادزآ قیود ناپسند اخالقی ۀهمآزار که از  کم خلقِ عارب صالح و خوش از این رو،
 :زیرا ؛بخشد میآزادگی خود را تقویت  ،صالح بودن ۀخویوبا پیش گرفتن 

یک را بنه جنای    درویشی بر آزادگی و آزادی در ظاهر و باطن است. هر اساس مذهب»
و با هیچ کس و هیچ چینز جننگ    شناسند میو هر یک را در مرتبت خود  بینند میخود 

هیچ کس و هنیچ چینز    ۀبندیعنی  لح است و از همه فار  و آزاد است؛ندارد و با همه ص
 .(2۷9: 99۷۷ ،نسفی) «آمیزد میو با موافق  گریزد میاما از مخالف  ،شود نمی
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 چهار چیز است: ،عالمت دانای آزاد این جهان از این رو،
و  خواهد نمیکه این چهار ندارد و و هر ،افعال نیک و اخالق نیک و معارب ،اقوال نیک»

عالمت این است که خنود   ،و اختالط خلق جوید طلبد میو مال و جاه  خواهد نمیعزلت 
اسنت و بنویی از خندا     ، ندینده کنه اینن عنالم اسنت     لم را چناناست و این عا را نشناخته

 «سخت گرفتنار اسنت و هنیچ ننور نندارد      های عذاباست و در ظلمات است و به  نیافته
 .(29۷ همان:)

هم از مداراپیشنگی دوری  ، بناز کنند  میی آنجا که دیگری در حق او بد حتّ ،دهازح آلصا
بنه   تنوان  میکه از آن  است شدهصوفیه نقل  در کتب ارهاب این رفتار عرفا ۀنمون. جوید نمی
 اشاره کرد: قشیریه ۀرسال از ایت زیرکح

 ۀقبیلن . احننف چنون بنا    دویند  میو از پس وی  داد میمردی او )احنف قیس( را دشنام »
بگو آنجا تا کسی از  ،است ت: اگر چیزی دیگر اندر دلت ماندهبایستاد و گف ،خویش رسید
 (.994: 9900 )قشیری،« دهد را جواب د و توما نشنو ۀقبیلاز این بخردان 

 :داند یم  یآزادگ ۀیجنت را خود  یشگیمداراپ نیز سنایی
 از ما به هر حدیث به آزار چون کشد؟»

 انند  ببسنته خومان ما اگنر دَرِ خنوبی   

 منا نیکنویی کننیم    ،گر بد کنند بنا منا  
 

 مین ا سادهو  مکر یبو  دل یبما مردمان  

 مین ا دهگشنا در وفاش چندین درهنا   ما

      «میا زاده نسبت و آزاده زیراکه پاک

 .(9۷2 :9912 ،)سنایی                 

 نتیجه. 0
اخالقنی و سیاسنی    هنای  مرامبشری و  های فرهنگ ۀهممقدسی است که در  ۀواژ ،آزادی

پنای آزادی نینز بنه مینان      ،شود میدارد. هر جا که سخن از انسان مطرح  ای ویژهجایگاه 
اراده و اخالق نسبت تنگاتنگی دارد و هر ینک از اینن    ل،که آزادی با تعق آن رو، از آید می

بنه   نگارندگان ش،در این پژوه .روند میاز فوول خاص موجود انسانی به شمار  د،سه مور
ا محور قرار دادن تعریف که ب ندشدبر آن  ی،عرفان بینی جهانمنظور کشف اصول آزادی در 

غرب بررسی کند و شباهات و  ۀفالسفادی در میان زبا تعریف آ آن را ن،آزادی از نگاه عرفا
 :است چنینیند بحث ه، برآنتیجدر آن را بیرون بکشد.  های تفاوت

 نسبت مستقیمی با عقل دارد.ی، تعریف آزاد بر این باورند که نظیر اسپینوزا ای فالسفه
ی است که صوفی در پی . این در حالنامد میقدرت یافتن عقل در برابر عواطف را آزادی  او

بلکه با مندد عشنق اسنت کنه بنه رهنایی و        ،کمرنگ کردن قدرت عشق و عاطفه نیست
ین گونه اسنت کنه عقنل آزاد او در خندمت     دبعارب  ۀآزاداندورزی رَ. خِرسد میرستگاری 

 .شود مییار و مددکار او  ،نفسانی و تنانی های خواهشو در رهایی از  آید درمیعشق 
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با تعریف آزادی در میان  ،نظر عارب است قیود بیرونی و درونی که مدّعریف رهایی از ت
 کاملروح انسان  ویبه باور  ؛بیشتری دارد سویی هم میلچون جان استوارت  هایی لیبرال

اصول کلی  ۀدربار ٬وی بتواند باآزادی و شجاعت کاملکه یابد تنها در صورتی تکامل می
بنا در پنیش گنرفتن     ،کید بر تکامل فنردی أبا ت صوفی نیز .کند گوگفتو اساسی تفحص و 

 .یابد میو به رهاوردهای آن دست  آید برمیشجاعتی درونی در طلب تعالی خویش 
کیند بنر   أاخالقی اسنت کنه ت   ،سوای قانون یچیز استقالل از هر ی،آزاد ت،از نظر کان
در  ،کنند  منی که البته در تبیین آن به وجوه عقالنی انسان آزاد هم اشناره   آن وجه اخالقی

 ، نظیر تووب نیز ستودنی است. دینیعرفانی و  های مرام
 بنه معننی  که آزادی  دارد میو اذعان  ورزد میکید تأ ،روسو نیز بر مفهوم رهایی از قیود

خویش کردن. وجهنی از اینن    ۀارادنه صرب اعمال  است، دیگری قرار نگرفتن ۀسلطزیر 
 دَب ن عَ ن کُن تَ الَ»ارب هم به این بناور اسنت کنه    زیرا ع ؛عرفا اشتراک دارد ۀاندیشبا  ر،منظ
هللا اسنوی   عشق به حق باشد و از منا  ۀبندحق یا  ۀبند تواند میاو فق   از این رو، .«کرِی غَ

که او چرا ؛عارب منتفی است ۀاعمال اراده از ناحیه، آزاد باشد. البته در این عبودیت عاشقان
 .حق خشنود باشد ۀندادن است که به داده و خواهان آ م،با تأکید بر مفهوم رضا و تسلی

 به باور آیزایا برلین نیز آزادی مجموعاً به معنای آزادی از زندان و و غینر اسنت و هنر   
همین دو مفهوم اسنت. از   ۀیافت ، توس واق در  ،گونه معنای دیگری که از آن برداشت شود

 نُج ا سِن نیَالند  »حکنم حندیث   به  ،نگاه صوفی نیز اگر زندانی برای انسان وجود داشته باشد
س است و عارب بایند اینن دنینا را حفنره کنند و خنود را       ف زندان نَ زندان دنیا و ،«نمِؤمُال 

 و مفهوم حقیقی اسارت را ندارند. آید نمیچندان به چشم او  ها زندانوارهاند. دیگر 
بر  زیرا حقیقت سلوک ؛نیست تووب چیزی جز آزادی ۀهم ب،از نگاه عار ،در مجموع

آن است که انسان روح خود را از بندگی و اسارت جسم رها کنند و بنه آزادی برسند. روح    
و  هنا  خواسنته یعننی   ،هایش محرکس را از غذاها و ف که نَ یابد میزمانی به مطلوب دست 

منواردی نظینر    ،ل و تجریند . رهاوردهای این تبتّکندتعلقات دور بدارد و آن را خل  سالح 
صنلح و آشنتی    دورزی،رَخِن  ،فراغت از غینر  ،عبودیت عاشقانه ،شنودیرضا و خ ،ترک آرزو
 .دهند میآزادی عارفانه را تشکیل  های ستوناست که 

 مناب 
 .قرآن کریم
 شرکت سهامی. تهران، ،حمید عنایت ۀترجم ،سیاست ،(99۷9ارسطو )

 کویر. تهران، ،دینی شناسی آسیب ،(9991محمد ) ،اسفندیاری
 دنیای کتاب. تهران، ،2چ  ،به کوشش تحسین یازیجی ،العارفین مناقب، (9912) ینالدّ شمس ،افالکی
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 خوارزمی. تهران، ،محمدعلی موحد ۀترجم ،آزادی ۀچهار مقاله دربار ،(9910) آیزایا ،برلین
 منوچهری. تهران، ،توحیح هانری کربن و محمد معین ،عبهرالعاشقین ،(9949روزبهان ) ،بقلی
 مرکز اطالعات ایرانی. تهران، ،هفت اورنگ، (99۷0ن )عبدالرّحم ،جامی

 ناصرخسرو. تهران، ،9چ  ،التعریفات ،(9910سید شریف )میر ،جرجانی
 .توس تهران، ،جالل ستاری ۀترجم ،رمز و مثل روانکاوی ،(9914ارنست و دیگران ) ،جونز
 خوارزمی. ران،ته ،2 چ ،توحیح پرویز ناتل خانلری ،دیوان حافظ ،(9912ین محمد )الدّ شمس ،حافظ

 .24-29 ش ،درمانی وانر های تازه ۀمجل ،«آزادی درمانی» ،(9909) مهدیمحمد ،خدیوی زند
 دفتر تبلییات اسالمی. قم، ،منوور میراحمدی ۀترجم ،زادی از دیدگاه مسلمانانآ ،(99۷9فرانس ) ،روزنتال
 شرکت سهامی چهر. ران،ته ،زاده زیرکغالمحسین  ۀترجم ،قراداد اجتماعی ،(9910ژان ژاک ) ،روسو
 علمی. تهران، ،92چ ،بحر در کوزه ،(9901) عبدالحسین ،کوب زرین
 اساطیر. تهران، ،مهدی محبتی ۀترجم ،اللم  فی التووب ،(9908) ابونور ،اجسرّ

 اقبال. تهران، ،توحیح محمدعلی فروغی ،غزلیات ،(9942) ینالدّ مولح ،سعدی
 پیام عدالت. تهران، ،دبیرسیاقی محمد ۀمقدم ،عدیگلستان س ،(9999) نننننننننننننننننن

 .99-21 ٬ 1یشماره ٬سال اول ،کیان ۀمجل ،«عقل و آزادی»ی مقاله ،(99۷8) عبدالکریم ،سروش
 .42-19 ٬ 99ی شماره ٬ ٬سال پنجم ،مجله کیان ،«دین و آزادی»( 99۷1) ننننننننننننننننن

 ،مدرس رضویمحمدتقی و اهتمام  سعیه ب ،حکیم سنایی دیوان ،(9912بن آدم )، ابوالمجد مجدودسنایی
 سنایی. ۀکتابخان تهران،
علمی و  تهران، ،ابومنوور عبدالمؤمن اصفهانی ۀترجم ،المعارب عوارب ،(9912) محمدبن عمر ،سهروردی

 فرهنگی.
 .زوار تهران، ،24 چ ،توحیح محمد استعالمی ،ءولیاةاألتذکر ،(9991ین )فریدالدّ ،نیشابوری عطار

 زوار. تهران، ،اب نورانی وصالتوحیح عبدالوهّ ،نامه مویبت ،(9990) نننننننننننننننننننننننن
سنازمان انتشنارات پژوهشنگاه     تهنران،  ،سیاسنی اسنالم   ۀمبانی اندیشن  ،(9900عباسعلی ) ،عمید زنجانی

 اسالمی. ۀفرهنگ و اندیش
 ار.ماندگ ۀاندیش تهران، ،محمد دشتی ۀترجم(، 9909) البالغه نهج

 سپهر دانش. تهران، ،پور جهانعلی  ۀترجم ،تمهیدات ،(990۷القضات ) همدانی، عین
 افرینه. ، تهران،زادیتأملی در معنای آ ،دین و دینداری ،(99۷0) ، فاضلمیبدی
 زوار. ، تهران،4چ  ،شرح مثنوی شریف ،(991۷) مانالزّ بدی  ،فروزانفر
 .آسیا ،تهران ،9ایرج پورباقر، چ  ۀترجم، های روانی یتعبیر خواب و بیمار ،(9949) زیگموند، فروید

 .علمی و فرهنگی تهران، ،الزمان فروزانفر توحیح بدی  ،قشیریه ۀرسال ،(9900ابوالقاسم ) ،قشیری
 علمی و فرهنگی. تهران، ،مجتبوی ینالدّ جاللسید  ۀترجم ،تاریخ فلسفه ،(9912) فردریک ،کاپلستون

 خوارزمی. تهران، ،یحمید عنایت و علی قیور ۀترجم ،اخالق ۀد مابعدالطبیعبنیا ،(9919) امانوئل ،کانت
 امیرکبیر. تهران، ،اعلم ینالدّ جالل ۀترجم ،تحلیل نوین از آزادی ،(9914) موریس ،کرنستون
پژوهشنگاه علنوم    تهنران،  ،9چ ،توفیق سبحانی ۀترجم ،ینالدّ جاللموالنا  ،(99۷1عبدالباقی ) ،گولپینارلی

 مطالعات فرهنگی. انسانی و
 زوار. تهران، ،شرح اصطالحات تووب ،(9910صادق ) ،گوهرین
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 .ءالوفا ة سسؤم ،بیروت ،2 چ ،نواربحاراأل، (ق.9489محمدباقر ) ،مجلسی
پژوهشگاه علوم انسانی  تهران، ،سیاسی هابز و الک ۀزادی در فلسفآ های نظریه ،(99۷۷علی ) ،محمودی

 و مطالعات فرهنگی.
 صدرا. تهران، ،گفتارهای معنوی ،(9911ی )مرتض ،مطهری
 ادنا. ،تهران ،چاپ چهارم، ( فرهنگ معین9909محمد) ،معین

 امیرکبیر. ن،تهرا   ،مهتدیاکبر  ۀ علیترجم ،روح القوانین(9949) ، شارل دومنتسکیو
 .پیام عدالت تهران، ،نیکلسونرینولد توحیح  ،مثنوی معنوی ،(9994ین محمد )الدّ جالل ،مولوی

 مجلس. ۀچاپخان تهران، ،مان فروزانفرالزّ توحیح بدی  ،فیه فیه ما ،(9909) ننننننننننننننننننننننن

 هرمس. تهران، ،محمود صناعی ۀترجم ،در آزادی ،(99۷9جان استوارت ) ،میل
پژوهشنگاه علنوم انسنانی و     تهنران،  ،حسن نویری جامی توحیح ،سراج السائرین ،(9909) احمد ،یقمنا

 فرهنگی.مطالعات 
، تهنران  ،مقدمه و حواشی سنید محمنود طالقنانی    ،ةو تنزیه المل ةمتنبیه األ ،(9919) محمدحسین ،نائینی

 شرکت سهامی انتشار.
 طهوری. ، تهران،4چ ،ماریژان موله ۀتوحیح و مقدم ،االنسان الکامل، (99۷۷ین )الدّیزعز ،نسفی
هللا ا ۀ عزتترجم ،ری و ویرایش از هربرت مارکوزهگردآو ،و قدرت و قانون آزادی ،(99۷2) فرانتس ،نویمان

 خوارزمی. تهران، ،9چ  ،فوالدوند
 .زیدانشگاه تبر ،تبریز ،9چ ، یدفتر عزب بهروز ۀترجم، هنر یروانشناس ،(99۷۷) یچلوسمنوو، کیگوتسیو

 ایمانی. قم، ،آزادی: تحلیلی از آزادی و اخالق جنسی ،(99۷۷عباس ) ،یزدانی


