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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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تبیین مفهوم آزادی در عرفان و مقایسۀ آن با تعاریف رایج در فلسفۀ غرب
فاطمه محسنی گردکوهی
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استادیار زبان و ادبیات فارسی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.

سپیده موسوی گورابی
دکتری زبان و ادبیات فارسی ،مدرس زبان و ادبیات فارسی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله9990/98/80 :؛ تاریخ پذیرش مقاله9999/84/82 :
(از ص  921تا ص )940

چکیده
آزادی از مهمترین و بحثانگیزترین واژگانی است که در تاریخ زندگی بشر وجود داشتهاست .هرچند اینن
امر به باور بسیاری از اندیشمندان ،ذاتی بشر است و رهاورد روحیۀ تعقل و اختیار او به شمار میآید ،اما در
عمل کسب و دریافت آن ،آرمان دور و دراز آدمی بودهاست .عرفا به عنوان کسانی که دغدغنۀ شنناخت و
تعالی انسان را داشتند ،نسبت به این مقوله بیتوجه نبودهاند .آنها با غور و تعمق در ماهینت تونوب بنه
این نتیجه رسیدهاند که تووب راستین ،چیزی مگر آزادی و رسیدن به عبودیتی عاشقانه و آزادوار نیست.
برداشتی که از گفتار آنها پیرامون آزادی برمیآید ،این است که این امنر منجنر بنه حونول نتنایج زینر
می شود .9 :ترک آرزو .2 ،رضا و خشنودی .9 ،عبودینت عاشنقانه .4 ،بخشنندگی .1 ،فراغنت از غینر.1 ،
خردورزی و  .۷صلح و آشتی .همگی این موارد بر مفهوم آزادگی از بندهای درونی و بیرونی داللت دارد.
واژههای کلیدی :آزادی ،عرفان ،آزاده ،عبودیت ،ترک تعلق.

 .9مقدمه
انسان در طول زندگی کوتاه خود ،همواره با قید و بندهای بسیاری روبهرو منیشنود .اینن
قیود از راههای گوناگونی نظیر دین ،عرب ،قوانین اجتماعی و فرهنگی و ...دست و پای او
را میبندند و لذت چشیدن احساس رهایی را از او میگیرنند .از اینن رو ،سنخن گفنتن از
آزادی ،بیان رها شدن از همۀ موانعی است که در طول سالیان بر زنندگی انسنان تحمینل
شدهاست و آدمی برای زیستن در این جهان ناهموار و تأمین ناکنامیهنا و سنرکوبهنای
عدیدۀ خود ،ناگزیر از دست یازیدن به این موهبت است .میل به آزادی در انسنان ،امنری
ذاتی و تکوینی است ،تا آنجا که گفتهاند آزادیخواهی در سرشت آدمی تعبینه شندهاسنت.
عالمه مجلسی در این زمینه میگوید« :خداوند همۀ امور مؤمن را به او وانهاده ،جز اینکنه
به او اجازه نداده که عزّت و حرّیت خود را از دست بدهد و زینر بنار ذلنت بنرود» (مجلسنی
9489ق .)۷2 :14 /.بر طبق همین امر ذاتی ،آدمی همواره تمایل داشتهاست چند روزی را که
در این مرحله فرصت دارد ،آزاد زیست کند و آزاد بمیرد .اما او در عمل بنا موانن فراواننی
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روبهرو شدهاست .روسو در مقدمۀ کتاب قراردادهای اجتمناعی ،جملنۀ مشنهوری دارد کنه
میگوید« :انسان با وجودی که آزاد متولد میشود ،در همه جای دنیا در قید اسارت به سنر
میبرد» (روسو .)1 :9910 ،موان پیش روی آزادی باعث شدند برهههنای بسنیاری از تناریخ
بشریت به مبارزه برای خلق آن طی شود و خود این واژه و حقیقت آن بهتدریج به یکی از
بحثانگیزترین واژگان جهان تبدیل گردد تا آنجا که به قول مونتسکیو« ،هیچ کلمهای بنه
اندازۀ کلمۀ آزادی اذهان را به خود متوجه نساختهاست» (منتسکیو .)292 :9949 ،در عرفان ،از
آنجا که عارب بر آن است که از هرچه رنگ تعلق پذیرد ،خود را آزاد کنند و خنود را تنهنا
مقید به حق و حقیقت کند ،رنگی از آزادگی را میچشد که در برخی موارد با تعاریف راینج
از آزادی در فلسفه و علوم اجتماعی هماهنگی دارد و در برخی موارد نیز مختص سناحاتی
است که تنها در عوالم عرفانی دیده میشود .بنیاد این پژوهش بنر مبننای کشنف اصنول
آزادگی عرفانی و تفاوت آن با برخی از تعاریف رایج از آزادی است.
پرسشهای پژوهش
9ن آزادی از نگاه صوفیه به چه معناست؟
2ن در نگاه صوفیه ،پیش گرفتن آزادی در معنای راستین آن ،منجر به ایجاد چه خوایوی
میشود؟
9ن تأکید عمدۀ صوفی بر آزادی از چه نوع قیود و بندهایی است؟
4ن تعریف آزادگی در عرفان ،چه تفاوتی با مفهوم این واژه در فلسفۀ غرب دارد؟
فرضیههای پژوهش

9ن از نگاه عارب ،آزادی رهایی از بندگی غیر حق و هر چیزی است که منجر به ایجاد بند
و بُت برای روح انسان شود.
2ن عاربِ آزاد درصدد است از هر چیزی که تعلقپذیر باشد ،رهایی جوید.
9ن آزادی صوفیانه از بستر تعالیم دینی برخاستهاست و با ذات واقعی روح انسان که آزادگی
است ،هماهنگی دارد.
4ن آزادگی عرفانی در مفاهیمی ،مثل ترک تعلقات دروننی و بیروننی و نینز خِنرَدورزی بنا
تعریف آزادی در فلسفۀ غرب هماهنگ است ،اما در برخی موارد ،نظیر خشننودی و رضنا،
بخشندگی ،صلح و آشتی با آنها فرق دارد.
پیشینۀ پژوهش
9ن مقالۀ «آزادی و تووب (تحلیل مختور از مفهوم آزادی در نزد عارفان مسلمان)» نوشتۀ
رضا روحانی ،چاپ شده در مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبرینز (سنال ،40
زمستان  .)9904در این مقاله ،روحانی به تعریف آزادی از نگاه صوفیه میپردازد و نسبت آن
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را با مفهوم عبودیت مطرح میکند .آنگاه به توضیح اباحیگنری در تونوب منیپنردازد و
انحراب این فرقه را توضیح میدهد که به اسم آزادی در عالم صوفیگری ایجاد شده بنود
و اذعان میدارد که این نوع از آزادی با مفهنوم عبودینت آزاداننه و عاشنقانۀ صنوفیان در
تناقض است .در مجموع ،روحانی در این مقاله بنر آن اسنت کنه آزادی در مینان جمهنور
عرفای راستین ،با مفاهیم رایج آزادی و آزادگی سازگار است و به معنی آزادی از خواستها
و همۀ انواع تعلقات است.
2ن مقالۀ «حرّیت (آزادگی) در مثنوی» ،نوشتۀ هما حجتی ،چناپشنده در مجلنۀ دانشنکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (پاییز  .)99۷0در این مقاله ،حجتنی بنر آن اسنت کنه
موالنا خود یک آزادۀ بریده از همۀ تعلقات است و این آموزه را از سننّت نبنوی و عرفنای
برگزیدۀ پیش از خود گرفته که برآیند آن ،تقرب به ذات الهی و رهنایی از تعلقنات زنندان
هستی است .از این رو ،در جایجای مثنوی این مفهوم را از زبان شخویتهنای مختلنف
داستانی خود مطرح میکند.
9ن مقالۀ «مفهوم آزادی در ادب فارسنی» نوشنتۀ اسنحاق طیینانی ،چناپ شنده در مجلنۀ
پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی (شمارۀ ،9 ،بهار  .)9900در این پژوهش ،طییانی بر آن است
که آزادی در ادبیات فارسی ،سه مفهوم رایج را پشت سَر گذاشتهاست :یکی مفهنوم آزادی
و رهایی از بند و زندان که در اشعار شاعرانی چون مسعود سعد و خاقانی آمدهاست و از آن
با عنوان «حبسیات» یاد میشود .دیگری آزادی از نگاه عرفا که آن قِسمی است که مفهوم
رهایی از بند و دام کونین را میدهد و سرانجام ،آزادی در معنای سیاسی آن اسنت کنه از
زمان مشروطه به بعد در شعر و نثر فارسی رواج یافتهاست.
 .4مقالۀ «حرّیت یا آزادی در مفهوم دینی و عرفانی» ،نوشتۀ اسماعیل سنلیمانی و مژگنان
مالّمحمدی ،چاپ شده در مجلۀ فلسفۀ دین (دورۀ  ،91شمارۀ  ،9پاییز  .)999۷در این پژوهش،
نگارندگان برآنند که صوفی به عنوان کسنی کنه از ینو نَفنس و تمنایالت نفسنانی آزاد
شدهاست و تحت والیت مطلقۀ خدا قرار گرفتهاست ،دیگر به هیچ وجه حاضر نیست تحت
سیطره و سلطۀ انسانهای جائر و قدرتهای زمینی و مادّی قرار بگیرد و فتوت ،سخاوت،
شجاعت و قناعت و تمام اوصاب نیکوی انسانی در او تمثل منییابنند و در واقن  ،حرّینت
واقعی ،همین مرحله است.
 .2تعریف آزادی
آزادی ،معانی و تعاریف بسیاری دارد .در پارسی ،این واژه به معانی «رها ،وارسته ،بنیقیند،
شاد ،فار  ،سرافراز مختنار ،نجینب و اصنیل» آمندهاسنت (معنین )42:9909 ،در عربنی نینز
«دستکم دَه معنای گوناگون و در انگلیسی نیز حندود ینکصند معننا بنرای آزادی بینان
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شدهاست» (فاضل میبدی .)499 :99۷0 ،در لیتنامۀ کنسایس آکسفرد ،در یک شرح دو سنتونی
برخی از معانی که برای کلمۀ  Freeآمده ،به شرح زیر است .9« :فار از اسارت دیگنران،
 .2رها ،نامحدود ،نامحبوس ،خالصیافته از قیود یا وظایف ،بیمان  ،نامقید در عمل ،مجاز
به مستقل بودن» (کرنستون.)44:9914،
در فارسی باستان ،آزادی به معنای «نجابت ،عفت و شرب بنود ،امنا در اینران پنس از
اسالم ،با تأثیرپذیری از واژۀ «حُر» ،معنای آزادگی و نفی سَر سپردن به قدرت و زور را پیدا
کرد» (روزنتال.)49 :99۷9 ،
در گذشته ،فیلسوفان آزادی را یا صرفاً از منظر روانشناختی محض بررسی میکردند،
یا اینکه آن را جلوۀ بارز تحقق آزادی نفسانی یا روحی انسان میدانسنتند؛ منثالً اسنپینوزا
«قدرت یافتن عقل در برابر عواطف را آزادی مینامید ،همان گونه کنه غلبنۀ عواطنف بنر
خِرَدورزی را بندگی میدانست» (یزداننی .)91 :99۷۷ ،برخنی دیگنر از فالسنفه نینز آزادی را
صرفاً از منظر اجتماعین سیاسی مینگریستند و آن را رهایی از هر گونه قید و بند و موان
سیاسی و قانونی تلقی میکردند .از جملۀ این فالسفه میتوان از جان استوارت میل ،فیلمر
و دیگر فالسفۀ لیبرالیسم نام بنرد .جنان الک نینز آزادی را «رهنا بنودن از محندودیت و
خشونت دیگران» (محمودی )0۷ :99۷۷ ،معنا کردهاست .کانت نیز آرای خنود را در چنارچوب
تمایزی بنیادین بین «عرصۀ آزادی و عرصۀ اجبار» ارائه کرد .او طبیعت را «قلمرو اجبار» و
اخالق را «قلمرو آزادی» مینامید .همچننین ،او در تعرینف آزادی گفتنهاسنت کنه آزادی،
«استقالل از هر چیز سوای قانون اخالقی است» (کرنستون .)98:9914 ،به عقیندۀ روسنو نینز
«آزادی بیشتر به معنای زیر سلطۀ دیگران قرار نگرفتن است ،تا اعمال ارادۀ خویش .آزادی
به تعبیر دیگر ،قرار ندادن ارادۀ دیگران تحت سلطۀ ارادۀ ماست» (روسو.)299 :9910 ،
در دورۀ متأخر ،آیزایا برلین ،نظریات جدیدی را پیرامون آزادی مطرح کرد .او بر اینن بناور
بود که:
«میتوان بیش از دویست معننای گونناگون را بنرای آزادی متونور شند .امنا مجموعناً
میتوان گفت معنای اصلی آزادی ،آزادی از بند و زندان و آزادی از بردگنی غینر اسنت.
باقی هرچه هست ،توس در این معنا ،یا معنای مجازی آن است» (برلین.)291 :9910 ،

در ایران مقارن با مشروطه ،تعاریفی اجتماعین سیاسی از آزادی مطرح شد و طنی آن،
آیتاهللا نائینی این تعریف را ارائه داد:
«آزادی ،رها بودن از قید تحکمات طاغوت و بیمانعی از موجبات تنبه ملت و بناز شندن
چشننم و گننوش او و پننی بردنشننان بننه مبننادی ترقننی و شننرب و اسننتقالل وطننن و
قومیتشناسی است .همچنین ،آزادی ،اهتمام به حفظ دین و تحفظ بنر نناموس اکبنر و
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اتحاد در تحویل حرّیت موهوبۀ الهیه و تهذیب نَفس و استکمال نوع میباشد» (ننایینی،
.)929 :9919

در میان این تعاریف ،آنچه که جالب توجه است ،نسبت میان تعرینف آزادی بنا مقولنۀ
انسانشناسی است؛ به دیگر سخن ،به باور این گویندگان ،شناخت آزادی بندون مندّ نظنر
قرار دادن انسانشناسی امکانپذیر نیست و تا زمانیکه منا آدمنی را بنه لحنا تناریخین
اجتماعی درست نشناسیم ،نمیتوانیم دربارۀ آزادی او نیز حکمی بندهیم .سنروش در اینن
زمینه گفتهاست:
«تعریف آزادی نسبت مستقیمی با تعریف از آدمی دارد .گفتنی است کنه آدمنی تعریفنی
دارد .وقتی که شخویت خارجی او منطبق بر آن تعریف باشد ،انسانی خنالص ،سنالم و
تمام محسوب میشود ،اما اگر انسان از تعریف خود فاصله داشته باشد ،یا بیگانهها بنا او
درآمیخته باشند و خلوص او را تیره کرده باشند ،وی از انسنانیت و از آزادی دور خواهند
بود .چنین انسانی در واق  ،آزاد نیست؛ چراکه با تعریف خنود انطبناق نندارد» (سنروش،
.)42 :99۷8

آزادی از آنجا که نسبت مستقیمی با انسانیت دارد ،مؤلفههای کلیندی انسنانیت نظینر
تعقل و اختیار نیز در تعریف و ایجاد آن حائز اهمیت هستند .در واق  ،ما به این دلیل دَم از
آزادی میزنیم و نسبت به آن حساسیت میورزیم که عاقلیم؛
«زیرا اگر موجودی از عقل برخوردار نباشد ،آزادی و عدم آزادی برای او یکسنان اسنت.
چه جانورانی که فروتر از انسان قرار دارند و از عقل به معنای استداللی بشری برخوردار
نیستند و چه فرشتگانی که احیاناً فراتر از انسان مینشینند ،ولی از عقنل اسنتداللی بنه
معنای انسانی آن بهرهمند نیستند .دربارۀ هیچ یک از این دو طایفه نمیتنوان سنخن از
آزادی گفت .اینکه میبینیم آدمیان اینقدر نسبت به این مسئلۀ مهم حساسیت میورزند،
تا جایی که آن را عین ماهینت آدمنی منیشنمارند و در برابنر سنلب آزادی اینن همنه
ناصبوری و بیتابی نشان میدهند ،برای این است کنه عقنل و آزادی و ینا انسنانیت و
آزادی ،پیوند محکمی با یکدیگر دارند و میانشان نسبتی است کنه نبنودن یکنی وجنود
دیگری را فار از معنی میکند» (سروش.)49 :99۷1 ،

کانت بر این باور است که:
«ما باید ضرورتاً به هر موجود عقالنی که صاحب اراده است ،اندیشۀ آزادی را کنه فقن
تحت آن عمل میکند نیز نسبت دهیم؛ زیرا ما در آن موجود ،عقلی را تونور منیکننیم
که عملی است؛ یعنی نسبت به متعلقات خود دارای علیت است ،امنا امکنان نندارد کنه
بتوان عقلی را توور کرد که دربارۀ داوریهایش آگاهانه از خارج هدایت شود؛ چه در آن
صورت ،تعیین نیروی داوری خود را نه به عقل ،بلکه به یک انگیزه نسنبت خواهند داد.
هر موجود عقالنی ،باید خود را به عنوان پدیدآورندۀ اصنول خنود ،مسنتقل از نفوذهنای
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خارجی تلقی کند .در نتیجه ،باید به عنوان عقل عملی یا بنه عننوان ارادۀ ینک موجنود
عقالنی آزاد تلقی شود» (کانت.)980 :9919 ،

این تأکید کانت بر آزادی توأم با عقل و اراده ،سخن هیوم ،کوهن و الک را بنه ذهنن
متبادر میکند .هیوم بر این باور بود که «از آزادی منیتنوانیم فقن قندرت عمنل کنردن
برحسب تعیین اراده را مراد کنیم» (کرنستون .)98 :9914 ،به باور کوهن نینز «آزادی ،نینروی
اراده است» (همان) .جان الک هم معتقد بود که «آزادی ،قدرتی است که انسان برای انجام
دادن ،یااحتراز از عملی خاص داراست» (همان) .اما با وجود اینکه به نظر کاننت و دیگنران،
موجود عقالنی باید در عمل آزاد باشند ،برخنی از انسنانهنا از نقنش و اهمینت آزادی در
زندگی خود بیخبر بودهاند و ضرورت آن را احساس نکردند .اینها همان کسنانی هسنتند
که به باور ارسطو ،شایستگی تشکیل دولتشهرها را ندارنند .ارسنطو اینن پنیشفنر را
مطرح کرد که:
«برخی از انسانها بالطّب آزادند و قادرند که استنباط عقالنی داشنته باشنند ،امنا برخنی
دیگر استدالل عقالنی را میدانند ،اما خودشان نمیتوانند آن را عملی سازند .این افنراد
بالطّب بَردهاند .در واق  ،درک تعقل ن که به یکسان ،قوّهای عقالننی و اخالقنی اسنتن
چیزی است که انسان را از حیوان متمایز میکند» (ارسطو.)92 :99۷9 ،

این نگاه ارسطو بر طبقهبندی او از جامعه نیز تأثیر گذاشت و در نتیجنه ،باعنث ایجناد
مبحث عدالت توزیعی شد؛ عدالتی کنه «منظنور از آن ،توزین مشناغل اجتمناعی ،امنوال
عمومی و دیگر امتیازات افراد جامعه بنر اسناس اسنتعداد و شایسنتگیهنای آنهنا» بنود
(کاپلستون .)48۷ :9 /9912 ،از این رو ،میتوان گفت که آزادی با وجنود عمنومی بنودنش در
ذات بشری ،گاه در برخی نفوس به صورت بالقوّه باقی ماندهاست .کسانی هستند که هنیچ
گاه ذوق آزادی را نچشیدهاند و عمری را در اسارت به سَر بردهاند و یا حتّنی در خیالشنان
هم به فکر رهایی از زندانهای ساختگی خود نیستند.
 .9اقسام آزادی
آزادی از منظرهای گوناگون قابل تقسیم است .از یک قِسم میتنوان آن را بنه آزادی بنه
منزلۀ یک واقعیت و دیگری ،آزادی به منزلۀ یک حق تقسیم کرد .سروش در اینن زمیننه
میگوید:
«وقتی از آزادی سخن میگوییم ،دو معنا را اراده میکنیم :یکنی آزادی بنه منزلنۀ ینک
واقعیت و دیگری به منزلۀ یک حق .آزادی به منزلۀ ینک واقعینت ،چینزی نیسنت کنه
کسی به کسی اعطا کند ،یا کسی از دیگری خواستار آن باشد .آزادی در این معنا ،ینک
واقعیت است؛ یعنی بهخودیخود موجود است و آدمیان به صرب انسان بودن ،واجند آن
هستند .این نوع از آزادی ،همان است که فیلسوفان از آن با عنوان اختیار یاد منیکننند.

 /992تبیین مفهوم آزادی در عرفان مقایسۀ آن با تعاریف رایج در فلسفۀ غرب

آدمیان به صرب آدم بودن مختارند و اگر اختیار از آنها سلب شود ،به واق  ،انسنانیت از
آنها سلب شدهاست .اما آزادی به منزلۀ حق ،قابل اعطا یا سلب اسنت و همنین چهنرۀ
آزادی است که در علم حقوق یا فلسفۀ سیاست مورد بحث قرار میگینرد و امنروزه بنه
منزلۀ یکی از مطلوبات درجۀ اول آدمیان به شمار میآید و حکومنتهنا بنر سَنرِ آن بنا
رعایای خود وارد گفتگو میشوند و دربارۀ آن مسنامحت و مسنالهت نشنان منیدهنند»
(سروش .)49 :99۷8

آزادی از قِسمی دیگر به آزادی طبیعی و آزادی معنوی تقسیم میشود .آزادی طبیعنی
عبارت است از« :آزاد بودن از هر گونه قدرت برتر بر روی زمین و قرار نداشتن تحت اراده،
یا سلطۀ قانونگذاری بشری» (محمنودی )08 :99۷۷ ،و آزادی معنوی ،یعنی «قسمت عنالی و
انسانی انسان از قسمت حیوانی و شهوانی او آزاد باشد» (مطهری .)49 :9911 ،آزادی معنوی را
جز از طریق انبیا ،دین ،ایمان و کتابهای آسمانی نمیتنوان تنأمین کنرد و «اینن آزادی،
همان است که در زبان دین به آن «تزکیۀ نَفس» و «تقوا» گفته میشود» (همان.)99 :
از حیث وجود موان نیز آزادی به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم میشود:
«آزادی بیرونی به معنای رهایی و نبودن من و مان و بند است .ممکن اسنت انسنان از
درون به زنجیر صدها تشویش و نگرانی در بند باشد و انواع غوهها و جاهطلبیها عقنل
و روح او را از حرکت بازدارند .در این حالت ،آدمی با فرونهادن و یا از میان برداشتن این
قیود ،خود را به معنای دقیق کلمه آزاد نمیکند ،بلکه فق خود را رها میکند» (سروش،
.)94 :99۷8

در دنیای مدرن ،از میان انواع آزادی ،بیشتر بر آزادی سیاسی تأکید شدهاست .این نوع
از آزادی:
«مستلزم خواست و ارادۀ مبتنی بر شناخت نسبی ماهیت و تبعات آن است .این شناخت،
امکان پدید آمدن قوانین مناسب را برای ایجاد جامعهای دموکراتیک فنراهم منیسنازد.
دیکتاتوری ،وضعی است که روبهروی آزادی سیاسی قرار میگیرد و تمرّد ،امکانی اسنت
برای احیای حدود ممکنی از آزادی .همچنان که انواع نظامهای سیاسی نظیر لیبرالیسم،
امکاناتی هستند که به تحقق آزادی سیاسی مدد میرسانند» (نویمان.)219 :99۷2 ،

 .4آزادی در روانشناسی
در فضاهای بالینی ،داشتن آزادی و داشتن سالمت ،یکی است و آزاد بودن به معنای سالم
بودن است:
«رویکرد روانشناسان پیدایشنگری ماننند پیناژه ،فنراهم کنردن و دادن فرصنتی بنرای
پیدایش و رشد آزادی در هنگامههای رشد منطقی ،هوشی ،ارزشی ،اخالقی و اجتمناعی
است .در واق  ،آزادی ،نامی برای هستی انسان سالم است؛ انسانی که تالشهای هستی
او در قید و بند باشد« ،بیمار» است .حتّی تداعی کنردن آزادی در ذهنن ،باعنث رهنایی
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انسان از بیماری میشود و بالتّب  ،هر تالشی که همسو با آن انجام گیرد ،سالمتبخش
است» (خدیوی زند.)914-919 :9909 ،

آزادی روان ،از دو راه میسر میشود :رؤیا و خواب .به عقیدۀ فروید« ،کامهای ناخوشایند
پس از برخورد با هنجارهای اجتماعی ،به روان ناخودآگاه آدمی رانده میشنوند .بخشنی از
آنها در خواب و رؤیاهای ما امکان ظهور و بروز مییابنند و بخشنی دیگنر نینز در قالنب
شوخیها و لطیفهها مطرح میشوند» (جونز .)211 :991۷ ،گفتننی اسنت کنه «رؤینا ،فضنای
تجلی آزادی است و در واق  ،آزادی ،بنیادیترین میل انسنان اسنت کنه در رؤینا بنرآورده
میشود .رؤیا ،رؤیاپردازی ،افسانهسازی ،شعرگویی و هنر به خاطر آزادیی که در آنهاست،
درمانکننده و آرامشبخشند» (همان .)911 :فروید در این زمینه میگوید« :رؤیا بنهحقیقنت،
پیوستن خواستها و آرزوهاست» (فروید .)90 :9949 ،او ساختار رؤینا و خیالبنافی شناعرانه را
یکی میداند و اذعان میدارد« :هر دو از خواستههنای سنرکوبشندۀ اوان کنودکی ریشنه
می گیرند و موجب کاهش فشار روانی ذهن نایم و شاعر خیالباب منیشنوند» (ویگوتسنکی،
 .)999 :99۷۷هر رؤیا ،نمودِ آزادانۀ آزادی و خودخواستگی آرزوهاست .هر رؤیا نمایشننامه و
نمایشی است که نویسنده ،کارگردان ،بازیگران ،نقشهنا ،تماشناگران و اشنیاء آن ...خنودِ
رؤیابین است و با آزادی ،آگاهی و خودخواستگی او نوشنته شنده ،کنارگردانی و بنازیگری
شدهاست .از سوی دیگر:
«خواب نیز نوعی آزادی روح از قیود خارجی است؛ خنواه دیننی و خنواه از طرینق آداب
اجتماعی که آن آزادی برای انسان در بیداری دست نمیدهد و انسان به واسطۀ ترس از
عقوبت ،یا بدنامی و هتک حیثیت نمیتواند مطابق میل و رغبت خود عمنل کنند ،ولنی
خواب ،عالمی است که بشر در آن نه حاکم است و نه محکوم؛ جهنانی اسنت کنه روح
مطابق آرزوی خود میسازد و بیریا ،نفاق ،ترس و شرم دست بهکار میشود و به هوای
دل خود میزید» (فروزانفر.)908 :991۷ ،

از آنجا که قیود ،مخالف امیال ما هستند ،آزادی ،مخالف قیود به شمار میرود و میسنر
شدن آن باعث ایجاد خوشحالی و خوشکامی در فرد میشنود .از اینن رو ،انسنان بنهذاتنه
آزادی را خوش میدارد؛ زیرا «از چیزهایی کنه آزادی منا را متبناین بنا آنهنا منیینابیم،
خوشمان نمیآید و هنگامی که قیود غایب باشند و ما شادمان باشیم ،میگوییم که آزادیم»
(کرنسنتون .)94 :9914 ،از این روست که گوینندگان بنه هنگنام سنخن گفنتن از آزادی ،بنا
خوشحالی از آن یاد میکنند:
بندۀ عشم و از هر دو جهان آزادم
«فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

(حافظ شیرازی.)191 :9912 ،
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انسانی که طعم آزادی را بچشد ،در سختترین موقعیتها نیز شادمانگی خود را حفنظ
میکند .عطار در مویبتنامه ،حکایت قاتلی را میگوید که از برده شندنش بنه چوبنۀ دار
شادمان است .او در جواب این سؤال که علت این خوشحالی چیست ،میگوید:
وقت کشتن این چننین شنادی چنرا؟
«سننایلی گفننتش کننه آزادی چننرا؟
کی توان بُرد این قدر در غنم بنه سنر
گفت :چون عمر از قضنا مانند آنقندر
از ممنننات او بنننرون آمننند حینننات»
تا که این میگفت ،حق دادش نجنات
(عطار نیشابوری.)9۷۷ :9990 ،

 .1آزادی در اسالم
در نگاه اول ،ممکن است چنین به نظر برسد که دین نسبت مسنتقیمی بنا مفهنوم آزادی
ندارد و مجموع قوانین دیننی بنه جنای رهنایی انسنان از موانن  ،خنود بنندهای سنفت و
سختتری را بر دست و پای آدمی میبندند .این در صورتی است که پیام اصلی پینامبران
آزادی بودهاست .حضرت علی(ع) دربارۀ رسالت پیامبر(ص) فرمودهاسنت« :خداونند تبنارک و
تعالی محمد(ص) را بهحق فرسنتاد ،تنا بنندگانش را از بنندگی تعهندات ،طاعنت و والینت
بندگانش به سوی عبادت ،عهد ،طاعت و والیت خود آزاد سازد» (نهجالبالغنه /ن  .)914اینن
مفهوم در قرآن کریم به شکل توس یافتهتری دربارۀ عموم انبیا گفته شدهاست :قُل یَا أَهلَ
الکِتَابِ تَعَالَوا إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَینَنَا وَبَینَکُم أَالَّ نَعبُدَ إِالَّ اللّهَ وَالَ نُشرِکَ بِهِ شَیئًا وَالَ یَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضاً أَربَابًا مِّن
دُونِ اللّهِ( آل عمران)14 /؛ یعنی« :بگو :ای اهل کتاب ،بیایید به سوی سخنی که میان من و

شما یکسان است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضنی از منا،
بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد» .طبق این آیه و نیز سیره و گفتار انبیا،
میتوان اذعان داشت که تأکید عمدۀ پیامبران بر آزادی دروننی بنودهاسنت .آنهنا آزادی
انسان را در گرو رهایی او از زنجیرهای درونی میدانستند .در واق « ،چهرۀ انبیا به صورت
آزادمردانی ترسیم شدهاست که برای رهایی مردمان خود از قیند و بنند اسنارت نمرودهنا،
فرعونها ،قیورها و ...تالش کردهاند و هدب آنان ،آزادسازی انسان از زنجیرهای اسنارت
درونی بودهاست» (عمید زنجانی .)490 :9900 ،موالنا بنا آگناهی بنر همنین معننی ،نبنوت را
هدایتکننده به آزادی میداند و راه رسیدن مؤمنان به آن را عبور از شاهراه نبوت ترسنیم
میکند:
بننننند رقّیننننت زِ پایننننت برکَنَنننند
«کیسنننت منننوال آنکنننه آزادت کنننند
مؤمنننننان را زاولیننننا آزادی اسننننت»
چننون بننه آزادی نبننوت هننادی اسننت
(مولوی.)9991 :1 /9991 ،
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وی پیامبر اکرم(ص) را به سبب همین روحیۀ آزادگی و آزادیبخشی« ،حُرّ بن حُنر» ننام
مینهد و میگوید:
زانکننه بننود از کَننون او حُنرّ بننن حُننر»
«گشنننت اَرسنننلنَاک شننناهد در نُن نذُر
(همان.)9۷9 :9 /

نکتۀ جالب اینجاست که در پذیرش همین حرّیت و رهایی درون ،هیچ اکراه و اجباری
نیست و ایمان با وجود داشتن میل قلبی ارزشمندتر دانسته شدهاست .به قول سروش:
«آیۀ وَ الَ إِکرَاهَ فِی الدِّینِ هر معنای دیگری هم که داشته باشد ،دستکم این معنایش
مسلّم است که «ایمان اکراهبردار نیست» و ایمنان را نمنیتنوان بنهزور در ذهنن کسنی
گنجاند .این بذر باید چون گیناهی طبیعنی آزاداننه از دل خناک جواننه بزنند و برویند»
(سروش.)41 :99۷1 :

در واق  ،انتخاب آزادی باید در کمال آزادی انتخاب صورت گیرد:
«ایمان آگاهانه و مسبوق به حرّیت ،مقوّم دینداری و روح تدین است و حرمت نهادن به
آزادی در واق  ،حرمت نهادن به حقیقت است .علی(ع) در این زمینه میفرماید :بشر بایند
در ناحیۀ وجود خودش ،در ناحیۀ روح خودش آزاد بشنود ،تنا بتوانند بنه دیگنران آزادی
بدهد» (مطهری.)22 :9911 ،

«بسته در زنجینر چنون شنادی کنند؟

کنننی اسنننیر حنننبس آزادی کنننند؟ »
(موالنا ٬۵۹۳۱ ،دفتر اول :بیت .)۹۱

 .1آزادی در عرفان
در عرفان ،مفهوم آزادی غالباً با اصطالح عربی «حرّیت» بازشناخته میشنود .اینن مفهنوم
آنچنان در فضای فکری عارب سایه میاندازد که او تونوب را چینزی نمنیدانند ،مگنر
آزادی .در تذکرةاألولیاء از قنول ابوالحسنین ننوری آمندهاسنت« :تونوب ،آزادی اسنت و
جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت» (عطنار نیشنابوری .)249 :9991 ،خنود عطنار تونوب را
رسیدن به آزادی و رهایی از قیود و حجابهای درونی و بیرونی میداند .از دید او ،آزادگی،
عین پادشاهی جهان است:
نه چو من جانسوز ،کار افتادگی ا ست»
«پادشننناهی جهنننان آزادگنننی اسنننت
(عطار نیشابوری.)92۷ :9990 ،
نسفی نیز آزادگان را به مثابۀ پادشاهان می داند و میگوید« :آزادان ،پادشناهند .داننای
آزاد ،سَرِ موجودات است .موجودات بهیکباره و جمله ،تحت نظر ویاَند( ».نسفی.)2۷9 :99۷۷ ،
وی در تعریف آزادگی گفتهاست« :نهایتِ هر چیز ،بلو و غایت آن ،حرّیت اسنت» (همنان:
9۷0ن .)9۷۷جنید نیز آخرین مقام عارب را حرّیت میداند (ر.ک؛ سنرّاج .)9۷9 :9908 ،روزبهنان
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نیز در تعریف آن میگوید« :حرّیت ،اشارت به نهایتِ تحقیق است در عبودیت .حقیقنتش،
خروج است از اهل بُعد و اتواب به اوصاب قدم» (روزبهان.)129 :9949 ،
اصطالح حرّیت هرچند از همان اوان در سخنان مشایخ بزرگ صوفیه ،نظینر حنالج و
جنید بهکار گرفته میشد ،اما ورود آن به متون صوفیه ،ظاهراً اولین بار به وسنیلۀ قشنیری
انجام شد و از آن پس ،پیوسته مورد بحث قرار گرفت .در این میان ،مفهوم عمدهای را که
صوفیان از آزادگی مدّ نظرشان داشتند ،این بود که «انسان تنها بندۀ خداست .پس بایند از
هر چیز که غیر اوست ،آزاد باشند» (موالننا .)9۷9 :9998 ،در اینن مفهنوم ،آنهنا آزادگنی را
مرادب با بندگی حق و الغیر میدانستند و بر آن بودند که «اگر انسان فقن بنندگی خندا
کند ،خدا برای او کافی است» (همان).
جز بدان سنلطان بنا افضنال و جنود»
«مننن غننالم آنکننه نفروشنند وجننود
(مولوی.)۷1۷ :1/9991 ،

همین جاست که مفهوم بندگی ،عین مفهوم آزادگی میشود؛ همان چیزی کنه حنافظ
شیرازی که به قول شفیعی کدکنی ،شعرش دریچۀ آزادی روح انسان ایراننی اسنت ،از آن
با عنوان بندگی عشق یاد میکند:
بندۀ عشقم و نه از هر دو جهان آزادم»
«فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم
(حافظ شیرازی.)191 :9912 ،

آزادی به باور صوفیه ،امری تکوینی و ذاتی است و خدا آدمی را آزاد آفریدهاست .پس
او باید آزاد باشد .این مفهوم در نامۀ  99نهجالبالغه نیز آمدهاست« :و الَتَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ
قَد جَعَلَکَ اهللاُ حُرّاً» (نهجالبالغه /ن  .)99این آزادگی ،حال و مقام خاصی ندارد ،بلکه بایند در
همه حال همراه صوفی باشد .به قول ابونور سرّاج« ،نه در حضنر بنه خانندانت دلبسنتگی
داشته باش و نه در سفر به رفیق و همنشینت .خلق را واگذار و همۀ کارها برای خدا کن»
(سرّاج .)9۷9 :9908 ،الزم به ذکر است که در مقدمۀ بحث ،بر طبق نگاه فیلسوفان ،از قِسنم
آزادی به منزلۀ واقعیت ،با عنوان اختیار یاد کردیم .مقولۀ جبر و اختیار بنه عننوان یکنی از
مهمترین مسائل فلسفه و کالم اسالمی ،به ساحت عرفان نیز وارد شد که البته این مفهوم
در نگاه صوفیه ،با معنای رایج آن در کالم متفاوت است .به استناد گولپینارلی ،در عرفان:
«آن که از مراتب گذشته و راه به هستی مطلق گشوده باشد ،ارادۀ او چون هستی او بنه
آن دریای کُل واصل شدهاست .چنین کسی اگر از جبر سخن بگوید ،درست است .اگر از
اختیار نیز بحث کند ،بجاست؛ زیرا هستی او چون اراده و اختیارش از ارادۀ الهنی اسنت»
(گولپینارلی.)981 :99۷1 ،
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موالنا نیز در این زمینه میگوید:
«جبننر را ایشننان شناسننند ای پسننر
غیب و آینده بر ایشنان گشنت فناش
اختیننار و جبننر ایشننان دیگننر اسننت

کننه خنندا بگشادشننان در دل بوننر
ذکر ماضی پیش ایشنان گشنت الش
قطره ها اندر صندب هنا گنوهر اسنت»
(مولوی.)۷2 :9 /9991 ،

مقولۀ آزادی اراده ،پیش از عرفان و کالم اسالمی در الهیات مسیحی مطرح شده بود و
منظور از آن:
«سازش دادن بین دو اعتقادی بود که نقیض یکدیگر به حساب میآمدنند .برآینند اینن
سازش آن بود که آدمیان میتوانند آزادانه برگزینند که چگونه عمل کنند .دوم اینکه خدا
قادر مطلق است و بنابراین ،پیشاپیش میداند که هر کس چه چیزی را برخواهد گزیند»
(کرنستون.)999 :9914 ،

در عرفان اسالمی نیز مقولۀ آزادی اراده چنین تبیین میشود:
فس بازمیدارد و اگنر در
«فنای سالک در صفات حق ،وی را از شهود خودی و رؤیت نَ ْ
این حالت ،از خود نفی اختیار میکند ،این معنی ،قول به جبر نیست ،بلکه شهود معینت
حق و حاکی از مرتبۀ فنای افعالی سالک در فعل اوست» (زرینکوب.)21 :9901 ،

البته رسیدن به این نوع اختیار و فرار از جبر مذموم مرسوم در گرو عنایت حق و عشق
به اوست:
جز مر آن ها را کنه از خنود رسنتهانند
«چشننمهننا و گننوشهننا را بسننتهاننند
جننز محبننت کننی نشنناند خشننم را»
جننز عنایننت کننی گشنناید چشننم را؟
(موالنا.)909 :9 /9991 ،

 .۷انواع آزادی از نگاه صوفیه
در میان صوفیه ،آزادگی بر سه نوع است:
«حرّیت عامه :آزادگی از رقّ و بردگی شنهوات ،حرّینت خاصنه :آزادگنی از رقّینت همنۀ
مرادها و آرزوها به علت فنای ارادهشنان در ارادۀ حنق ،و حرّینت خناصالخاصنان :کنه
آزادگی از رقّ و بندگی رسوم و آثار محو آنان در تجلی نوراألنوار است» (جرجانی:9910 ،
.)90

از منظر اجتماعی ،کسب انواع آزادگی در گرو تحقنق شنروطی اسنت؛ از جملنۀ آنهنا
میتوان به مواردی چون «آگاهی ،بینش انتقادی ،استقالل شخویت ،انوناب و انعطناب،
انگیزۀ قوی ،حقطلبی ،شجاعت ،مناعت ،انتقادپذیری و نشناط فکنری» (اسنفندیاری:9991 ،
 )01اشاره کرد .میل به آزادگی ،هرچند امری بالقوه و ذاتی است ،امنا رشند و پنرورش آن
آموختنی است و با کسب و تکرار میسر میشنود .اغلنب شنروط یادشنده را منیتنوان در
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سخنان و عملکرد عرفای آزاده نیز مشاهده کرد ،با این تفاوت که آنها روی برخی از این
موارد تأکید بیشتری داشتند و یا موارد دیگری را برای آن برشمردند کنه مخنتص عنوالم
عرفانی است .موارد زیر از جملۀ آنهاست.
 .۷-9ترک آرزو

از رهاوردهای نیکوی تووب که برآیند کف نَفس است .یکی «ترک آرزو و امینال منادّی»
است .واصلی مانند بایزید به هنگام دعا ،تنها چیزی که از حق منیخواهند« ،بنیآرزوینی»
است ،آنجا که میگوید« :خدایا تو را خواهم و بس ،و آن خواهم که هیچ نخنواهم» (عطنار
نیشنابوری .)90۷ :9991 ،از این روست که عارفان به تعبیر بایزید ،دنیا را سهطالقه میکنند و
یگانه را یگانه میشوند و جز حق ،کسی یا چیزی را نمیخواهند و چون او را دارند ،انگنار
که همه را دارند:
گر دهد دست که دامن زِ جهان درچینم»
«سر به آزادگی از خلق برآرم چون سنرو
(حافظ شیرازی.)۷98 :9912 ،

از این روست که برای صوفی جهان وانهاده ،آزادی به تعبیر شنمس« ،در بنیآرزوینی
است» (شمس ) ۷9۷:9991 ،و رهایی از این دنیا و امیال آن ،عین یافتن دو بال پنرواز بنرای
عروج روحانی است؛ چراکه به تعبیر موالنا:
«همۀ دلتنگی دنیا در گرو از دلنهادگی این عالم اسنت .هنر دم کنه آزاد باشنی از اینن
جهان و خود را غریب دانی و در هر رنگی که بنگری و هنر منزهای کنه بچشنی ،اگنر
بدانیکه با او نمانی و جای دیگر میروی ،دلتنگ نباشی» (افالکی .)489 :9912

البته صوفیه ذیل مفهوم آرزو ،آن را صرب «خواستن» معنی نکردند ،بلکه اینکنه آنهنا
چیزی را هم نخواهند ،گونهای آرزو میدانستند کنه همچنندِ خواسنتن ،بنند و بُتنی بنرای
صوفی میآفریند .نسفی در این زمینه میگوید:
«ای درویش ،آن کس که بگوید جامۀ نو میخواهم و کهنه نمیخواهم ،در بنند اسنت و
آن کس که گوید جامۀ کهنه میخواهم و نو نمیخنواهم ،در بنند اسنت و بنندی از آن
روی که بند است ،تفاوتی نکند .اگر زرین بُوَد ،یا آهنی ،هر دو بند باشند .آزاد آن اسنت
که او را هیچ گونه و هیچ نوع بندی نباشد که بند ،بُت بود» (نسفی.)990 :99۷۷ ،

مفهوم آمیختگی بند و بُت را تهانوی نیز مطرح کردهاست .به باور او:
«والحرّیةُ عندَ السالکینَ ،انقطاعُ خاطر مِن تعلّق ما سوی اهللا تعالی بِالکلینة اسنت .پنس
بنده در مقام حریت ،وقتی رسد که غرضی از اغرا دنیا با وی را نماند و پروای دنینا و
عقبی را ندارد؛ چراکه چینزی کنه تنو در بنند آننی ،بنندۀ آننی» (تهنانوی9904 ،م:9 /.
299ن.)292

علی(ع) ترک شهوات و خواستهها را مشخوۀ آزادگان میداند و در این زمینه میگوید:
«مَن تَرَکَ الشَّهَواتِ کَانَ حُرّاً :هر کس خواهشهای نفسانی را فروگنذارد ،آزادمنرد اسنت»
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(مجلسی9489 ،ق .)299 :۷4 /.حتی روسو نیز در قرادادهای اجتماعی« ،تسلیم در برابر هواهای
نفسانی را عین بندگی میداند و اذعان میکند که اطاعت از قنانون ،آزادی مطلنق اسنت»
(روسو .)42 :9910 ،موالنا نیز این جهان را به مثابۀ زنندانی منیدانند کنه منا را اسنیر خنود
کردهاست .از این رو ،ما باید برای رهایی از آن بر مثال هر اسیری آن را حفره کننیم و در
نجات خود بکوشیم:
حفره کنن زنندان و خنود را وارهنان»
«ایننن جهننان زننندان و مننا زننندانیان
(مولوی.)19 :9 /9991 ،
 .۷-2خشنودی و رضا

آزاده از آن رو که به مقام بیآرزویی رسیدهاست ،هر آنچه را که برایش پیش آیند ،خنوش
میدارد؛ چراکه آن را عین خواستۀ حق میداند و چند و چون کردن از ارادۀ حق در زندگی
را عین ناسپاسی و کفر محض میشمرد .از این رو ،رضا یا خشنودی ،یکنی از برآینندهای
مسلّم آزادگی است .در تذکرةاألولیاء ،به نقل از ابراهیم شبانی آمدهاست« :و گفت :شرب در
تواض است و عز در تقوی و آزادی در قناعنت» (عطنار نیشنابوری .)49۷ :9991 ،نسنفی نینز
دربارۀ توأمانی آزادی و قناعت میگوید:
«بدان که مقام حرّیت و رضا هر دو یک مقام است؛ زیراکه مقنام رضنا عبنارت از تنرک
اختیار است و مراد از ترک اختیار آن است که هر دو طرب ،مقابل و یکسان باشند؛ یعنی
توانگری و درویشی ،صحت و مر و حیات و ممات به نزد او یکسان باشد .این اسنت
معنای الَیَرَونَ فِیهَا شَمساً وَ الَزَمهَرِیراً( الدهر)99/؛ یعنی حرارات زنجبیل و برودت کافور،
پیش او یکی است؛ یعنی ردّ و قبول و حرارتِ مراد ،و برودتِ نامرادی و رد ،او را یکسان
باشد و مقام حرّیت و آزادی ،قط پیوند است و مراد از آزادی و قط پیوند ،آن است که
هر دو طرب یکسان باشد .چون این مقدمات معلوم کردی ،بندان هنر کنه را دو طنرب
مقابل باشد ،او بهشتی است و عالمت آنکه هر دو طرب او را مقابل است ،آن است کنه
اگر درویشی باشد ،از توانگری گذشته اندوهگین نباشد و اگر توانگری باشد ،از درویشی
نیامده نترسد :الَخَوبَ عَلَیهِم وَ الَ هُم یُحزِنُون( البقره .)90 /اگر صحت برود و مر برود
و صحت آید ،شاد نگردد از لِکَیالَ تَأسَوا عَلَی مَا فَاتَکُم وَ الَتَفرَحُوا بِمَا آتَاکُم( »نسفی:99۷۷ ،
.)941

«گدای کوی تو از هشت خلد مستینی است

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

موالنا نیز در آغاز مثنوی ،راه رسیدن به مفهوم آزادگی و یافتن جایگاه شننیدن اسنرار
نی را در گرو آزادی و رهایی از بندها میدانند و اذعنان منیدارد کنه اینن آزادی در ازای
خشنودی و قناعت به دست میآید:
چنننند باشنننی بنننند سنننیم و بنننند زر
«بنننند بگسنننل بننناش آزاد ای پسنننر
تننا صنندب قننان نشنند پُننر دُر نشنند»
کنننوزۀ چشنننم حریونننان پنننر نشننند
(مولوی.)98 :9/9991 ،
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 .۷-9عبودیت عاشقانه

در بحث از اختیار گفتیم که عرفا اختیار و آزادی را آگاهانه از خود سنلب منیکننند ،تنا در
تقابل با قادر مطلق ،اظهار انانیتی نداشته باشنند .آزادی ایننان ،رنگنی از ینک وارسنتگی
عاشقانه را دارد ،تا آنجا که «نعیم هر دو جهان پیششنان بنه جنوی نمنیارزد» و از دولنت
اسارت عشق ،به حشمت و تمکین میرسند:
پادشاهم که به دست تو اسیر افتنادم»
«من از آن روز کنه در بنند تنواَم آزادم
(سعدی شیرازی.)292 :9942 ،

یا:
«خالص حافظ از آن زلف تابدار مبناد

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

عاشقان حق ،همان آزادگانند .آنان آنچنان محرم حریم امن الهنی هسنتند کنه حتّنی
گستاخیهای ظاهریشان نمودِ عاشقی آنهاست:
جملننه گسننتاخی و کارافتننادگی اسننت
«قونننۀ دیوانگنننان آزادگنننی اسنننت
کننی تواننند گفننت هرگننز عنناقلی»
آنچنننه فنننار منننیبگویننند بیننندلی
(عطار نیشابوری.)280 :9990 ،
از نظر عارب« ،آزادی ،نهایت عبودیت است» (تهانوی9904 ،م .)292 :9 /.اینن موهبنت از

آن روست که عشق ،خودِ آزادی است .حافظ راز رسیدن به موهبت آزادی را منوط به ورود
به ساحت عشق میداند و میگوید:
«من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق

چار تکبیر زدم یکسره بنر هرچنه کنه هسنت
(حافظ شیرازی.)10 :9912 ،

موالنا نیز در دفتر پنجم مثنوی ،از هماهنگی توأمان میان عشق ،عبودینت و آزادگنی
سخن میگوید:
کفننر باشنند پننیش او جننز بننندگی
«هننر کننه اننندر عشننق یابنند زننندگی
بننندگی کسننبی اسننت آینند در عمننل
بننندگی کننن تننا شننوی عاشننق ،لَعَننل
عاشنننق آزادی نخواهننند تنننا ابننند»
بنننننده آزادی طمنننن دارد ز جَنننند
(مولوی.)012 :1 /9991 ،

قشیری نیز در این زمینه گفتهاست:
«حقیقت آزادی ،اندر کمال عبودیت است ،چون در عبودیت صادق بنود ،او را از بنندگی
اغیار آزادی دهند؛ و آزادگی آن بُوَد که مرد از بندگی همۀ آفریدهها بیرون آیند و هرچنه
دون خدای است ،عزّوجلّ ،آن را در دل وی راه نَبُنوَد و عالمنت درسنتی آن ،برخاسنتن
تمیز بُوَد از دل او میان چیزها ،و خطر شریف و وضی از اَعرا دنیا نزدیک او یکسنان
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بُوَد .حارثه گفت پییامبر را :تن خویش را از دنیا بازداشتم ،زر و خاک نزدینک منن برابنر
است» (قشیری.)9900 :942 ،

وی به نقل از حالج میگوید« :هرکه آزادی خواهد( ،بگو ):عبودینت پیوسنته گنردان»
(همان .)942 :عطار نیز به نقل از احمد خضرویه میگوید« :تمامی بندگی در آزادی اسنت و
در تحقیق بندگی ،آزادی تمام میشود» (عطار نیشابوری .)219 :9991 ،البته شرط این عبودیت
عاشقانه آن است که خالوانه باشد؛ زیرا «هرکه خواهد که از کَنون آزاد آیند ،گنو عبنادت
خدای تعالی به اخالص کن که در عبودیت بهاخالص بُوَد که از ما سنوی اهللا آزاد گنردد»
(همان .)491 :صوفیه گاه از این نوع عبودیت آزادانه با عنوان «آزاد بنده کردن» یاد میکنند.
در تذکرةاألولیاء ،به نقل از ابواسحاق کازرونی آمدهاست:
«نقل است که مالداری از لشکری بود و بارها شیخ را میگفت تا چیزی از مال دنیا قبول
کند و او نمیکرد  .آخر به شیخ کس فرستاد که چندین بنده به نام تو آزاد کردم و ثنواب
آن به تو دادم .شیخ گفت :مذهب ما نه بنده آزاد کردن است ،بلکه آزاد بنده کردن است
به رفق و مدار» (همان.)12۷ :
 .۷-4بخشندگی

از آنجا که آزاده به دادۀ حق رضا میدهند و بنه پناس همنت بلنندش از تعلقنات کنونین
رهاست ،از همان مقدار موهبت رحمت حق در زندگیش نیز بنه دیگنران منیبخشند .لنذا
بخشندگی از خوایص آشکار اوست .به قول روزنتال« ،هر انسان آزادی ،بخشنده است .اما
هر بخشندهای آزاد نیست .انسان آزاد طبیعتاً بخشنده اسنت .بخشنندهای کنه فاقند آزادی
است ،تنها از روی عادت و حیلهگری بخشنده است» (روزنتال .)91۷ :99۷9 ،به دلینل همنین
بخشندگی اوست که به قول سعدی ،آنها همواره تهیدستند:
جننواب داد کننه آزادگننان تهیدسننتند»
«به سرو گفت کسی میوهای نمنیآری
(سعدی شیرازی.)9۷8 :9942 ،
همچنین ،وی در حکایت سیزدهم باب اول گلستان در توضیح ناپایداری منال دنینا در
دست آزادگان میگوید:
چو صبر در دل عاشق ،چو آب در غربنال
«قننرار در کننف آزادگننان نگیننرد مننال
(همان.)1۷ :9999 ،
قشیری نیز به نقل از جنید آوردهاست« :جنید را پرسیدند :چه گویی اندر کسی کنه وی
را از دنیا هیچ نمانده ،مگر مقدار استخوانی خرما؟ جنید گفت :بندۀ مکاتب هنوز بننده بُنوَد
مادام که درمی بر وی باقی بُوَد» (قشیری.)949-944 :9900 ،
 .۷-1فراغت از غیر
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از آنجا که آزاده از بندگی ما سوی اهللا فار است ،نسبت به هر آنچه که بنه او مشنیولیتی
غیر حق بدهد ،رهاست .قشیری در این زمینه به نقل از ابراهیم ادهم میگوید« :حُر از دنیا
بیرون شود ،پیش از آنکه او را بیرون برند» (قشیری .)941 :9900 ،عنینالقضنات نینز بنر آن
است:
«شرط آزادی آن است که هرچه به رونده رسد ،از منفعت و مضرت از آن چیز آزاد باشند
و به تدبیر و مقدار آن چیز ،خود را مشیول نکند؛ که آن مشنیولی ،بنند اسنت و بنندگی
سبب باشد .پس حقیقت حرّیت ،فراغت است از اعتراضات و اِعرا است از زینادت .تنا
بنده نشوی ،آزادی نیابی .تا پشت به هر دو عالم نکنی ،به آدم و آدمینت نرسنی و تنا از
خود نگریزی ،به خدا نرسی ،و اگر خود را در راه خدا نبازی و فدا نکنی ،مقبول حضنرت
حق نشوی» (همدانی.)21 :990۷ ،

به باور جامی در سبحةاألبرار ،رسیدن به این مرحله در گرو آن است که فرد از بند غمِ
غیر آزاد شود و تنها به بندِ غمِ بندگیِ او شاد گردد:
بنننه از بننندگیش بننر خننود بننند
«از همننه بگسننل و بننا او پیوننند
بننه غننم بننندگیش شنناد شننوی
بننو کننه از بننند غننم آزاد شننوی
تننرک آسننایش کننونین بگننوی
دسننت از آالیننش کَننونین بشننوی
دل بپننننرداز از آمیننننزش غیننننر
پای بیرون نِه از اینن دیندین دینر
لنننوحی از نقنننش تعلنننق سننناده
بنننندهای شنننو زِ دو کَنننون آزاده
نننه نشننیند بننه ضننمیر تننو غبننار»
گننر بننرآرد زِ زمننین بنناد دمننار
(جامی.)901 :99۷0 ،
حافظ نیز آنگاه که در مقام استینا و مستی بنر طبنل آزادی منیکوبند ،آزادی را عنین
فراغت از همه چیز و همه کس مییابد و به کمک آن ،حتّی از سمبلهای قندرت منادّی،
یعنی شاه و وزیر نیز فراغت مییابد:
فراغنننت باشننند از شننناه و وزینننرم»
«خوشننا آن دم در اسننتینای مسننتی
(حافظ شیرازی.)114 :9912 ،
رسیدن به این مشخوه با بلندهمتی میسر میگردد .زیرا مناعت طب بلندهمتان آننان
را از خواری طلب دور میدارد:
گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم»
«گرچه گردآلود فقرم ،شرم باد از همنتم
(همان.)192 :
 .۷-1خِرَدورزی
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اسپینوزا ذیل یکی از مشخوههای انسان آزاده میگوید« :انسان آزاد کسی است کنه تنهنا
به موجب حکم عقل میزید» (کرنسنتون .)99 :9914 ،هرچند عقلی که وی از آن یاد میکند،
یک عقل پخته و مجرب فردی است که تجربیات اجتماعی شایستۀ قبولی دارد ،امنا آزادۀ
عارب نیز طعمی از عقل را تجربه میکند .در سناحت عرفنان ،عاشنقی مشخونۀ آشنکار
آزادگی است و عشق ،عین آزادی از ما سوی اهللا است .بنا اینن حنال ،اینن عاشنق آزاده،
خِرَدوَرز نیز هست؛ مثالً رند حافظ که به قول خرمشاهی ،همان حافظ رند اسنت و از دیند
اصیر دادبه ،سمبل راستین انسان آزاده در شعر اوست ،گاه خود را عاقلی میدانند کنه بنه
فتواهای رندانۀ مستشار مؤتمنی چون عقل گوش فرامیدهد:
سنناقیا مننی ده بننه قننول مستشننار مننؤتمن»
«مشورت با عقل کردم ،گفت حافظ میبنوش
(حافظ شیرازی.)۷08 :9912 ،
آزادۀ راستین ،در عین وابسته بودن به عقیده یا مرامی ،باز هم وارستگی خود را حفنظ
میکند؛ زیرا «منوف و اصولگرا و ارزشگراست و تا مادامی از چینزی دفناع منیکنند کنه
مطابق اصول و ارزشهایش باشد» (اسفندیاری .)01 :9991 ،همین خِرَدورزی اوست که منجر
میشود او ناآگاهانه از چیزی پیروی نکند و برداشتهایش نتیجۀ حکم عقلش باشد:
جهان و کارجهان بی ثبات و بیمحل اسنت
«به چشم عقل در اینن رهگنذار پرآشنوب
(حافظ شیرازی.)980 :9912 ،
البته منظور از این عقل ،عقل جمعی است؛ چراکه به باور موالنا ،عقنل فنردی ممکنن
است شهوت بِتَنَد و بردۀ عواطف شود:
آن که شهوت میتند ،عقلنش مخنوان»
«عقنل ضند شننهوت اسنت ای پهلننوان
(مولوی)119 :4/9991 ،

اما عقل جمعی از این قید آزاد است .طم ها ،تعوبها و هواهای نفسانی ،عقول فردی
را تسخیر میکنند و همین که دادوستد عقالنی همگانی شد و یا به قول موالنا ،عقول بنا
یکدیگر دوتا شوند ،قوّت مییابند:
نننور افننزون گشننت و ره پنهننان شننود
«عقننل بننا عقننل دگننر دوتننا شننود
ظلمت افزون گشت ،ره پنهنان شنود»
نَفْس بنا نَنفْس دگنر خنندان شنود
(همان)900 :2/

«این عقلِ ضد شهوت و آگاه در محی آزاد اجتماعی میروید .عقل یک منطقۀ ذاتاً آزاد
است .اگر اسارت و جبر وارد عقل شود ،عقل از عقالنیت میافتد .عقالنیت فار از جبنر
است .لذا هر امر غیراستداللی و غیرمعرفتی (شهوت ،غضب و ایدئولوژی) کنه در آن راه
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یابد ،خلوصش را برمیآشوبد و آزادیش را سلب میکند و این در حالی اسنت کنه عقنل
خالص ،آزاد است» (سروش.)99 :99۷1 ،
 .۷-۷صلح و آشتی
عارب ،صالح است .او به پاس نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی( ص )۷2/و هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ

وَاحِدةٍ( األعراب ،)909/بر آن است که روح خدایی در همۀ نفوس انسانی دمیده شدهاست و
آزار و رنجش دیگری ،در حکم آزار حق است .از این رو ،در صلح و آشتی با نوع بشنر بنه
سر میبرد و تساهل و مدارایی پیشی میگیرد که برآیند آن ،پرورش روحیۀ خوشخلقی و
کمآزاری در اوست .در سراجالسائرین ،دربارۀ این مشخوۀ عارب آمدهاست:
«هرکه میخواهد عزیز دو جهان گردد ،نباید بر خلق ،جور و ستم کند و باید با ایشان به
نیکی رفتار کند و از آنچه در دست مردمان است ،طم ببرّد تا عزینز دو جهنان شنود و
باید با مردمان خوشطب و خوشخو باشد» (نامقی.)24 :9909 ،

همچنین ،عطار به نقل از سرّی سقطی میگوید« :حُسن خلق آن است که نرنجنانی و
رنج خلق بکشنی ،بنیکیننه و مکافنات» (عطنار نیشنابوری .)291 :9991 ،سنهروردی نینز در
عواربالمعارب میگوید« :اگر کسی با شما عداوت و دشمنی کند ،شنما در مقابلنۀ آن بنه
مسامحت و مساهلت پیش آیید» (سهروردی .)14 :9912 ،وی دربارۀ اهمیت مدارا بنا خلنق و
نتایج آن اذعان میدارد« :مدارا کردن با کافۀ خلق ،از اخالق صوفیان است .مدارا کردن با
خلق ،دف زَهرِ نَفس کند و ردّ طیش و سرسبکی و زودخشمی» (همان .)992 :موالنا با اشاره
بر جوهر واحد ذات آدمی ،بر این موضوع تأکید میکند کنه انسنانهنا فنار از آن وجنود
تشکیکیافتۀ ظاهری خود ،آن روح واحدشان را دریابند:
بنیسننر و بننیپنا بُنندیم آن سَننر همننه
«منبسن بننودیم و یننک جننوهر همننه
بننیگننره بننودیم و صننافی همچننو آب
یننکگهننر بننودیم همچننون آفتنناب
شنند عنندد چننون سننایههننای کنگننره
چننون بننه صننورت آمنند آن نننور سننره
تننا رود فننرق از میننان ایننن فریننق»
کنگنننره وینننران کنیننند از منجنینننق
(مولوی.)90 :9 /9991 ،

از این رو ،عارب صالح و خوشخلقِ کمآزار که از همۀ قیود ناپسند اخالقی آزاد اسنت،
با پیش گرفتن خویوۀ صالح بودن ،آزادگی خود را تقویت میبخشد؛ زیرا:
«اساس مذهب درویشی بر آزادگی و آزادی در ظاهر و باطن است .هر یک را بنه جنای
خود میبینند و هر یک را در مرتبت خود میشناسند و با هیچ کس و هیچ چینز جننگ
ندارد و با همه صلح است و از همه فار و آزاد است؛ یعنی بندۀ هیچ کس و هنیچ چینز
نمیشود ،اما از مخالف میگریزد و با موافق میآمیزد» (نسفی.)2۷9 :99۷۷ ،
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از این رو ،عالمت دانای آزاد این جهان ،چهار چیز است:
«اقوال نیک ،افعال نیک و اخالق نیک و معارب ،و هرکه این چهار ندارد و نمیخواهد و
عزلت نمیخواهد و مال و جاه میطلبد و اختالط خلق جوید ،عالمت این است که خنود
را نشناختهاست و این عالم را چنانکنه اینن عنالم اسنت ،ندیندهاسنت و بنویی از خندا
نیافتهاست و در ظلمات است و به عذابهای سخت گرفتنار اسنت و هنیچ ننور نندارد»
(همان.)29۷ :

صالح آزاده ،حتّی آنجا که دیگری در حق او بد میکنند ،بنازهم از مداراپیشنگی دوری
نمیجوید .نمونۀ این رفتار عرفا بارها در کتب صوفیه نقل شدهاست که از آن میتنوان بنه
حکایت زیر از رسالۀ قشیریه اشاره کرد:
«مردی او (احنف قیس) را دشنام میداد و از پس وی میدویند .احننف چنون بنا قبیلنۀ
خویش رسید ،بایستاد و گفت :اگر چیزی دیگر اندر دلت ماندهاست ،بگو آنجا تا کسی از
این بخردان از قبیلۀ ما نشنود و تو را جواب دهد» (قشیری.)994 :9900 ،

سنایی نیز مداراپیشگی خود را نتیجۀ آزادگی میداند:
ما مردمان بیدل و بیمکر و سادهاینم
«از ما به هر حدیث به آزار چون کشد؟
ما در وفاش چندین درهنا گشنادهاینم
خومان ما اگنر دَرِ خنوبی ببسنته انند
زیراکه پاکنسبت و آزادهزادهایم»
گر بد کنند بنا منا ،منا نیکنویی کننیم

(سنایی.)9۷2 :9912 ،
 .0نتیجه
آزادی ،واژۀ مقدسی است که در همۀ فرهنگهای بشری و مرامهنای اخالقنی و سیاسنی
جایگاه ویژهای دارد .هر جا که سخن از انسان مطرح میشود ،پنای آزادی نینز بنه مینان
میآید ،از آن رو که آزادی با تعقل ،اراده و اخالق نسبت تنگاتنگی دارد و هر ینک از اینن
سه مورد ،از فوول خاص موجود انسانی به شمار میروند .در این پژوهش ،نگارندگان بنه
منظور کشف اصول آزادی در جهانبینی عرفانی ،بر آن شدند که با محور قرار دادن تعریف
آزادی از نگاه عرفان ،آن را با تعریف آزادی در میان فالسفۀ غرب بررسی کند و شباهات و
تفاوتهای آن را بیرون بکشد .در نتیجه ،برآیند بحث چنین است:
فالسفهای نظیر اسپینوزا بر این باورند که تعریف آزادی ،نسبت مستقیمی با عقل دارد.
او قدرت یافتن عقل در برابر عواطف را آزادی مینامد .این در حالی است که صوفی در پی
کمرنگ کردن قدرت عشق و عاطفه نیست ،بلکه با مندد عشنق اسنت کنه بنه رهنایی و
رستگاری میرسد .خِرَدورزی آزادانۀ عارب بدین گونه اسنت کنه عقنل آزاد او در خندمت
عشق درمیآید و در رهایی از خواهشهای نفسانی و تنانی ،یار و مددکار او میشود.
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تعریف رهایی از قیود بیرونی و درونی که مدّ نظر عارب است ،با تعریف آزادی در میان
لیبرالهایی چون جان استوارت میل همسویی بیشتری دارد؛ به باور وی روح انسان کامل
تنها در صورتی تکامل مییابد که وی بتواند باآزادی و شجاعت کامل ٬دربارۀ اصول کلی
و اساسی تفحص و گفتگو کند .صوفی نیز با تأکید بر تکامل فنردی ،بنا در پنیش گنرفتن
شجاعتی درونی در طلب تعالی خویش برمیآید و به رهاوردهای آن دست مییابد.
از نظر کانت ،آزادی ،استقالل از هر چیزی سوای قانون ،اخالقی اسنت کنه تأکیند بنر
وجه اخالقی آن که البته در تبیین آن به وجوه عقالنی انسان آزاد هم اشناره منیکنند ،در
مرامهای عرفانی و دینی ،نظیر تووب نیز ستودنی است.
روسو نیز بر مفهوم رهایی از قیود ،تأکید میورزد و اذعان میدارد که آزادی بنه معننی
زیر سلطۀ دیگری قرار نگرفتن است ،نه صرب اعمال ارادۀ خویش کردن .وجهنی از اینن
منظر ،با اندیشۀ عرفا اشتراک دارد؛ زیرا عارب هم به این بناور اسنت کنه «الَ تَکُنن عَبندَ
غَیرِک» .از این رو ،او فق میتواند بندۀ حق یا بندۀ عشق به حق باشد و از منا سنوی اهللا
آزاد باشد .البته در این عبودیت عاشقانه ،اعمال اراده از ناحیۀ عارب منتفی است؛ چراکه او
با تأکید بر مفهوم رضا و تسلیم ،خواهان آن است که به داده و ندادۀ حق خشنود باشد.
به باور آیزایا برلین نیز آزادی مجموعاً به معنای آزادی از زندان و و غینر اسنت و هنر
گونه معنای دیگری که از آن برداشت شود ،در واق  ،توس یافتۀ همین دو مفهوم اسنت .از
نگاه صوفی نیز اگر زندانی برای انسان وجود داشته باشد ،به حکنم حندیث «الندنیَا سِنجنُ
المُؤمِن» ،زندان دنیا و زندان نَفس است و عارب بایند اینن دنینا را حفنره کنند و خنود را
وارهاند .دیگر زندانها چندان به چشم او نمیآید و مفهوم حقیقی اسارت را ندارند.
در مجموع ،از نگاه عارب ،همۀ تووب چیزی جز آزادی نیست؛ زیرا حقیقت سلوک بر
آن است که انسان روح خود را از بندگی و اسارت جسم رها کنند و بنه آزادی برسند .روح
زمانی به مطلوب دست مییابد که نَفس را از غذاها و محرکهایش ،یعننی خواسنتههنا و
تعلقات دور بدارد و آن را خل سالح کند .رهاوردهای این تبتّل و تجریند ،منواردی نظینر
ترک آرزو ،رضا و خشنودی ،عبودیت عاشقانه ،فراغت از غینر ،خِنرَدورزی ،صنلح و آشنتی
است که ستونهای آزادی عارفانه را تشکیل میدهند.
مناب
قرآن کریم.
ارسطو ( ،)99۷9سیاست ،ترجمۀ حمید عنایت ،تهران ،شرکت سهامی.
اسفندیاری ،محمد ( ،)9991آسیبشناسی دینی ،تهران ،کویر.
افالکی ،شمسالدّین ( ،)9912مناقبالعارفین ،به کوشش تحسین یازیجی ،چ  ،2تهران ،دنیای کتاب.
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برلین ،آیزایا ( ،)9910چهار مقاله دربارۀ آزادی ،ترجمۀ محمدعلی موحد ،تهران ،خوارزمی.
بقلی ،روزبهان ( ،)9949عبهرالعاشقین ،توحیح هانری کربن و محمد معین ،تهران ،منوچهری.
جامی ،عبدالرّحمن ( ،)99۷0هفت اورنگ ،تهران ،مرکز اطالعات ایرانی.
جرجانی ،میرسید شریف ( ،)9910التعریفات ،چ  ،9تهران ،ناصرخسرو.
جونز ،ارنست و دیگران ( ،)9914رمز و مثل روانکاوی ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران ،توس.
حافظ ،شمسالدّین محمد ( ،)9912دیوان حافظ ،توحیح پرویز ناتل خانلری ،چ  ،2تهران ،خوارزمی.
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روزنتال ،فرانس ( ،)99۷9آزادی از دیدگاه مسلمانان ،ترجمۀ منوور میراحمدی ،قم ،دفتر تبلییات اسالمی.
روسو ،ژان ژاک ( ،)9910قراداد اجتماعی ،ترجمۀ غالمحسین زیرکزاده ،تهران ،شرکت سهامی چهر.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)9901بحر در کوزه ،چ ،92تهران ،علمی.
سرّاج ،ابونور ( ،)9908اللم فی التووب ،ترجمۀ مهدی محبتی ،تهران ،اساطیر.
سعدی ،مولحالدّین ( ،)9942غزلیات ،توحیح محمدعلی فروغی ،تهران ،اقبال.
نننننننننننننننننن ( ،)9999گلستان سعدی ،مقدمۀ محمد دبیرسیاقی ،تهران ،پیام عدالت.
سروش ،عبدالکریم ( ،)99۷8مقالهی «عقل و آزادی» ،مجلۀ کیان ،سال اول ٬شمارهی.99-21 ٬ 1
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سهروردی ،عمربن محمد ( ،)9912عواربالمعارب ،ترجمۀ ابومنوور عبدالمؤمن اصفهانی ،تهران ،علمی و
فرهنگی.
عطار نیشابوری ،فریدالدّین ( ،)9991تذکرةاألولیاء ،توحیح محمد استعالمی ،چ  ،24تهران ،زوار.
نننننننننننننننننننننننن ( ،)9990مویبتنامه ،توحیح عبدالوهّاب نورانی وصال ،تهران ،زوار.
عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)9900مبانی اندیشنۀ سیاسنی اسنالم ،تهنران ،سنازمان انتشنارات پژوهشنگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
نهجالبالغه ( ،)9909ترجمۀ محمد دشتی ،تهران ،اندیشۀ ماندگار.
همدانی ،عینالقضات ( ،)990۷تمهیدات ،ترجمۀ علی جهانپور ،تهران ،سپهر دانش.
میبدی ،فاضل ( ،)99۷0دین و دینداری ،تأملی در معنای آزادی ،تهران ،افرینه.
فروزانفر ،بدی الزّمان ( ،)991۷شرح مثنوی شریف ،چ  ،4تهران ،زوار.
فروید ،زیگموند ( ،)9949تعبیر خواب و بیماریهای روانی ،ترجمۀ ایرج پورباقر ،چ  ،9تهران ،آسیا.
قشیری ،ابوالقاسم ( ،)9900رسالۀ قشیریه ،توحیح بدی الزمان فروزانفر ،تهران ،علمی و فرهنگی.
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گولپینارلی ،عبدالباقی ( ،)99۷1موالنا جاللالدّین ،ترجمۀ توفیق سبحانی ،چ ،9تهنران ،پژوهشنگاه علنوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
گوهرین ،صادق ( ،)9910شرح اصطالحات تووب ،تهران ،زوار.
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مجلسی ،محمدباقر (9489ق ،).بحاراألنوار ،چ  ،2بیروت ،مؤسسة الوفاء.
محمودی ،علی ( ،)99۷۷نظریههای آزادی در فلسفۀ سیاسی هابز و الک ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی
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منتسکیو ،شارل دو ()9949روح القوانین ،ترجمۀ علیاکبر مهتدی ،تهران ،امیرکبیر.
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میل ،جان استوارت ( ،)99۷9در آزادی ،ترجمۀ محمود صناعی ،تهران ،هرمس.
نامقی ،احمد ( ،)9909سراج السائرین ،توحیح حسن نویری جامی ،تهنران ،پژوهشنگاه علنوم انسنانی و
مطالعات فرهنگی.
نائینی ،محمدحسین ( ،)9919تنبیه األمة و تنزیه الملة ،مقدمه و حواشی سنید محمنود طالقنانی ،تهنران،
شرکت سهامی انتشار.
نسفی ،عزیزالدّین ( ،)99۷۷االنسان الکامل ،توحیح و مقدمۀ ماریژان موله ،چ ،4تهران ،طهوری.
نویمان ،فرانتس ( ،)99۷2آزادی و قدرت و قانون ،گردآوری و ویرایش از هربرت مارکوزه ،ترجمۀ عزتاهللا
فوالدوند ،چ  ،9تهران ،خوارزمی.
ویگوتسکی ،لوسمنوویچ ( ،)99۷۷روانشناسی هنر ،ترجمۀ بهروز عزبدفتری ،چ  ،9تبریز ،دانشگاه تبریز.
یزدانی ،عباس ( ،)99۷۷آزادی :تحلیلی از آزادی و اخالق جنسی ،قم ،ایمانی.

