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Comparative analysis of the concept of freedom in Attar's thought and the school of 

humanism 

 

abstract: 

 Freedom is the result of human wisdom and thought. The concept of freedom has 

been expressed in various interpretations in schools and teachings and has a 

prominent role in the mystical vision of freedom. According to Attar, man is 

inherently bound by worldly and carnal belongings, and to be free from them is to 

attain freedom. Attar considers freedom in the worship and servitude of God. The 

school of humanism respects the dignity and freedom of man and believes that man's 

freedom in nature is achieved by himself and does not require any transcendental 

power. According to the thinkers of the school of humanism, it is the basis of the 

growth and excellence of human society in the freedom and free thought of man. 

Comparative analysis of freedom in Attar's attitude and the school of humanism is 

the main subject of this research. An attempt is made to express the commonalities 

and differences between Attar's view and humanism's views on freedom. Both 

currents of thought have common aspects in the field of human freedom and it can 

be said that both currents of thought believe in religious freedom and consider 

freedom in submission and submission to God. Also in their view, freedom is 

conditional on the realization of freedom and respect for others. And freedom is a 

necessity and need for the excellence and growth of the individual and society. 
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 تحلیل تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه عطار و مکتب اومانیسم

 1علی دارابی

  2زهرا رفیعی

 3مریم زیبائی نژاد

 :چکیده

سان است. مفهوم آزادی با تعبیرهای گوناگون در مکاتب و معارف بیان شده و آزادی ره آورد خرد و اندیشه   ان

شی پررنگ دارد. به نظر عطار سیر  در بینش عرفانی آزادی نق سانی ا سان ذاتاً در قید و بند تعلقات دنیوی و نف ان

مکتب اومانیسم است و رها شدن از آنها حصول آزادی است. عطار آزادی را در عبودیت و بندگی خدا می داند. 

به منزلت و آزادی انسان ارج می نهد و معتقد است که آزادی انسان در طبیعت توسط خود او به دست می آید 

و به هیچ قدرت ماورائی نیاز ندارد. به عقیده اندیشمندان مکتب اومانیسم بن مایه رشد و تعالی جامعه بشری در 

ست.  سان ا شه آزاد ان ضوع سمیاومان مکتب و عطار نگرش در یآزاد یقیتطب لیتحلآزادی و اندی صل مو  نیا یا

ست پژوهش ست برآن یسع. ا شتراک موارد ا  انیب یآزاد باب در سمیاومان اتینظر با عطار دگاهید افتراق و ا

هر دو جریان فکری  می توان گفت و هر دو جریان فکری وجوه مشووترکی در زمینه آزادی انسووان دارند. شووود

معتقد به آزاد اندیشی دینی هستند و آزادی را در تسلیم و خضوع به خدا می دانند همچنین در نگاه آنان، آزادی 

آزادی یک ضوورورت و نیاز تعالی و رشوود فرد و جامعه  و مشووروب به تحقآ آزادی و احترام دیگران می باشوود

 است. 

 اومانیسم ،عطار ،عرفان آزادی،انسان،  :ها واژهکلید
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 مقدمه -۱

در  آزادی» آزادی ره آورد روحیه تعقل و اختیار او به شمار می آید. و انسان موجودی اندیشه ورز و عاقل است

معنای  «حرّ»عفت و شرف بود. اما در ایران پس از اسالم با تأثیر پذیری از واژه  فارسی باستان به معنای نجابت،

در همه آزادی مفهومی اسووت که  .(43:۱979،الروزنت)«به قدرت و زور را پیدا کرد نآزادگی و نفی سوور سوو رد

اعصووار کانون توجه انسووان بوده اسووت و بنا بر نوع نگرش و مبانی فکری و عقیدتی تعاریگ گوناگون داشووته 

ست شتن »ا سانی و اختیار دا معانی غالب آن آزادگی و بنده غیر نبودن، رهائی از قید و بندهای مادی، تعلقات نف

لیسووم اسووت. برای اولین بار در دوره مشووروطه آزادی در مفهوم امروزی معادل دموکراسووی و تا حدی لیبرا بود.

از مناظر متفاوت به  .(39:۱388 ،محمدی«)مطرح شوود و با سوورنوشووت فردی و اجتماعی افراد جامعه گره خورد

سته اند  سالم آزادی نگری سالمی ا شه ا سان را با آزادگی همراه می داند و اندی سان از بعد روحانی  وآزادی ان ان

رها شدن از تعلقات دنیوی  ،تعریگ کرده و آن« حریت»آزادی را  ،عرفان و تصوف .کندهویت او را ارزیابی می 

اسووت. البته بسوویاری از عرفا جنبه اجتماعی آن را با اهمیت شوومرده و در مرام صوووفیانه خود جای داده اند. در 

ترک تکلگ و  تصوف آزادی است و جوانمردی و» ز قول ابوالحسن نوری ذکر شده استعطار ا تذکره االولیاء

شتند، این بود که  .(425:۱382 ،عطار)«سخاوت صوفیان از آزادگی مد نظر دا سان تنها »مفهوم عمده ای را که  ان

شد ست، آزاد با ست. پس باید از هر چیز که غیر او بودیت حآ تعالی باعث زنده ع .(۱7۱:۱330موالنا«)بنده خدا

 و جاودانگی و آزادگی است. شدن دل

  شیووپوو زآن تووو یدانوو ینووعوومووتوو نیووکووداموو

 

 شیووخووو بوونووده کووردگووارت خوووانوود کووه 

 

 

 تووو آن دم از خوودا دل زنووده گووردی  

 

 کوه جواویودش بوه صوووود جوان بنوده گردی 

 

 (29۱:الگ۱394،)عطار  

 :عطار دلبستگی به خداوند را بهترین راه نجات و آزاد شدن از رنج و محنت خلآ روزگار می داند

 یگرد رسوووتووه تووا دل، بنوود حآ در تو

 

 دل در خوولووآ بوونوودی خسووووتووه گووردیچووو  

 

 (36۱:الگ۱394،)عطار  

سفی نیز آزادگان را به مثابه پادشاهان می داند و می گوید: َسرِ موجودات است.  آزادان،» ن پادشاهند. دانای آزاد، 

سفی«)موجودات به یکباره و جمله، تحت نظر وی اند ست که بر تعلقات  .(273:۱377،ن صفتی ا سرو  عطار آن 

او آزادگی را عین  .«زهر چه رنگ تعلآ پذیرد آزاد اسوووت»نعم این جهان کمترین دلبسوووتگی ندارد و دنیوی و 

 :پادشاهی بر جهان می داند

 پووادشوووواهووی جووهووان آزادگووی اسووووت

 

تادگی اسووووت  کاراف جانسووووز   نه چو من 

 

 (۱27:۱338 ،)عطار  
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سان حاصل  ست که همه بلوغ فکر و رشد و کمال ان سم بر این باور ا شه آزاد اوست.اومانی می  ۱برلین یایزاآ اندی

آنچه در انسوووان اهمیت دارد و انسوووانیت انسوووان در گرو آن اسوووت قدرت انتخاب و گزینشوووگری » گوید:

آزادی در رویکرد منفی، منفی و مثبت. در اخالق آزادی دو رویه دارد  .(۱05:۱393،همکاران ومشکات «)اوست

ست از  سندیده از جانب  .بندهای زندگی روزمره رهائی از تعهدات و از قید و»عبارت ا ست پ آزادی مثبت خوا

انسان است. آزادی یعنی این که انسان در خدمت خیر باشد و پیوسته آنرا ب روراند. درجه خدمتش دامنه آزادی 

نیز  2اریک فروم .(۱379:6۱5،روزنتال)«اش را تعیین می کند. زیرا کسووی که کار نیک انجام نمی دهد آزاد نیسووت

همین تعریگ از آزادی اعتقاد دارد و آزادی انسوووان را آزاد بودن و در عین حال تنها نبودن، مسوووتقل بودن و به 

هیچ قدرتی باالتر از این نفس یکتا و منفرد نیسوووت و آدمی مرکز و غایت حیات » دچار تردید نشووودن می داند.

تابع هدف هائی که دارای حیثیت  خویشتن است و رشد و تحقآ فردیت انسان هدفی است که هرگز نمی تواند

شود شتر قلمداد می گردند واقع  آزادی در بیان متفکران غرب تعاریگ گوناگون دارد ژان  .(269:۱395،فروم«)بی

سو ست کند. بی گمان زندگی در اجتماع آزادی »: عقیده دارد 3ژاک رو ست و باید آزاد زی شر آزاد به دنیا آمده ا ب

ند. ولی ای حدود می ک به رضوووای خود فردی را م ند  که مسوووت جائی مشوووروع اسوووت  تا  یت  حدود ن م

شد سی، .(60:۱378،کاتوزیان«)با سیا شمندان غرب از آزادی مفهوم  شده  در تفکر دان صریح  اجتماعی و فردی ت

سیر نماید. شه و عمل او را محدود و ا سان را در جایگاهی قرار داده اند که هیچ محدودیتی نباید اندی ست و ان  ا

ست که: نظر اریک فرو شد. آدمی مرکز و »م این ا سان نبا آزادی یعنی این که هیچ قدرتی باالتر از نفس منفرد ان

ست شدن در برابر قدرت های باالتر ا سلیم ن ست. آزادی ت شتن ا  4کانت .(۱395:26،فروم)«تمامیت حیات خوی

ست»بیان می کند:  ضروری ا سعادتمان  ست که آنچه را برای  ستون«)کنیمانتخاب  آزادی آن ا  .(32:۱375،کاپل

. اومانیست ها معتقدند که انسان آزاد پای به این جهان گذاشته است و فطرتاً سیر به سوی کماالت انسانی دارد

انسووان محکوم به آزادی » چنانکه سووارتر می گوید: بال حصووول به کماالت اوسووت. و آزادی و تفکر آزاد پر

ست ستوارت میل .(۱380:4۱سارتر)«ا سیده و از قید و »همین نظر را دارد  5ا زمانی می توان گفت فرد به آزادی ر

سازی  شکوفا  صت  شخیص خود بتواند فکر کند و عمل نماید و فر ست که مطابآ میل و ت اجبار رهائی یافته ا

به  نسبت عرفا به عنوان کسانی که دغدغه شناخت و تعالی انسان را داشتند، (78:۱363،میل«).خود را داشته باشد

آن ها با غور و تعمآ در ماهیت تصووووف به این نتیجه رسووویده اند که تصووووف  .این مقوله بی توجه نبوده اند

شقانه و آزادوار  سیدن به عبودیتی عا ستین، آزادی و ر شتی که از گفتار آن ها پیرامون آزادی برمی  ست.ارا بردا

صلح و خردورزی، ت عاشقانه، بخشندگی، ترک آرزو، رضا و خشنودی، عبودی مفاهیمی چون آید، این است که

 آزاد بودن از غیر یعنی فراغت آشوووتی همگی این موارد بر مفهوم آزادی از بندهای درونی و بیرونی داللت دارد.

کمال آزادی و  ،. عطار منبعث از این روحیه نیک آزاد منشوووانه فارغ بودن از تمتعات دنیوی رااز هرچه هسوووت

 آسودگی خاطر می شناسد.

                                                           
1 Isaiah Berlin 
2 Erich Fromm 
3 Jean-Jacques Rousseau 
4 Kant 
5 John Stuart Mill 
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 بووحووموودالووه کووه در دیوون فووارغووم موون

 

  موون فووارغووم کووس هوومووه از ایوودنوو بووه 

 

ید بیش از آن هسووووت با که   هر آن چیزی 

 

یش از آن دسووووت    چرا یووازم بووه سووووی ب

 

 (399:الگ۱394 ،)عطار  

ته اند و عطار نگارنده در موضوع پیش رو به این نتایج رسیده است که عرفا آزادی را در ترک تعلقات دنیوی یاف

مانیسوووم قایل به آزادگی را در بنده خدا بودن می داند. او ،فارغ از تمتعات دنیوی و عارفانه منشاز  متأثرنیز 

واست های انسان خموهبتی در راه تحقآ آمال و  ،آزادیو  «انسان معیار همه چیز» با تاکید بر اینکهمنزلت انسان 

ادی قائلند. گرچه در حوزه حدود و تعاریگ آز. هر دو جریان فکری برای آزادی انسوووان جایگاه خا  اسوووت

شابهت و افتراق آن شتراکاتی نیز دارند. تحلیل و تطبیآ و ارائه م دو دیدگاه زمینه  تفاوت نظر دارند. لکن وجوه ا

 پژوهش این تحقیآ است.

 بایست  می هر چه بیشتر لذا تبیین ابعاد این موضوعآزادی یک اصل مهم در تحقآ تعالی و آرزوهای بشر است. 

سی مورد شگران بحث و برر شی ها چهره  قرار گیرد. پژوه اقعی خود وبر آن امید که آزادی از پس غبار کم اندی

 را نمایان سازد و انسان از این موهبت الهی به وجه احسن متمتع و بهره مند گردد.

 

 :پژوهش پیشینه -2

ضوع تطبیآ مفهوم  سمآدر مو شه عطار و مکتب اومانی ست. لکن  زادی در اندی شده ا ستقلی انجام ن سی م برر

 مقاالتی چند پیرامون عطار و مکتب اومانیسوووم مورد واکاوی قرار گرفته که به برخی از آنها اشووواره می شوووود:

ستی در عرفان ایرانی»در مقاله با عنوان (، ۱394)شریفیان شم انداز اومانی شتراک « چ سم و وجوه ا به بیان اومانی

عرفان و اسالم و اومانیسم پرداخته است. پژوهنده در این مقاله عرفان را بر محوریت آزادی انسان بنا می نهد و 

آزادی و »در مقاله تحت عنوان  (،۱398)رخشووندهرهائی و رسووتن او را از هر چه رنگ تعلآ پذیرد. حسووینی و 

عطار ، حب مقام. حر ، حسد موانع آزادی را بیان داشته است. موانعی چون بخل،، «آزادگی در مثنویهای عطار

و چگونگی رستن از دام آنها  ی هر یک نسخه ای را ارائه می دهدبرای عبور از آن موانع و حصول به آزادی برا

زادی و اشکال کنونی آن را در آسوب در ببحثی م ،«گریز از آزادی»در کتاب  (،۱395)را بیان می کند. اریک فروم

 ،«حریت یا آزادی در مفهوم دین و آزادی» در مقاله (،۱397)سلیمانی و مالمحمدی جامعه غرب بیان کرده است.

هانی می از نگرش صوووفیه به آزادی پرداخته اند و آزادی را در رها شوودن از تمایالت نفسووانی و تعلقات این ج

آزادی و اختیار انسووان را از منظر  ،«نقدی بر مبانی معرفت شووناسووی اومانیسووتی»در  (،۱389)دانند. صووانع پور

ست. سی قرار داده ا سم مورد بحث و برر سنی گردکوهی اومانی سوی و مح تبیین مفهوم » در مقاله (،۱399)مو

و اسوو ی  7جان الک ،6ادی را در نگاه روسووو، آز«آزادی در عرفان و مقایسووه آن با تعاریگ رایج در فلسووفه غرب

                                                           
6 Rousseau 
7 John Locke 
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ند. 8نوزا با دیدگاه عرفان نشوووان داده ا نان را  ند و هم نگری آ فخرالسوووادات  متفکران غرب بررسوووی کرده ا

امکان پذیری آزادی را  ،با استناد به سخن کانت ،«از آزادی متافیزیکی تا آزادی وجودی»در مقاله  (،۱396)علوی

معلولی بر جهان نشووان می دهد. سوو س به صووورت بالفعل کیفیت آزاد بودن را در  -در عین اذعان به نظام علی

«  آزادی در فرهنگ و عرفان ایرانی»در مقاله  (،۱390)راد علی ثامنی مقام موجوداتی عاقل به نمایش می گذارد.

یان نموده از منظر عرفان ایرانی و رهائی ا را آزادی جوادی  اسوووتاد. اسوووتز قید و بندهای مادی این جهان ب

سان و آزادی»در مقاله  (،۱393)آملی ست. ،«ان صیگ نموده ا سان تو آزادی را امانت  آزادی را منطبآ با فطرت ان

انسان تصریح می نماید که وی . الهی می داند که به انسان س رده شده است و باید در حراست از آزادی بکوشد

ست. نقدی بر آزاد اندیشی در ادبیات با تکیه »در مقاله  (،۱389)دکتر محسن ایزدیار حتی در پذیرفتن دین آزاد ا

سی از آغاز تا قرن هفتم شعر فار شته  شاعرانه،آزادی ، «بر ادوار گذ شی را در هنر  شین و در  و آزاد اندی ادب پی

  .ستنهضت عرفان و ادب عرفانی با ارائه  مصادیآ بیان نموده ا

 

 روش تحقیآ

سووات تحلیل تطبیقی محتوا می باشوود. نخسووت آزادی در تحقیقی بر ا -روش تحقیآ در این پژوهش توصوویفی

ز منظر مکتب اشکال و موانع پیش روی آزادی از دیدگاه عطار با ذکر مثال هائی از آثارش بیان می شود. س س ا

مکتب  نگرش عطار و -۱پرسووش ها خواهیم پرداخت:اومانیسووم به مقوله آزادی پرداخته و نیز به پاسوو  به این 

فاوت های تشباهت ها و  -3تصوف به آزادی چگونه است؟ ونگاه عرفان  -2اومانیسم به آزادی چگونه است؟

 اندیشه عطار و مکتب اومانیسم چیست؟

 

 یافته ها :

 در نگرش عطار یآزاد -3

فکر و تعقل و تاعتقاد دارد که انسوووان بهره مند از نعمت  ی، عرفانیاله دگاهیانسوووان از د یبه مقوله آزاد عطار

سالت و امانت یآزاد ست. ر ست که در پ یره آورد عقل و خرد او شده ا سان محول  انت( و تعهد آن )ام یبه ان

سالت با سان حت دیانجام ر شد. ان ست.  نید رشیدر پذ یآزاد با  نی( لکن ا256 :بقره«) نیالد یال اکراه ف»آزاد ا

 اتیه نفسانو بند ریاس یویدن یو بندها دیکمال است که در ق یبال و پر صعود به سو یانسان زمان یابر یآزاد

 نباشد.

 چو در بندی تو این شوووادیت از چیسوووت؟

 

بنووده آزادیووت از چیسووووت؟  تی   چو هسووو

 

 (227:۱387 عطار،)  

 

                                                           
8 Spinoza 
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صوف یکوین یاز ره آوردها صداق اعال ،ت ست. «یماد الیترک آرزو و ام» یآزادگ یکگّ نفس و م صلو ا  ،یا

تو را  ایاخد» دیگو یاسوووت. آنجا که م یآرزوئ یخواهد ب یکه از حآ م یزیبه هنگام دعا تنها چ دیزیمانند با

شان عزت روح و آزادگ .(۱87:۱395،عطار)«منخواه چیخواهم و بس و آن خواهم که ه ست یکرامت نفس ن  .ا

 به زر و زور یچشووم داشووت چگونهیداند که شووخص ه یرا آن گاه محقآ م یو کرامت نفس واقع یآزاد عطار

شوروا گرانید ست که از  ضر ا شد. او حا شته با شم خو یندا شکش را تر شیچ  نیهم لیکند. و به دل نان خ

 .شود یبر سفره اش حاضر م لیجبرئ ،عیتقدت طبع من

پ رمیگ شیز نووان خو چون  شیسوووفره 

 

 شیووچشووووم خووو یِتوور کوونووم از شوووووروا 

 

 کوونووم انیوودلووم آن سووووفووره را بوور از

 

 را مووهوومووان کوونووم لیووجووبوور یگووه گووهوو 

 

کاسوووه اسوووت چون ُدت هم   مرا روح الق

 

 توووانووم نووان هوور مُوودبوور شووووکسووووت یکوو 

 

 (۱394:292عطار )  

 

 شیب یغیلکن افسوت و در. و سالمت روانان جامعه بوده است شانیاند کین یآرزو ، یدر طول تار انیب یآزاد

سدود  خواهانیو آزاد شانیاند قتیعوام همواره جاده حق یو کم فهم یکج فهم. ستین یکارنامه باق نیدر ا را م

ست. خود سور نموده ا سا شهیو کتمان اند یسان صلحت  عهدو گروه از جام دیتهد هیدر  ست م ست نخ بوده ا

شان  نیدر تأمسعی  دهیا هیتوج باو منفعت طلبان که  شانیاند جهال مقدت مآب که روزنه هر  دوم دارند.منافع

 دیروزگار را بنما یتواند تحمل سووکوت طوالن یکه نم عطار. آنها بسووته اسووت یایبه دن انهیو مترق آزاد شووهیاند

ناب خود را از  اتین اتیحکا نیسار ا هیو در سا ابدی یبه مقصود م لین آیعاقل را طر وانگانیدست به دامن د

عطارشووونات  نیا 9وتملبه نظر ه کند. یم انیب وهیشووو نیاوضووواع اسوووگ بار حاکم بر جامعه اش به نغزتر

ستفاده»یآلمان شخص ا ستر یامکان م سندهیدر آثار عطار به نو «وانگانید تیاز  سب گام بردارد و  یدهد در ب منا

س ست. به هم دیگو یم یسخنان خود را از زبان ک شهره خا  و عام ا صداقت کالم و  نیکه  جهت آن چنان 

و چهار  ستیهفتم از مقاله ب تی. در حکاندینش یخوانندگان م دلبر« عاقل وانگانید» نیدر سخنان ا انیب یسادگ

 :ابدی ینفره خود م کی یرا در باز گرانیو رستن از د یکه آزادگ ی، از زبان کودکنامه بتیمص

ک خو یکود ت شیبووا  خ نهووا سووووا  یت

 

 یجوووز، بووا خووود جووموولووه توونووهووا بوواخووتوو 

 

 غووالم یکووا یاز و دیووپوورسوووو یکوویووآنوو

 

 موودام؟ یبوواز یازچووه توونووهووا جوووز موو 

 

                                                           
9 Hellmut 
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 یدارم بسووو یدوسووووت م یریم گفووت

 

 یبوواشووووم نووه کسوووو ریووتووا هوومووه موون موو 

 

 (366:۱388،)عطار  

 

 موانع جسمانی ندینما یم ریکه همواره انسان را در چنگال خود اس یدارنده اموانع باز ،یاز موانع اجتماع یسوا

آن با شناخت و عبور از  شمندیدر آن صورت انسان اند .باشد یآنها م ریاس یخود انسان است که آدمروانی  و

 .نایل می گردد یگآزادبه موانع 

 

 :یآزادجسمانی و روانی  موانع -4

 جسم و تن -۱-4

 .کرده است ریداند که مرغ جان را اس یم یرا دام یتن آدم عطار

  اسوووت زیعز یاسوووت جان مرغ یدام تنت

       

چه چ یتن دان نه  تا خود  جان   اسووووت زینه 

 

 (۱49:۱393،عطار)  

ستگ ردیگ یرا از او م یروح آدم یچه آزاد آن» ستگ یتعلآ واب سمان یو دل ب سم و امور ج ست. پس  یبه ج ا

سان هر مقدار که بتواند روح خود را از تعلقات طب ست آورده  یخود جدا کند به همان اندازه آزاد عتیان را به د

دو زندان  نیاز اسارت ا دیهمچون دو زندان هستند و انسان با یو جسم آدم ایدن .(۱80:۱390کوب نیزر)«است

 :آزاد شود

ج تو ن م کیوول یگ طلسوووو بنوود   ی در 

       

 یدر زنوودان جسووووموو کیوولوو یجووانوو تووو 

 

 ریوورخووت بوورگوو ایووزنوودان دنوو نیووا از

 

 ریووبوونوود سووووخووت بوورگوو دل ز یکوولوو بووه 

 

 (۱07:۱394،عطار)  

 ایدن -2-4

 .  و رنج آن به وفور نقل شده است یزودگذر توأم با سخت یها یو خوش ایدن یوفائ یب یادب فارس در

 (۱08:۱379،یدرضیس)«و غذاءُ ها سِمامٌ و حلوها صبرٌ و عَذبها اَجاجٌ شهارِنآٌیع»دی)ع( فرما یعل حضرت

ش یو تار گوارا ریآن ت شیع) شور و  ست یغذا ، ختهیآم یآن با تلخ ینیریآن   ایدن یوفائ یاز ب عطار (آن زهر ا

 .است ستنیو آزاد ز یآن چنانکه دل گسستن از جهان آزادگ دیگو یاو سخن م یو بد عهد

 سووتین داریبگسوول از جهان که جهان پا دل

         

به عهد اسوووتوار ن واثآ  که  به او   سوووتیمشوووو 

 

 یطووبووع روزگووا  وفووا و کوورم مووجووو در

 

 سوووتیاسوووت که در روزگار ن یهر دو مدت نیک 
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 یاز کسووو یاریباش و مجو  شیخو یار رو

 

 سووووتین اریوو میدیووبوود شیخو اریوود کووانوودر 

 

 (2۱7:۱386،عطار)  

  شده است. هیرا به زندان تشب ایدن( 22۱ :۱403،یمجلس«)سجن المؤمن ایالدن» تیاسات روا بر

 ریوورخووت بوورگوو ایووزنوودان دنوو نیووا از

                 

 ریوودل زبوونوود سووووخووت بوورگوو یکوولوو بووه 

 

 (۱07:۱392،عطار)  

 

 .کند یم هیتوص ایاز زندان گلخن دن یرا در رهائ یو آزادگ ستنیآزاد ز عطار

خن ل ن گ  کووه زنوودان آمووده اسووووت ایوود

            

طاع شووو سووور  مده اسووووت طانیبه سووور اق  آ

 

 (۱۱3:۱388،)عطار  

 نفس -3-4

مورد  نیشووود اما در ا یم یجان و ذات انسووان هم معن عقل، میکه با مفاه یعرفان و تصوووف نفس مقوله ا در

صود از نفس، ست که  مق ست ها اطاعت ازنفس امارّه ا سان  یشود و آزاد یم یآن باعث گمراه یخوا را از ان

قرار داد. در  اریاخت طهیاو را در ح بایدکه  استمخرب  ینفس به عنوان هم خانه ا عطار در تعبیر .کند یسلب م

 .شود یآن است که روح انسان آزاد م یو سخت اضتیتحمل ر یپ

  نفس کووافر در نهووادم نیاسووووت ا سووووگ

          

هم خووانووه  کووه  نهووادم نیا یمن   سووووگ 

 

 کنم من یکشوووم جووان م یم اضووووتیوور

           

 کوونووم موون یرا بووو کووه روحووانوو یسووووگوو 

 

 (۱3۱:۱392 ،عطار)  

 

که  یسگ نفس تا زمان نیطلبد که از چنگال نفس آزادم کن که ا یخداوند را به کمک مدر جدال با نفس  عطار

 تشیموجود ا، یبنما نیو د یاوامر عقالن عیاو را مط ایکند. مزاحم قربت به تو است  یم یدر وجود من فرمانروائ

 .را نابود کن

 سوووگم در بوواطن اسووووت نیتووا ا خووالقووا

             

 اسووووت موونیووتووو نووا ا یجووانووم سووووو راه 

 

کن ایوو ف کم شوووورح در کووارش  ح  بووه 

           

 در نوومووک سووووارش فووکوون یبووه کوولوو ایوو 

 

 (۱29:۱388،عطار)  
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سدّ راه و مانع یتار مو کینفس را اگر به قدر  یحت عطاردر نگاه  شد  سلب  یداند که آزاد یم یبا سان  را از ان

    .است یآدم یکند و همچون بند بر پا یم

تو ئ ز مو بر جووا یتووا هسووووت   یمووانووده 

           

 یبوونوود بوور پووا یمووانوو یمووو کیوو بوودان 

                  

به کوه یموئ چو  در حسووواب اسوووت یتا 

       

 در حجوواب اسووووت یو چووه کوه یموئ چووه 

 

 (۱27:۱394 ،عطار)  

 

 

 حر  -4-4

و آزاد  یویتصوووف دسووت شووسووتن از مطامع دن عالم. اسووت یو زندان روح آدم یو طمع از موانع آزاد حر 

ست ستنیز صبر آرام م یآزاده ا عطار .ا ست که در پناه  برد و علقه  یم طمع ایدن یو از همه نعمت ها ردیگ یا

  .کند یکوتاه م

م سووووتیچ تصووووف بر آر  دنیوودر صووو

         

 دنیووواز جووومووولوووه عوووالوووم بووور طوووموووع 

 

  گشووووتوون دل از جووان بوورگوورفووتوون فوونووا

          

 انوووداخوووتووون آن بووورگووورفوووتووون هوووموووه 

 

 (225: ۱394،)عطار  

ست همانگونه که دهیصفت حر  نکوه سار و مهار ا شتر را   اف سمی بندد و چهار پا و  می نماید حر   ریا

 وجود آدمی را اسیر و آزادی را از انسان سلب می نماید.

 انیووروز و شووووب در حوور  پووو یا اال

         

جو لووتیح بووه  موش  مور و  چو  م  انیووه

 

کرده فسووووار یصوووویحر  یبر سوووورت 

              

مهووار تو  تر را  حر  اسووووت و اشوووو  یرا 

 

 (2۱0:۱392،عطار)  

 مقام و حب جاه -5-4

 نیقیمن رؤت الصد  خرجیما  آخر» .) ( فرموده است امبریپ .خطرناک است اریبه جاه و مقام بس یآدم رغبت

سان رخت بر م یزیچ نیآخر .(۱80:۱4۱7یکاشان ضیف«)حبّ الرئاسه  به .بندد حب مقام است یکه از وجود ان

سحور م یعطار حب جاه و مقام آدم دهیعق ص یرا م سعادت اخرو یم انیکند او را  به ع شاند و از  محروم  یک

 .است یحصار وهمناک سد راه آزادگ نیکند و ا یم

 یاز توووو بووورآرد جووواه دور چووونوووان

 

 یسوووووود چیوونووبووود از توودارک هوو کووه 
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 یشووووادمووانوو ایووگوور از جوواه دنوو تووو

 

 یآخووورت موووحوووروم موووانووو زجووواه 

 

 (232:۱394،)عطار  

 حسد -6-4

دان روح کند. آن چنان که حسد را زن یاست و آرامش را از روح و روان انسان دور م دهیاز صفات نکوه حسد

سد»طلبند  یآن را از خدا م یو رهائ دانند یم سداً اذا ح شر حا سد معموالً ن (.5:فلآ) «و من  سبت به جاه و حَ

شخص م گرانیمال د سد رهائ یشود. وقت یعارض  سان از ح شده  آزاد یویواقع از تعلقات دن رد ابدی یم یان

 باشد. یحسد مزندان در رها شدن از  انسان یعطار آزاددر بیان است. 

 بوواربوود را یگفتووه اسووووت کسووور نیچن

 

 تووو خووود را یانوودوه اگوور خووواهوو یکووه بوو 

 

 یکن از خود شوووواد گشوووت رونیب حسوووود

 

 یشووووو و آزاد گشووووتوو یبووه حووآ راضوووو 

 

 (268:۱394 عطار،)  

 

 سمیدر نگرش اومان یآزاد -5

 سووایشووده اربابان کل نییدر محدوده تع دیمردم بود. هرکس با شووهیحاکم بر تفکر و اند یقرون وسووط یسووایکل

توانست از طبقه  یشده بود و نم ریخود زنج یکس در نقش اجتماع هر». وجود نداشت یفرد یو آزاد شدیاندیب

فرد  یو اجتماع یاقتصاد ،یشخص اتیح نقل مکان کند. گریکشور د ایبه شهر  یشهر و کشور یحت ای یاجتماع

سلطه قواعد و تکال شت  دهیعق ۱0لوتر .(953۱:60،فروم )«بود سایشده از طرف کل نیمع گیدر   سایکل انارباب»دا

هرگونه سلطه و و از خود را رها کنند و از  سایو بند کل دیاو از مردم خواست از ق« خدا و انسان اند انیم یسد

قدم  شووهیاند یو به سوومت آزاد ندیوسووطا را فراموش نما نقرو تیحیخارج شوووند. قواعد متحجر مسوو سووایکل

تفکر این  یبنا ریامر ز نیا یالقا و انسووان بود یاش آزاد یهدف اصوول مسوویاومان .(۱5۱ :۱390،تونینبر)بردارند

 ینهاد تحت نام تقدت و واسووطه نم چیخلقت دانسووتند که ه نیانسووان را مقدت تر اومانیسووت ها قرار گرفت.

و بسته  یرا از شکل سنت یاجتماعی و اسیس یآزاد شینو اند سمیپروتستان .ردیبگ اورا از  اریو اخت یتواند آزاد

 .اسووت نیانسووان در د یآزاد هینظر شووگامیپ ۱2لوتر .کند یم یمعرف یانسووان را با آزاد ۱۱ژان پل سووارتر. نجات داد

 نیقوان» :گفت یها م سووتیاومان ریتر از سووا یافراط ۱3چهین «.حآ انسووان آزاد اسووت نیدر د یآزاد»  لوترگفت:

ست و پاگ س رید سان در ا مقام تیحیم ست و نجات ان سان را لگد کوب و له کرده ا ست که با نیان  ،خدا دیا

صحاب .(۱6:۱379،سی)مور .«موجود جامعه را کنار بگذارد یاخالق و ارزش ها سیمکتب اگز ا بر  سمیالیستان

ست هر طور که م»باورند که  نیا سان آزاد ا ست خو یان سد و چ شیخواهد به خوا او را محدود  دینبا یزیبر

                                                           
10 Luther 
11 Jean-Paul Sartre 
12 Luther 
13 Nietzsche 
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 نی. از نظر اندیها را برگز نیحرکت کند و بهتر دیبه همراه دارد او با تیانسوووان مسووو ول یبرا یکند. چون آزاد

 یمکتب آزاد نیدر ا تیانسوووان ی. در واقع مالک اسووواسووواسوووت یزیمکتب وجود انسوووان کامل از هر چ

 .(23:۱38۱،سارتر«)است

 شباهت نگرش عطار و اومانیسم به آزادی: -6

مشوواهده می به شوورح زیر وجوه اشووتراکاتی نیز  ،با وجود تفاوتهایی بین دیدگاه عطار و اومانیسووم درباره آزادی

 شود. 

 عشآ به معبود: -۱-6

 به نظر عطار بندگی و عشآ به حآ تعالی موجب آزادگی روح و کمال و جاودانگی انسان می شود.

 کوودامویوون نوعوومووتووی دانوی توو زان بویووش

 

 کووه خوووانوود کووردکووارت بوونووده خووویووش 

 

 تووو آن دم از خوودا دل زنووده گووردی

 

 جووان بنووده گردی کووه جوواویوودش بووه صوووود 

 

 (29۱الگ:۱394 ،)عطار  

 

شر چنین بیان می کند: سعادت ب س ی نوزا این وجه آزادی را برای  ست ها از جمله ا سعادت و آزادی » اومانی

ست بلکه خود  سعادت پاداش نی سانها، این  شآ به ان سرمدی به خدا و ع شآ پایدار و  ست از ع شری عبارت ب

 .(322:۱376،اس ی نوزا«)فضیلت است

 :خضوع به خداو آزادی در تسلیم  -2-6

تا به مرحله خدایگانی و  باید اراده را از خود سلب نماید عطار بر این باور است که انسان به خود تعلآ ندارد و

شآ  س ار کنی و همه وجودت در حیطه ع سوی خدا ره آزادی ابدی نایل آید. او می گوید: اگر جان و دل را به 

 الهی قرار گیرد. از هر ذره وجود تو صد باغ گل سبز شود.

 دلووت گوور پوواک از ایوون دنوویووا بوورآیوود

 

 زهوور جووزویووت صوووود بسووووتووان بوورآیوود 

 

 (۱70:۱394،)عطار  

 

 بیتی دیگر رهایی و آزادگی را در دل بستن به حآ می داند:و در 

گردی بنوود دل تووا رسووووتووه  حآ   تو در 

 

 چووو دل بوور خوولووآ بوونوودی خسووووتووه گووردی 

 

 (36۱:۱394،)عطار  

بنابراین چه در افکار و چه در افعالمان نباید غلبه با اراده « ما از آن خود نیسووتیم.»همان که اریک فروم می گوید:

 (۱22:۱395،ما از آن خدائیم  بنابراین بگذار در جهت او زندگی کنیم و بمیریم. )فرومو عقلمان باشد. 
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شود و  صیب او می  سلیم محض اراده الهی قرار گرفت رحمت خدا ن سان هر گاه ت شت ان ز همه الوتر اعتقاد دا

 بالیا نجات می یابد. 

 آزادی مشروب:-3-6

 نیت باشد.، رسیدن به کمال انسامی کند که تحقآ آرزوها معنا پیدادر نگاه برخی اومانیست ها آزادی وقتی 

و روسوووو آزادی را تا آن جا معقول  می دانند که به اخالق و قانون دیگران پشوووت پا نزند.  ۱4موریس کرنسوووتون

 کانت معتقد است انسان موجودی است عاقل و آزادی تا آن جا است که به آزادی دیگران احترام بگذارد.

به کار گیرد  که انسان آنچه در توان دارد در جهت احترام و آسودگی خلآ شروب بدان می داندمعطار آزادگی را 

سوووت. در و به زندگی معنا بدهد. مرام عارفانه عطار از کدورت خلآ روی گردان و به حقوق بشوووریت پایبند ا

شان از » قول ابوالحسن نوری گوید:از  تذکره االولیاء شریتصوفیان آن قوم اند که جان ای شته  کدورت ب آزاد گ

تصوووف آزادی اسووت و » .تصوووف ناب عطار آزادی را در جوانمردی و سووخاوت به دیگران می داند «.اسووت

  .(425:۱382عطار،) «جوانمردی و ترک تکلگ و سخاوت

 :آزاد اندیشی دینی -4-6

عناصر مذهبی و  داشتند باسعی بر آن ها  اومانیستپس از قرون وسطی و پروتستانیسم بوجود آمد. آزادی دینی 

لوتر می گفت در امر دین هرکس خود می داند چکار کند نه آنکه اربابان  .کلیسووا روال مدارا پیش گیرند انارباب

و همین اظهارات لوتر باب آزادی سوویاسووی را گشووود. جان الک مقید بودن  لیسووا برای او تعیین تکلیگ نمایندک

تساهل در برابر ظواهر دین را در تقابل و تحقآ کثرت گرائی »نست او ظاهری به دین را عامل رستگاری نمی دا

ست شه همدردی با مردم زمانه بی اعتنا به دین .(۱322:44،ساداژاندرون«)می دان از  و اعتقاد آنها، عطار در اندی

هل و تسوووامح برخوردار  یه تسوووا یک سوووو نگریسوووتن و یکسوووان » .بودروح تصووووف دو چیز اسوووت 

ستن عطار این کثرت عقاید را دلیلی بر وجود یک حقیقت می داند که هر یک از عینکی  .(285:۱376،میهنی«)زی

ناشوووی از نایافتن حقیقت  ،تقابل افکار و تخاصوووم افراد ،هابه عقیده عطار تفرقه دیدگاه خا  به آن می نگرند.

نشان  می داند و ایننها انسا ورزی و دوست داشتنمهر ،کفر و دین. او سر عشآ و آزادگی را در عبور از است

 .استهم زیستی و تکامل بشری  ،آزادگی

 جائی که عشوووآ آمد چه جای کفر و دین اسوووت  گر سر عشآ خواهی از کفر و دین گذر کن

 

جا کان ید  جائی رسووو ندر این ره  طار ا  ع

 

 برتر زجسم و جان دید بیرون زمهر و کین است 

 

 (207:۱386،)عطار  

 :اومانیسم به آزادیتفاوت نگرش عطار و  -7

  :مفهوم آزادی -۱-7

                                                           
14 Maurice Cranston 
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صلی     ست. از نظر عطار مفهوم آزادی در دیدگاه تفاوت ا سم در مفهوم آزادی ا  رهیز از گناهپعطار و اومانی

صفات رذیله شدن نفس به  شخ و آلوده ن شود که  سر می  شد و آن هنگامی می ز ص جز به حآ به چیمی با

 .دیگر نیاندیشد

بنوود دل تووا  حآ  گردیتو در   رسووووتووه 

 

 چووو دل در خوولووآ بوونوودی خسووووتووه گووردی 

 

 (36۱ :۱394،)عطار  

قوانین »انند. داومانیسووت ها مفهوم آزادی را در معنای آزادی مطلآ انسووان و پای بند نبودن به اخالق و دین می 

اخالق  ودست و پا گیر مسیحیت مقام انسان را لگد کوب کرده است و نجات انسان در این است که باید خدا 

 .(۱6:۱379موریس«)و ارزشهای موجود جامعه را کنار بگذارد

  نیاز یا عدم نیاز به دین: -2-7

سک به دین و اتحاد به حآ می      ست و هرگونه آزادی را در تم ست بر عنایت الهی ا نگرش عطار در گام نخ

راهی موفآ طی نمایند. او تقرب  داند. عطار آزادی را در تقابل با دین نمی داند بلکه هر دو هم دوش می توانند

 را طوع و طاعت و شرع را به همرهی عقل می طلبد.

 عووقوول را در شوووورع بوواز و پوواک بوواز

 

مجوواز  بی   بعوود از آن در شووووق حآ شوووو 

 

ید پد مد  قل و شووورع و شووووق آ  تا چو ع

 

 آنووچووه مووی جوووئووی بووه ذوق آیوود پوودیوود 

 

 (۱57: ۱388 ،)عطار  

 

س سان محورها  ماومانی شه ان سا  بر اندی شه را در کلی سارت آزادی و عقل و اندی سالیان متمادی ا که تجربه تل  

عامل اصلی آزادی به حساب  چاره کار را در رهایی از دین و کلیسا یافتند. انسان را ،داشتند در جستجوی آزادی

به آرمانهائی انسوووان نباید خود را »: ۱5. جان دیوئیندارندتقدت و دین نیاز که به هیچ نهادی تحت نام  آوردند

شری  ست و به هیچ قدرت فراب سرنوشت خویش ا سان حاکم بر  سازد که توان رسیدن به آن را ندارد. ان معتقد ب

 .(۱67: ۱387 ،جانسون)«نیاز ندارد

 :غایت اندیشی -3-7

یکی « مطلوب»و «طالب»عطار آزادی حقیقی را در محو و فنای در حآ می داند و آن هنگامی اسوووت که      

 شوند.

 ولوووی چوووون از هوووموووه آزاد گوووردی

 

گردی  ین شووووی نووه شوووواد  گ م غ  کووه نووه 

 

 

                                                           
15 John Dewey 
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 بووه زیوور چوورن گووردانووت بوورآرنوود

 

 بوووه رنوووگ کوووار موووردانوووت بووورآرنووود 

 

 (392: ۱394 ،)عطار  

سان و غایت نیز قوه دراکه آدمی است و خداوند فقط نقش وسیله » اومانیست ها می گویند: فاعل قوه اندیشه ان

هدف فاعلی و هدف غائی هر دو انسووان اسووت و خداوند صوورفاً جایگاه علت اعدادی را دارد، به بیانی دیگر 

عطار آزادگی را در تهذیب نفس و  (۱37:۱394،حسوونی«).شووناخت و آگاهی را به خود اختصووا  داده اسووت

 اتصال به حآ می داند. در آن صورت انسان به آزادی معنوی و عروج روحانی دست می یابد. 

 دنوویووا بوورآیووددلووت گوور پوواک از ایوون 

 

 زهوور جووزویووت صوووود بسووووتووان بوورآیوود 

  

 (۱70:۱394،)عطار  

غرایز و امیال طبیعی انسان را مهار و پایمال می سازند و آزادی را از  : ادیان،بر این باور هستند کهاومانیست ها 

داشته آدمی سلب می کنند. انسان، خود می تواند با کسب تجربه و مهارت هر روز جهانی نوتر پیش روی خود 

انسان به گونه »در دیدگاه اومانیستی باشد و این نیاز به آزادی مطلآ دارد، و بی نیاز از هر نیروی غیر خود است.

در نگاه اومانیست ها آزادی این . (۱34:۱392 ،حسنی«)قادر به طراحی محیط و حیات خویش است ،ای مستقل

به آزادی نیاز  جهانی اسووت. انسووان باید آزادی را در طبیعت و در جامعه تجربه کند و برای سوواختن جهانی نو 

سایه دانش و تجربه دام را از دانه  سازد و در  سیر زندگی خود را هموار می  شتن آزادی م سان خود با دا دارد. ان

ست  تشخیص می دهد و به سوی زندگی سان آزاد ا سیالیست ها می گویند ان ستان مطلوب گام بر می دارد. اگزی

آن طور که می خواهد به خواسووت خویش می رسوود و چیزی نباید آزادی او را محدود کند. از نظر این مکتب 

«  .در واقع مالک اسوواسووی انسووانیت در این مکتب آزادی اسووت»وجود انسووان کامل از هر چیزی آزاد اسووت. و 

 ( 23:۱38۱،)سارتر
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 نتیجه گیری  -8

سان را حآ  ست که هر دو آزادی ان صل آمده این ا سم و عطار آنچه حا سی مفهوم آزادی از دیدگاه اومانی در برر

است تعلقات دنیوی و رهائی از مادیات مسلم و اسات رشد و تکامل او می دانند. در بیان عطار آزادی در ترک 

سم نیز  سو در تفکر اومانی سارترآزادی برای ان ست»ان حد و مرز ندارد به قول  سان محکوم به آزادی ا عطار  «.ان

پذیرد.  نگ تعلآ  چه ر هائی هر  ند. و تصووووف را در ر باالترین آزادی می دا نای در حآ را  آزادی درونی و ف

سازد. ع سان می تواند طبیعت و موقعیت خود را آن چنان که می خواهد ب ست ها می گویند ان سب اومانی طار ک

س ی نوزا یا  ست هائی چون ا ضروری می داند. آن طور که اومانی صول به آزادی  ضایل و خردورزی را در ح ف

س ی نوزا وجدان  صول به آزادی می دانند. حتی ا صلی ح سرمایه ا سان را  سان و خرد ان کالون، لوتر و برلین ان

ومانیسوووت ها مذهب و دین و قوانین دین را ا آدمی و انتخاب و اختیار وجدان را مدد و یاور انسوووان می داند.

مانعی در راه آزادی انسووان ها می دانند. به نظر عطار ضوومن آنکه دین در تقابل با آزادی نیسووت آزادی را زمانی 

صریح بیان عرفا که  شد و با همان ت سان جز به حآ به چیزی دیگر نیاندی ست یافتنی می داند که ان هر که به »د

 است.«زادترپیشگاه حآ بنده تر آ
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