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گفتار پيش 
نجابت،  جوانمردي،  چون  تعابيري  " آزادگي" با  واژة  واژگان،  فرهنگ  در 
شرافت و مروت تعريف شده است1  و "بردگي" درست در نقطه مقابل اين 
تعريف قرار مي گيرد كه نشان از مرزبندي فرهنگي و رفتاري افراد "آزاده" در 

مقايسه با "بردگان" دارد.
اما آنچه معموالً در اذهان و افکار رايج مطرح است شباهت و مجاورت بين دو 
واژة آزادي و آزادگي است. حال آنکه اين دو مفهوم از نظر گستره و ژرفاي معنا 
و خاستگاه و پايگاه شکل گيري از ناهماننديهاي غيرقابل انکاري برخوردار 

است.
1. دهخدا ـ علي اكبر. ج 1 ـ ص / 83
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" آزادي" در برابر" اسارت" غالبًا  با بار حقوقي و اجتماعي همراه است و   
معناي آن با رهايي تن و جسم آدمي از اسارتها و حصارهاي بيروني شکل 
مي گيرد. حال آنکه " آزادگي" بيش از آنکه رهايي جسم و تن آدمي از زندان 
بيروني باشد، رهايي عقل و انديشه و احساس او از زندان درون، و آزادي روح 

و روان او از بند كشش هاي فروكاهنده غريزي و نفساني است.
آزادگي در اينجا "آزادي دروني" و استعال يافتن از زمان و مکان، با عبور از 

محدوديتهاي بازدارنده رشد و تعالي آدمي معنا مي يابد.
"تعلقات"، و  از  "خود"، رهايي  از  آزاد شدن آدمي  آزادگي،  به عبارت ديگر 
پشت پا زدن به پاي بنديهايي است كه او را از بالندگي، خالقيت، نوآوري و 

نوزايي باز مي دارد.
از اين رو آزاده كسي است كه ذهن و دل خود را از همه "بستگي" ها رسته، و به 

آنچه او را آزاد و رها مي كند، معطوف مي سازد.
اما "برده" و "بردگي" درست خالف اين مسير را طي مي كند و از اين روست 
كه در طول تاريخ اندك كساني بوده اند كه به مقام واالي " آزادگي" نائل آمده 
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باشند؛ زيرا بهاي ورود به مقام آزادگي خروج از همه حاالت و مقاماتي است 
كه آدمي را با خود به اسارت مي برد و اين خروج در حکم "مردن از ادني" و 
"زنده شدن به اعلي" است. مردن از "زندگي دنيوي" و زنده شدن به "زندگي 
به  شدن  زنده  و  "آموخته هاي" حجاب زا،  "ذهنيت ها" و  از  مردن  مينوي"؛ 

بي نقشي  و بي آاليشي "حجاب زدا" مي باشد. 
پيشينه و تاريخ ادبي و عرفاني ما نشان از شخصيت هاي اسطوره اي و  نماديني 
دارد كه هريك به نوعي نمايانگر مفهوم آزادگي در جلوه هاي گوناگوني بوده 

است.   
"رندي" هم خوان و  "رند" و  با  آزادگي را مي توان  و  آزاده   در ديوان حافظ، 
هم داستان كرد. رند بر اساس آنچه حافظ از آن تصوير گري مي كند با ظاهري 
چندگانه و متناقض، اما در باطن بسيار يگانه و متعادل، و در عين پاي بندي به 
اصول، رها از هر قيد و بند معرفي شده است تا آنجا كه به "الابالي   گري" نيز 
شهرت دارد و در عين عافيت طلبي  "اسير عشق شدن چاره  رهايي اوست". 
در عين اخالقي بودن، با اخالقيات رايج در مي افتد، در عين دينداري، از بند 
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دين ظاهري آزاد است. در عين زيستن در زمان و مکان خود، از قيد زمان و 
مکان آزاد است. آزاده اي كه از بند دو جهان و  قيد سود و زيان نيز آزاد است.

در "فرهنگ قرآني" شايد بهترين و زيباترين واژه اي كه بتوان به مفهوم آزادگي  
نزديك دانست واژه "تقوي پيشگي" و "پارسايي"  باشد كه آزادي و آزادگي 
انسان را در بلندترين و غني ترين وجه خود به نمايش مي گذارد آنجا كه موالي 

متقيان و پيشواي آزادگان، علي )ع( مي فرمايد:
براي  ذخيره اي  و  بسته  در  هر  گشايش گر  پرهيزگاري  و  تقوي  كه  راستي  به 
روز بازگشت و رستاخيز، و عاملي براي آزادگي از هرگونه بردگي و هالكت 

مي باشد.1
آزادگي در آيين عارفان و صوفيان به همان معنا اما به گونه اي ديگر ظاهر 
مي شود و نزديك ترين مقام عرفاني به آن، مقام "درويشان" است كه با "زهد" 
و "وارستگي" از يك سو، و فتوت و جوانمردي از سوي ديگر همنشين مي شود.
از  و  تاريخي،  دوره هاي  در  آزادگي  مفهوم  و  معنا  ژرفاي  و  پهنا  واقع،  در 

1. غرر الحکم ـ ص / 272



 

11

ديدگاههاي فرهنگي و ديني و عرفاني جلوه هاي متفاوتي به خود مي گيرد.
بدين سان "آزادگي" واژه اي چند گونه،  چنداليه و چند ساحت، و در عين حال 
پويا و سيالي است كه از نظر تبارشناسي تاريخي و سير تحول معنايي آن در 

فرهنگ و عرفان ايران زمين بسيار غني و شگفت انگيز مي نمايد.
در اين شناخت نامه تالش شده است كه گفتمان "برده" و "آزاده" در قالب 
تك نگاشت هاي  متوالي، هماننديها و ناهماننديهاي نهفته در رفتار  و انديشه 
"بردگان" را با رفتار و انديشه "آزادگان" به مشاهده و مقايسه بگذارد تا از اين 
طريق وجه تمايز بين "شخصيت برده" و "شخصيت آزاده" در نزد فرزانگان و 

فرهيختگان وارسته آشکار گردد. 
مجموعه حاضر  كه به مقايسه و  هم بيني اخالق بردگان در مقابل اخالق 
آزادگان مي پردازد جلد نخست  اين مجموعه كوچك را تشکيل مي دهد.  
باشد كه بازخواني شهودي آن ما را در پيمودن "طريقت  اخالق آزادگان " در 

اين دنياي "برده پرور" و "برده ساز" ياري رساند.


