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Abstract  
 

Since the term Azad has been used mostly as a synonym of emancipation and 
independence, researchers, interpreting or correcting old texts, usually have ignored 
the real meaning of expressions like Azad, Azade and Azadi or compounds like Sarve 
Azad, Susane Azad, and Azad Mard. Documentary studying of terms Azad, Azade, 
Azadi and Azadegan in old texts shows that these terms, besides emancipation and 
independence, have some other meanings like faultless, sincere, white, healthy and 
perfect. Therefore, when descriptions as Azade, Azadegi and Azadegan have been 
used about Iranian people, they have been used in those latter meanings. The usage of 
Azadegi as a word for admiring goodness was so common that being free had the 
meaning of thankfulness and praising . 
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در معنی رهایی و عدم تعلق، محققان در گزارش یا تصحیح متون پیشین، وقتی به تعبیر » آزاد«برد به کثرت کار  توجه با
و » سوسن آزاد«، »سرو آزاد«صورت مطلق یا در ترکیباتی چون به» آزادي«و » آزاده«هاي دیگر آن نظیر  یا گونه» آزاد«
اي کاربرد تعابیر آزاد، آزاده، آزادي و  سی کتابخانهاند. برر از معنی اصلی واژه غفلت کرده ،اند برخورده» آزادمرد«

رنگ،  عیب، یک ، غیر از معنی رهایی و عدم تعلق، به معانی دیگر نظیر بیهاهدهد این واژ آزادگان در متون کهن نشان می
ایرانیان به  بنابراین، وصف آزاده و آزادگی براي ستایش مردم و نامورشدن ؛کار رفته است نقص نیز به سفید، سالم و بی

کردن به  آزادگان، مبتنی بر همین مفاهیم بوده است. وصف آزادگی براي ستایش خوبی، چندان کاربرد داشت که آزادي
 .رفت کار می جاي ستودن و شکرکردن نیز به

 
 .حافظ، سوسن آزاد. اتیغزل ،يآزادگان، آزادوار، آزاد: هاي کلیديواژه
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 . مقدمه1
گاهی یک معنی کاربرد بیشتري  ؛دارند يها معانی متعدد ها، برخی واژهثل سایر زباندر زبان فارسی م

براي  .شود هاي بعدي ناشناخته می دهد تا جایی که براي نسل یابد و معانی دیگر را در سایه قرار می می
لیکن  ؛هاي لغات با شواهدي از نظم و نثر تألیف شده است دریافت معنی دقیق و درست واژگان، فرهنگ

ها ضبط نشده باشد یا اینکه تمامی معانی یک واژه را متناسب با  ممکن است برخی از واژگان در فرهنگ
، براي انجام چنین رسالتی، تالش بسیار نامه لغتکاربردهاي تاریخی آن ثبت نکرده باشند. دهخدا و مؤلفان 

و مساعی گروهی است. یکی از  اما تألیف فرهنگ لغت تاریخی زبان فارسی، نیازمند تالش ،اند کرده
، »آزاده«هاي مرتبط با آن نظیر  و گونه» آزاد« ةواژگانی که تحول معنایی آن موردغفلت قرار گرفته، واژ

در اشعار شاعران و نویسندگان با کلماتی دیگر ترکیب شده است » آزاد«است. واژة  »آزادگان«و » آزادي«
یق واژة آزاد توجه شود و ترکیبات را متناسب با آن در نظر گرفته در این ترکیبات، بایسته است به معناي دق

سوسن «اما در موارد زیادي از آن غفلت شده است، از جمله در اشعار حافظ واژة سوسن با توصیف  ،شود
اند.  اما شارحان حافظ از دقت مینیاتوري حافظ در کاربرد این ترکیب غفلت کرده ،کار رفته است به» آزاد

کاربرد هنري حافظ با انتخاب واژة آزاد را تبیین و  ،»آزاد«کوشیم با تبیین ریشۀ واژة  قاله میدر این م
 تحلیل کنیم. 

 . بیان مسئله2
این  .رود کار می قید و رها و رهایی در مقابل اسارت و بستگی به معنی بی آزاد و آزادي در فارسی امروز، به

هاي  همچنین در فرهنگ .یز در متون کهن نیز کاربرد فراوان داردمعنی با تعابیري نظیر آزادکردن بنده یا کن
عنوان معناي نادر ذکر  کردن به هاي متون کهن، معنی سپاس و تشکر براي آزادي و آزادي لغت و شرح

 شده است؛ مثل این موارد: 
 .)9: 1354(تفسیر شنقشی،» تا شما از من آزادي کنید و مرا شکر کنی«
 .)182: 1370(سورآبادي،» کردیم ما از وي آن همه آزادي می گفتند آن ملک است که«
 .)256: 1356(طرسوسی،» طمروسیه از زندانبان و زن وي آزادي کرد«

صـورت صـفت، در متـون    صورت مطلق و چـه بـه  چه به» آزاد«عالوه بر دو معنی سپاس و رهایی، واژة 
هـاي لغـت و شـارحان متـون      اما فرهنـگ  ،نیستکار رفته است که با این دو معنی یکسان  اي به گونه قدیم به

کـه در متـون کهـن از    مثل این ؛اند غفلت کرده» سپاس«یا » رهایی«در معانی دیگري غیر از » آزاد«کهن، از 
چـون همـین    ؛متضاد مقید نیسـت » آزاد«براي شاه یا خواجه یاد شده که منظورشان از » آزادمرد«القابی مثل 

در آن صورت به این مفهوم است که آن فرد » آزادمرد«شود؛  حسوب میتعبیر در آن صورت نوعی عیب م
صـورت صـفت بـراي    کـه آزاد در متـون کهـن، بـه    بعداً آزاد شده است یـا ایـن  و در آغاز مقید و بنده بوده 

قیـدي از ایـن وصـف،     کار رفته است و ارادة مفهوم رهـایی و بـی   دادن نوع خاصی از سرو یا سوسن به نشان
همچنـین مشـهور اسـت کـه ایرانیـان را آزادگـان        .عث تمایز سرو یا سوسن آزاد از غیرِ آن شودتواند با نمی
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داللتی خواهد بـود کـه در ایـران،     ،قید یا رهایی تلقی کنیم اگر آزاد را در این تعبیر به معناي بی .اند خوانده

که خالف این اثبات  حالیدر ؛اند و خواجگی و بندگی معنا نداشته است طبقات اجتماعی با هم یکسان بوده
اند بر اثر عدم آگـاهی از معنـاي اصـلی     االحرار ترجمه کرده ها، آزادگان را به بنی شده است. اگر هم عرب

عیـب بـراي آزاد اشـاره     معنـی بـی   ، بـه برهان قـاطع هاي گذشته،  برداري است. از فرهنگ آزاد و نوعی گرته
، برهان قاطعلیکن توجیه صاحب  ،درست و راهگشا استنوشته، » آزاد«براي  برهان قاطعآنچه  .کرده است

کمی به حوزة مفهوم متعلق است و از خود واژه دور شده اسـت کـه در مـورد سـببِ آزادخوانـدن سوسـن       
عیب را گویند یعنی هرچه که آن عیب نداشته باشـد... سوسـن سـفید را نیـز آزاد      مطلق بی«نویسد:  سفید می
. دهخـدا،  )34: 1376(برهـان، » کـردن فـارغ اسـت...    دیگر  شاخ جی و تکیه بهسبب آنکه او از علت ک گویند به

: 1350(دهخـدا، گزند، شاد و اصیل و نجیب نیز اشـاره کـرده اسـت     عالوه بر معناي رهایی، به معانی سالم، بی

اي اسـت افتـاده/ کـس نیایـد بـه جنـگ        سـعدي آزاده «گویـد:   به شعر سعدي که می  توجه و باذیل واژة آزاد) 
، یکی از معـانی آزاد را خاضـع و فـروتن نوشـته     نامۀ تنسرهمچنین اطالق بالدالخاضعین به ایران در  .»فتادها

اما همچنان از برخی معـانی واژة آزاد و آزادي غفلـت کـرده و تحـول تـاریخی       ،(همان: ذیل واژة آزاده)است 
آزاد و آزادخرمـا مثـل سـایر     هاي سـرو آزاد یـا سوسـن    همچنین در ترکیب .معناي آن را معین نکرده است

 اند که نوع خاصی از سرو یا سوسن یا خرما.  هاي لغت، نوشته فرهنگ
 هاي مرتبط با آن در موارد غیرِترکیبی و گونه» آزاد«. معانی 3

صـورت مطلـق و   هاي مرتبط با آن نظیر آزادي و آزاده و آزادگان و آزادوار در مواردي که به آزاد یا گونه
رنـگ،   عیـب، یـک   حاوي معانی همچون سالمت، درست و سالم، کامـل، بـی   ،کار رفته است غیرِترکیبی به

 رنگ و لکه یا نیکو است:   بی
 سالم و سالمت .1 -3

 هـــر چراغـــی را کـــه باشـــد بـــاد پـــیش     
 

ــون توانـــــد بـــــرد راه آزاد پـــــیش      چـــ
 )89: 1373(عطار نیشابوري،                                 

ــا  ــر بـــ ــه ره بـــ  د باشـــــدچراغـــــی را کـــ
 

 دانـــــم کـــــه چـــــون آزاد باشـــــد نمـــــی 
 )333: 1388(عطار نیشابوري،                             

 اي خداوندي که یزدان خاصـت از داد آفریـد  
 

ــد     ــو آزاد آفری ــاك ت ــن پ ــی ت ــه عیب  وز هم
 )65: 1362(قطران تبریزي،                                        

 يگرانبار چه آزادند درویشان از آسیب
   

ــانی    ــه اســباب جهانب ــد ســلطانان ب  چــه محتاجن
 )414: 1368(خاقانی،                                              

 زند. اي به آنان نمی یعنی درویشان از آسیب در امان و سالمت هستند، گرانباري لطمه
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ش ت ا ذ ه  ک ا  ش د ا پ ن  آ ۀ  ی ا س ي    ا
 

 آزاد ز عیـــــــب و عـــــــوار باشـــــــد  
 )131: 1372(انوري،                                         

ت  ن ی ق ی ب  ت ا ر م د  ا ز   آ
 

ــرینش   ــان آفـــــ ــیب گمـــــ  ز آســـــ
 )266(همان:                                                  

 عیب و کامل رنگ، بی رنگ یا بی یک .2 -3
کـار   عیب و کامل بـه  زمۀ آن یعنی بیرنگ و لکه، یا ال رنگ، بی معنی یک آزاد و آزادي در برخی موارد به

 رفته است: 
گ ن ر و  د ن  ا ه ج ا  ر ه  د ا ز آ ر  د   س ا د د  ه ا و خ ن ن  ا ت م ها د م گ  ن   ر

  )167: 1368(خاقانی،                
  سوهانی سیرت چو پوش چون پیکان خشن که ازرق   ترا در رنگ آزادان کجا معنی آزادي

 )414:(همان                                         

کار رفته اسـت   رنگ در معنی برون و پیکر و حالت به«کزازي در مورد رنگ در این بیت نوشته است: 
گویا آن  ،اما متعرض معنی آزادي و آزادان نشده است ،)637: 1388(کزازي، »سازد و با ازرق ایهام تناسب می

اند لیکن در این مفهوم، این بیت  هروي، از آن گذشتازاین ؛بندي تصور کرده است را در مفهوم رهایی و بی
گویـد ظـاهرت مثـل افـراد      معناي روشن و محصلی ندارد. سخن خاقانی آن است که به مخاطـب خـود مـی   

لک نیستی. سخن از تفاوت ظـاهر و بـاطن اسـت در     رنگ و بی اما در باطن یک ،رنگ است عیب و یک بی
همـین قصـیده، آزادي در معنـی     61 در بیت گر است. رنگ و حیله اما در باطن رنگ ،رنگ است ظاهر یک

 رنگی تکرار شده است: یک
ا الم سیه   فروکن نطع آزادي برافکن الم درویشی ب ماند الف المانی که  ن   پوشان 

یهودآسـا غیـاري دوز   «رنگی را پهن کن. اگر هم خاقانی، در بیـت   یعنی گستردنی یک» فروکن نطع آزادي«
کار برده، بـه ایـن    را به» غیار« .)414: 1368(خاقانی،» اغیار دین بینی به دربانی بر کتف مسلمانان/ اگرشان بر در

سبب است که اگر مسلمانی از آیین مسلمانی به در شود بایـد مثـل یهودیـان، رنـگ دیگـر بـه لبـاس خـود         
 بدوزد. 
 دربارة خواجه حسن مؤدب، خادم خاص شیخ بوسعید، آمده است که کـوارة شـکمبه   اسرارالتوحیددر 

آن وقـت را کـه بـا خانقـاه آمـد از آن      «بر دوش گرفته و در شـهر نیشـابور گردانـده و شسـته و بـاز آورده:      
. خـواجگی بـراي   )196: 1371(میهنـی، » چیز نمانـده بـود. آزاد و خوشـدل درآمـد     خواجگی و جاه با وي هیچ

خ آن لکـه دور شـد و   داشـتن آشـکارتر بـود بـا دسـتور شـی         دوش بـر   خواجه، لکه و عیبی بود که از شکمبه
 عیب دارد.   خواجه آزاد و خوشدل شد. آزاد در این جمله، مفهومی همچون شاداب و بی

 .)107 :نیز رك 58: 1355، پارس ةترجمۀ قرآن موز(» بگو سپاس آزادي خداي را«
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ن انـد کـه چگونـه ممکـ     معنی شکر و سپاس دانسته است، اما روشن نساخته رواقی، آزادي را در این جمله به

رسـد   مـی  نظـر  کـار ببـرد؟ بـه    را هم به این معنی بـه » آزادي«کاررفتن سپاس، دوباره مترجم  است با وجود به
اگر دقت کنـیم کـه واژگـان قرآنـی      ویژهبه ؛کار رفته است عیب و کامل به معنی بی آزادي در این موضع به

عـادل دقیـق و کامـل تسـبیح     صورت که سپاس مبدین ؛تسبیح و سبحان، ستایش تنزیه و پاکی خداوند است
 ناچار سپاس را با آزادي ترکیب کرده است. نیست، مترجم به

 کار رفته است: عیب و کامل به در شعر رودکی، آزادوار براي وصف پند در معنی پند بی
ا ر م د  ا د ر  ا و د ا ز آ ي  د ن پ ه  ن ا م   سر همه پند است زمانه چون نگري سربه   ز

 )71: 1367(رودکی،                                        
 کار رفته است:  عیب و نقص براي وصف تخت فریدون به معنی بی ، آزاد بهشاهنامهدر بیتی از 

  گهر گرد بر گرد او درنشاخت   یکی نامور شاه را تخت ساخت
بود   که آن تخت پرمایه آزاد بود   که شاه آفریدون بدو شاد 

 )220: 9،ج1374دوسی، (فر                           

را به » آباد«، شاهنامهمطلق در تصحیح  آمده است؛ اگر هم خالقی» آباد«ها به جاي آزاد،  در برخی نسخه
را در معانی دیگري تصور » آزاد«سبب آن است که  به )273: 8،ج1386(فردوسی،برگزیده است » آزاد«جاي 

 کرده است. 
 . معناي آزاده و آزادگان4

عیب و  صورت جمع آزادگان در معنی بیصورت مفرد یا بهاد است که بهآزاده، گونۀ دیگر از آز
معنی سزاوار و باکفایت در  رود. در بیت زیر، آزاده به کار می تندرست، کاربرد زیادي داشته و هنوز هم به

 کار رفته است: مقابل ناسزا به
و ب ه  د ا ب ا  ب و  د  و ر ا  ب ر  ه ش ه  م و  ده ب ه  د ا ز آ ر  گ و  ا  ز س ا ن ر  گ  دا

 )56: 1370(ابن اباالخیر،                    
کـار   مانده از آن فرهنگ، گاهی به جاي ایرانیان، تعبیر آزادگان بـه در فرهنگ کهن ایرانی و متون باقی

هایی که از این متـون صـورت گرفتـه بـدون توضـیح، آزادگـان را        در ترجمه .)46: 1366(زادسپرم،رفته است 
اما باید دانست که مبناي اصلی این تعبیر با تصـور   ،اند ان نقل کردهمعادل ایرانیان یا در همان صورت آزادگ

صورت کـه انسـان پـاك و نیکوکـار را در زمـرة نیروهـاي       بدین .ثنویت در فرهنگ کهن ایرانی پیوند دارد
مزدا بود کـه ایرانیـان خـود    آمیز از نیروهاي اهوره تعبیر آزادگان، تعبیري ستایش .کردند مزدا تلقی میاهوره

خواندند. همـین تعبیـر    کردند و دشمن خود را نیز در زمرة تیرگان و نیروهاي اهریمن می ا بدان وصف میر
مثل اینکه شاه یـا افـراد دیگـر را بـا تعـابیر       .آمیز تکرار شده است هاي ستایش هاي بعد براي وصف در دوره

هـا همـان تعبیـر     انـد. عـرب   وصیف کردهت) 91(همـان:  و آزادفر ) 79: 1382،بانوگشسبنامه(» خوآزاده«، »آزادمرد«
االحـرار و   را به بنی» آزادگان«دانستند؛  تسمیۀ این تعبیر را نمی  اما وجه ،را براي ایرانیان پذیرفتند» آزادگان«
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؛ شدها  موجب خلق افسانه ،که معادل دقیقی براي آزادگان نبودآن  عین این ترجمه در .احرار ترجمه کردند
کـه اول  انـد، از بهـر آن   اهل فارس را احـرار خوانـده  «نقل شده است:  اهللاسیرت رسول خالصۀنظیر آنچه در 

ایـن عبـارت در توجیـه     .)28: 1368الـدین،  (شرف» السالم آورد باذان فارسی بود پادشاهی که ایمان به سید علیه
ر آن نوشـته  اند در یمن سنگی بود که چنـد سـطر سـریانی از زبـور در عهـد داوود بـ       عباراتی است که گفته

 .)27(همان: بودند 
شدن بـدي   فردوسی دورة بد ضحاك را با تعبیر خواري هنرمند و نیکی، در مقابل ارجمندي و پرآگنده

 کند:  گزارش می
ن ا گ ن ا ز ر ف ر  ا د ر ک ت  ش گ ن  ا ه ن   ن ا گ ن ا و ی د م  ا ک د  ش ه  د ن گ آ ر   پ
د ن م ج ر ا ي  و د ا ج د  ش ر  ا و خ ر  ن د   ه ن ز گ ا  ر ا ک ش آ ی  ت س ا ر ن  ا ه   ن

 )55: 1، ج1386(فردوسی،                                       
 بودن مردم آزاده تعبیر کرده است:   ناصرخسرو، چنان وضعیتی را به نهان

 بـــه چشـــم نهـــان بـــین نهـــان جهــــان را     

 

 بـــین نبینـــد نهـــان را    کـــه چشـــم عیـــان   

 

 

 
  

 
 

 نهــــان در جهــــان چیســــت؟ آزاده مــــردم

 
ــان را    ــی عیــــ ــان را، نبینــــ ــی نهــــ  ببینــــ

 )10: 1370(ناصر خسرو،                                     

 برد:  کار می بنابراین، اگر آزادگان را در بیتی دیگر به
ــانم   تـــــــن پـــــــاك فرزنـــــــد آزادگـــــ

 

 نگفــــتم کـــــه شــــاپور بـــــن اردشـــــیرم   

 گوید:  کار رفته است از این است که در بیت بعد می عیب و پاکان به آزادگان در معناي بی 
 انــــدانم جــــزین عیــــب مــــر خویشــــتن ر 

 

ــدیرم   ــروف روز غــ ــد معــ ــر عهــ ــه بــ  کــ

 )446(همان:                                                 

 تـــري از فلـــک در مـــالش آزادگـــان ظـــالم

 
ــاك    ــدادگان ناب ــتن دل ــان در کش ــر وز جه  ت

 )534: 1361(جبلی،                                               

 ؛شمرد، نباید آزادگان کنایه از ایرانیان باشد سبب مالش آزادگان، ظالم می اگر عبدالواسع جبلی، فلک را به
بند و رها باشد به اعتبار اندیشه اهمیت فلـک   چون بندگی و اسارت، رنج بزرگی است و همین که کسی بی
و معنی تندرسـتان   کند نه ظلم، اما آزادگان به و اختر در زندگی آدمی، چنین رهایی داللت بر مهر فلک می

امـا کسـی کـه دچـار      ،موجب رنجش است ،کار رفته که چون بیماري و بال به سراغ آنان بیاید افراد سالم به
 شود. نقص است بالیی اگر به سرش بیاید گاهی موجب خرسندي و رهایی او از نقص و بالي پیشین می

 ی و سالمتی است:یدر خطاب رستم به آزادمهر به اعتبار زیبا» ماه آزادگان«
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ه  ــ ان بــ ــ ر آن جهــ ــ ــوان آزادمهــ  پهلــ

 
 چنــــین گفــــت کــــاي مــــاه آزادگــــان 

 )72: 1380(مادح،                                                    

در معنـی شـاد و مرفّـه    : ذیـل واژة آزادگـان)   1350(دهخـدا،  لغتنامهدر بیت دیگري نیز از عطار نیشابوري که در 
 ست است:  ذکر شده همچنان معنی تندرستان برایش در

ــرا مـــــی ــان چـــــون تـــ ــنم از آزادگـــ  بیـــ

 
ــان   ــی درد کارافتادگـــــ ــی شناســـــ  کـــــ

صـورت اسـتعاره بـراي ایـن     عیـب بـه   ، عروس آزاد را به معناي عـروس بـی  لیلی و مجنوننظامی در داستان  
 کار برده است:   منظومه به

ــروس آزاد  ــن عـــــ ــوة ایـــــ ــر جلـــــ  بـــــ

 

ــاد    ــد آبـــــ ــه گویـــــ ــادتر آنکـــــ  آبـــــ

 )29: 1363اي،  گنجه (نظامی                                     

 کار رفته است:   گناه نیز به معنی پاك و بی آزاده و آزادي به
ی ت م ه ت ی  ی ا ج ز  د  ی آ ا  ر ت ر  ی   گ ت ن ح م ر  د ا  ع د ت  م و ل ظ م د  ر   ک

دهتو همی آزا من  که  مگویی  ه   ا د ا ه ن ن ی  ت م ه ت ن  م ی  س ک ر  مب   ا
 )197: 2، ج1368(مولوي،              

بـه    توجـه  بـا  .صورت مترادف اسـتفاده کـرده اسـت: آزاده و پـاك    ه از دو تعبیر بهعطار، براي وصف صحاب
 همان پاك است:   ،شود که آزاده کار برده، روشن می صفت پاکی که براي قوم به

ه یک ب ه چون صحا ده ب آزا ندیک  ه   ا د ا ت ف ا م  و ج ن ن  و چ ت  ی ا د ه ر  دد ن   ا
اره ر   گر کسی در یک تن از آن قوم پاك ست ر  ب طعنی    یخت خاكکرد 

 )38: 1373(عطار نیشابوري،                 
) که داراي 35: 1376اند (برهان، زاده و اصیل را هم گفته نوشته که حالل» آزاده«ذیل  برهان قاطعصاحب 

 عیبی و لکه است.  مفهومی از بی
 کار رفته است:  معنی اصیل و پاك به در شعر رودکی نیز آزاده به

ز ا د  ر آ د  ی د پ ه  د ا ز آ ی  ل م ص ا د د   ب ی ب ن ن  ی ر د ن ا ت  س ر ن ه ن  ا و ا ر   ف
 )27: 1367(رودکی،                                         

کار رفتـه اسـت؛ یعنـی مـراد از      اردستانی، تعبیر گوش آزاد در مقابل گوش کر به شرح الواصلیندر 
 گوش سالم است:  گوش آزاد،

 این سخن در گوش آزادي رود  هرچه بادي آورد بادي برد
 )187: 1400(اردستانی،                        

سبب آن است که گوش غالمان را سوراخ  به ،اند کار برده که آزاد را در مقابل بنده یا غالم بهاین
دار بوده است. هاشم جاوید، مبتنی بـر سـفر خـروج و سـفر تثنیـه در       اند و غالم و بنده نشان کرده می
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معنی کسی اسـت   بلکه به ،معنی مطیع و فرمانبردار نیست به» گوش به قهحل«اند که تعبیر  ، نوشتهتورات
روي، آن کسی که داغ و نشان بندگی داشته از این ؛)72-71: 1377(جاوید،که تا ابد بنده و غالم است 

 آزاد نیست. ،باشد
 . معانی آزاد در ترکیبات وصفی  5
 آزادمرد .1 -5

چاپ مسـکو   شاهنامهسرو یمن، یک داستان فرعی هست که در در داستان فریدون و فرستادن پسرانش نزد 
مطلق ذکر شده است؛ داستان ایـن اسـت کـه سـرو      نیامده اما در نسخۀ فلورانس و به تبع آن در چاپ خالقی

هـا همـراه پسـران فریـدون سـر بـاز       که بتواند دخترانش را نزد خود نگه دارد و از فرستادن آنیمن براي آن
 دیشد تا فرزندان فریدون را دچار سرما کند؛ان نیرنگی می ،بزند

از تیره کوه بر زد سر  ه   چو خورشید  و ژ پ ن  و س ف ا د  ر م ک  ب س د  م ا ی   ب
د ر م د ا ز آ د  ا م ا د ه  س د  ز ن ه  شان شده الژورد   ب ن ند رخا ی ب   که 
ر ا ک ه  ت ش رگ ب و  ا  م ر س ه  ب ه  د ر س ر   ف ا گ د ا ی و  د ب ر  خت د ه  س ه  د ن ا م   ب

  ت خورشید و ماهنه بر آرزو گش  چنین خواست کردن بدیشان نگاه 
و ن ه  ا م ن  و چ د  ی د ا  ر ه  د ا ز آ ه  و   س ن ه  ا گ ي  و ر س خ ن  ا ر ب ه  ت س ش   ن

 )102: 1،ج1386(فردوسی،                                     
بـه ایـن    ؛تعبیر فردوسی آن است که سرما در آنان کارگر نیفتاده و آنان همچنان آزاده و مانند ماه نو بودنـد 

در مقابل الژورد قرار دارد و مفهـومی از رنـگ سـفید در آن    » آزادمرد«آزاد در تعبیر  ،رسد می نظر سبب به
 نهفته است.

من آزادمردي و نیکوسیرتی و امانت «کار رفته است:  نیز مترادف نیکوسیرت به نامه سیاستآزادمرد در 
اگر هم مولـوي در وصـف   ) 105نیـز   67: 1355(طوسی،» ام و دیانت تو اي خواجه از زبان هر کسی بسیار شنیده

کـار رفتـه    بـه  نامـه  سیاسـت مبتنی بر همین تعبیري اسـت کـه در    ،بایزید بسطامی، او را آزادمرد خوانده است
 یعنی مترادفی براي نیکوسیرتی و کمال:  ؛است

 هر مریدي کاردي آماده کرد                         چون وصیت کرد آن آزادمرد
 ) 402: 2،ج1368(مولوي،                                           

 رستم، خطاب به قباد که سردار جمهورشاه بود گفت:
ن ا م ه م و  ي  د ر م د ا ز آ ر  ا گ و  زآوران،کار مهمان بسا چو نام  زن

 )39: 1380(مادح،                                  
 آزاد سوسن .2 -5

ی. به سوسن یسوسن بستانی و سوسن صحرا :است ها و کتب قدیم از دو نوع سوسن یاد شده در فرهنگ
کار رفته است.  معنی سفید به در این ترکیب به» آزاد«بستانی، سوسن آزاد نیز اطالق شده است. صفت 



 70                                                                      کیمتون کالس یوصف باتیو نقش آن در ترک يکهن آزاد، آزاد يمعنا
، سوسن سفید را سوسن آزاد خوانده و آن را اسم فارسی زنبق دانسته است االدویهمخزنعقیلی شیرازي در 

یعنی سوسن را  ؛)256: 1913(عقیلی شیرازي، نی زرد و ازرق است رنگ یع ی که رنگیسوسن صحرا در مقابلِ
رنگ بود که بدان  ی رنگیی. سوسن بستانی سفید و سوسن صحرایدانستند: بستانی و صحرا دو گونه می
زرد و  يها گون است. بر گل او رنگ بیخ سوسن آسمان ،ایرسا«نویسد:  جرجانی می .گفتند ایرسا نیز می

: 1384(جرجانی،» وقزحسبب او را ایرسا گویند، یعنی قوسست و بدینه اگون آمیختنسپید و بنفش و آسما

: 1370(بیرونی،، سوسن بستانی را آزاد سفید به عربی آزاد االبیضی نوشته است الصیدنهابوریحان در  .)287

داراي  ،شود وقتی هم با سفید یا با ابیض ترکیب می .معنی سفید است . در این موارد، آزاد به)354-355
به این معنی اشاره شده است که به نوع  برهان قاطعلکه و پیسه است. در  مفهومی همچون سفیدسفید یا بی

اما  ،گذاري را بیان نکرده است صراحت علت این نام اما به ،اند خاصی از سوسن، سوسن آزاد اطالق کرده
نیز هست: نام » سوسن آزاد«در ترکیب » دآزا«آنچه دربارة شهري از توابع نخجوان نوشته، روشنگر معنی 

: 1376(برهان،» باشند جا سفیدپوست میمردم آن«اند  گفتند و ایشان نوشته شهري از توابع نخجوان را آزاد می

34(.  
ها سفید و مشابه  برگ ها نیز همانند گل کاسبرگ«که نامیدند به اعتبار آن سوسن آزاد را ده زبان نیز می

: ذیل واژة 1371(معین،» عدد است بدین نام موسوم شده 5به اینکه تعداد هر یک   توجه و با هستند ها آن

عیبی و  به نام سوسن آزاد و شهرت آزادي در معنی بی  توجه نیشابوري با همین نکته را عطار .سوسن)
ابوري، (عطار نیششود به نظم آورده است  دادن آفت زبان که موجب عیب و بال می سالمت سوسن براي نشان

1388 :401-402( . 
با صفت آزاد یا  یکیرو هستیم؛ هدر توصیف گل سوسن در اشعار حافظ شیرازي با دو وصف روب

حال، در برخی موارد این دو وصف را با هم تلفیق  داشتن گل سوسن. درعین آزاده، و دیگري وصف زبان
است وصف سوسن به  وجهتلکند. یک ویژگی دیگري که در مورد گل سوسن در شعر حافظ قاب می

پاکی و سپیدي است. در شرح اشعار حافظ، تعبیر سوسن آزاد و سوسن آزاده را در معنا و مفهوم امروزي 
 اند.  یعنی رهایی و بدون بند در مقابل واژة اسیر و دربند تلقی کرده» آزادي«و » آزاد«واژة 

داشتن  هاي حافظ به زبان اشاره در مورد». استسوسن آزاد، سوسن سفید «استعالمی معتقد است که 
 . )182: 1386(استعالمی، » هاي وسط این گل یعنی پرچم« :نویسد گل سوسن نیز می

رنگ سفید آن باشد که نشانۀ « دلیلگوید شاید به خواندن سوسن می حمیدیان، دربارة آزاد یا آزاده
سبب زبان برگرفتن و خاموش و  بهاحتمال بیشتر گویی و به آوري و حق رنگی یا از جهت زبان پاکی و یک

 . )1205: 1390(حمیدیان،» رازدارماندن آن باشد
 .پندارد ها می بودن آن سودي، آزادگی سوسن و سرو را به اعتبارِ تر و تازگی و همیشه سرسبز

که از تجاوز و تعدي دست خزان و دي آزادند و میوه و حاصل هم ندارند که کودکان با  ماحصل این«
 . )301: 1366(سودي،» اند گ و چوب مزاحمشان باشند پس از هر جهت آزادهپرتاب سن
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سبب  زبان خواندن سوسن را بههداند و مثل سودي، د می سفیدهاشم جاوید نیز سوسن آزاد را سوسن 
رو که سفید ها، این سوسن از آن از میان سوسن«نویسد:  می و هاي آن دانسته است شکل و تعداد گلبرگ

 . )563: 1377(جاوید،» سوسن آزاد نام یافته ،نگ تعلق پذیرد آزاد استوز هرچه ر
نویسان در مورد سوسن آزاد  پژوهان پیشین و فرهنگ حافظبسیاري از شارحان حافظ به تکرار مطالب 

گل و گیاه در ادبیات منظوم خالقی به تکرار مطالب کتاب ر که برزگمثل آن .اند یا سوسن سفید پرداخته
اخته است که دربارة انواع سوسن سخن گفته است و نوع سپید آن را سوسن آزاد خوانده است پرد فارسی

 . )122: 1382(برزگرخالقی، 
خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به «افکندن در بیت   دوش  به  استعالمی در مورد تشبیه سجاده

الت کسی که سجاده به دوش تشبیه ح«نویسد:  می» مسلمانی بود رنگ می هدوش/ همچو گل بر خرق
اما  ،)588: 1386(استعالمی،» هاي آویخته دارد هاي سوسن لبه کشد به سوسن از این نظر است که گلبرگ می

آنچه مورد نظر  .کمترین احتمالی وجود دارد که حافظ به چنین حالتی از گل سوسن توجه کرده باشد
گوید: گیرم که سجادة  این بیت شاعر میلک آن است. در  رنگ سفید سوسن و حالت بی ،حافظ است
کنی؟ یعنی سجاده بر دوش  اما آلودگی خرقه با می را چه می ،به دوش انداختی(پاك و سفید) مثل سوسن 

از مثالی عینی پوشان  ات با رنگ سرخ می آلوده شده است. شاعر براي بیان ریاي خرقه اما خرقه ،اي انداخته
غیرمسلمانان با رنگی خالف رنگ جامۀ آنان، به نامسلمانی شناخته که  استفاده کرده است که همچنان

مثل گل سرخ روي  اي سرخ از می  خوارگی لکهیسبب م شوند. سجادة سپید بر دوش انداختن آنگاه به می
شرح جاللی بر بلکه نشان نامسلمانی است. در کتاب  ،مسلمانی نیست ،سپیدي مثل سوسن قرار بگیرد

داللت بر مسلمانی شمرده شده » وار سجاده به دوش افکندن سوسن«تعبیر حافظ،  ، بدون دقت درحافظ
آیا (تا مسلمان جلوه کنم) وار سجاده به دوش بکشم  به فرض اینکه سوسن«اند:  است. بیت را چنین معنا کرده

 .)1172: 1379(جاللیان،» هاي مسلمانی است؟ بودن رنگ قرمز شراب بر خرقه هم از نشانه
در شعر حافظ که رابطۀ خود را با مخاطب به شباهت سوسن و گل مانند کرده » حبت پاكص«تعبیر 

 رنگی است با این وجه، پاك همان آزاد است: ناظر بر یک ،است
 بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك 

به بیتی از امیرخسرو   توجه فوق، با شباهت سفیدي سوسن و گل در بیت  خویی در توجیه وجهزریاب
چون غنچه تا زمانی که نشکفته  ؛دهلوي معتقد است که مقصود از گل در شعر حافظ، غنچۀ ناشکفته است

بدین مفهوم که سپیدي سوسن بر زبان و ظاهر اوست و سپیدي گل نیز متعلق به دل  .باشد سفیدرنگ است
 . )226-227: 1368خویی،(زریابیا درون غنچه است 

اش  گشتن او موجـب آلـودگی  کار برده که حیض گرگانی، آزاده سوسن را مجازاً در معنی زن پاك به
 شود:   می
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پدید آید یکی حال ل   عروسش را  ا ف د  ش ه  ن و ر ا و ا  ر د  ا م ا د و  ز   ک
ی ن ا م س آ ي  ا ض ق د  م آ د  و ر نی   ف مرا ز کا ا بست  ب ا  ر ن  یشا ا   که 

م آن سی تنگشاد  ز  ا را علت    آزاده سوسن به خون آلوده شد   تن 
 )79: 1349(گرگانی،                        

 سرو آزاد .3 -5
شناسـی  اکنون به کمک ریشه .ها از چند نوع سرو از جمله سرو سهی و سرو آزاد یاد شده استدر فرهنگ

اما دربـارة سـرو آزاد    ،کار رفته است ی بهیمعنی سرو دیدنی و تماشا لغت روشن است که تعبیر سرو سهی به
کند. توصیفی کـه سـعدي    نیز مثل سهی تعبیر لغوي، ما را براي دریافت معنی درست این ترکیب کمک می

دهنـدة آن اسـت کـه آزاد    گذاري سرو و توصیف سرو به آزادگی آورده نشـان  دربارة سبب نام گلستاندر 
دند چنـدین  حکیمـی را پرسـی  «تعبیر خود سعدي همیشه خوش اسـت:   عیب و تندرست است و به معنی بی به

مگـر سـرو را کـه     ،انـد  یـک را آزاد نخوانـده  درخت نامور که خداي عزّوجل آفریده است و برومنـد هـیچ  
گفت هر درختی را ثمره معین است که به وقتـی معلـوم بـه وجـود آن      ؟درین چه حکمتست .اي ندارد ثمره

ی خوشست و اینسـت صـفت   تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ ازین نیست و همه وقت
 .)192: 1367(سعدي،» آزادگان

دهـد معنـی خاصـی از آن اراده کـرده ضـمن      خواجو در کنار سرو از آزادگان یاد کرده که نشـان مـی  
 اشاره به ترکیب سروآزاد: 

ا گ د ا ز آ ن  ا ت س ب و  ر س ی  ه داگاصف  نس دل ن  دا می  نآراي 
 )137: 1370(خواجوي کرمانی،                                                       

 آزاددرخت .4 -5
السامی فی . میدانی در کتاب )35: 1376(برهان،از آزاددارو و آزاددرخت یاد شده است  برهان قاطعدر 

. از این تعابیر )7: 1354(دبیرسیاقی،آورده است (درخت افرا) نیز آزاددرخت را در مقابل القیقبان  االسامی
اما براساس آنچه بیرونی در مورد  ،گذاري این درخت دست یافتنام توان به مفهوم و سبب نمی

آزاددرخت که به «کار رفته است:  نخورده بهرسد آزاد در مفهوم دست نظر می به ،آزاددرخت نوشته است
-سبب سمی . شاید به)211-210: 1383(بیرونی،» گویند که زیتون تلخ یا حنضل است عربی به آن سیسبانه می

 اند. زده به آن آزاددرخت گفته هایش کسی به آن دست نمی و شاخه بودن میوه
 آزاداسب . 5 -5

پهناي لوح محفـوظ چنـدان اسـت    «صورت مقلوب، صفت اسب قرار گرفته است: آزاد به اسرار التوحیددر 
: 1371(میهنـی، » تـازي، هنـوز ازیـن سـر بـدان سـر نرسـد        که به چهار هزار سال ،آزاداسبی تازي نیکو رو مـی 

 کار رفته است. معنی اصیل و نژاده به .آزاد در این صفت به)102
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 آزادگل . 6 -5
» نامنـد  مـی  گیرنـد در فـارس، آزادگـل    وردي را کـه از آن گـالب مـی   « :نویسـد  بیرونی به نقل از حمزه می

 .)983: 1383(بیرونی،
  مرو آزاد .7 -5

خوانده است؛ یکی از سه مرو را مرو آزاد یا مرو نام برده و آن را گوناگون » مرو«ابوریحان از گیاهی به نام 
سبب کرك سـفید یکدسـت کـه آن را پوشـانده آزاد خوانـده شـده اسـت:         سفید خوانده است که احیاناً به

 .)917(همان:» ها بیشتر است اما کرك آن ،است» جعده«هایی پوشیده از کرك سفید، همانند  شاخه«
 تمر یا خرماي آزاد  .8 -5

 .)411(همان:از خرماي درشت آزاد یا تمر االزاد الکبیر یاد کرده است  الصیدنهر ابوریحان د
 آزادبهر .9 -5

و ذیل آن فقط بیت زیـر را از سـوزنی سـمرقندي      عالمت سؤال نهاده »آزادبهر«مرحوم دهخدا جلو ترکیب 
 اند:  نقل کرده

 خعدوت باد ز بار عنا و غم دخد  تو شاد بادي و آزادبهر از چم دهر  
 : ذیل واژة آزاد)1350(دهخدا،               

بـه کـاربرد     توجـه  بنابراین با ؛)324-323: 1376برهـان،   :(ركمعنی بخت و شکلی دیگر از این واژه است  بهر به
 معنی آزادبخت است یعنی سفیدبخت.   شود که آزادبهر به معنی سفید در سایر متون روشن می آزاد به

 . نتیجه  6
-هاي مرتبط با آن نظیر آزاده، آزادگی و آزادي نشان می یا گونه» آزاد«ردهاي مختلف واژة بررسی کارب

دهد که معنی این واژه، در متون کهن با مفهوم رایج این واژه در فرهنگ سیاسی و اجتماعی معاصر یکسان 
، مفهوم ها نیست. ترکیب واژة آزاد با واژگانی چون سرو، سوسن، رطب و مرو براي وصف این پدیده

نقص و سفید گواهی  عیب، سالم، تندرست، بی آمیز آن را در معنی یک رنگ، بی ایجابی یا ستایش
کند. وصف آزاده و آزادگی براي ستایش مردم و نامورشدن ایرانیان به آزادگان نیز مبتنی بر همین  می

یرانیان، موجب شده بود مفاهیم بوده است. کاربرد شایع آزاد و آزادي در مفهوم ستایش خوبی در میان ا
 .دگزاري و تشکر رایج شو کردن و سپاسمعنی ستایش کردن بهکه آزادي

 منابع
 .علمی و فرهنگی :تصحیح رحیم عفیفی، چاپ اول، تهران ،نامه بهمن)1370( ایرانشاه، بن اباالخیرا

دکتـري زبـان و ادبیـات     ۀرسـال  مقـدم،  ، تصحیح داود سـلیمانی شرح الواصلین) 1400الدین محمد ( اردستانی، پیر جمال
 فارسی، دانشگاه ایالم. 

 ، چاپ دوم، تهران: سخن.هاي حافظ) درس حافظ (نقد و شرح غزل) 1386استعالمی، محمد (
 ، تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.دیوان) 1372انوري، علی بن محمد (

 کراچی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. انگیز ) تصحیح روح1382( نامهبانوگشسب
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 .، چاپ اول، تهران: زوارشاخ نبات حافظ) 1382برزگرخالقی، محمدرضا (

 امیرکبیر. ، تصحیح محمد معین، چاپ ششم، تهران:برهان قاطع) 1376برهان، محمدحسین خلف تبریزي (
، ترجمۀ باقر مظفرزاده، چاپ اول، تهران: فرهنگستان ب (داروشناسی در پزشکی)الطالصیدنه فی) 1383بیرونی، ابوریحان (

 زبان و ادب فارسی. 
 ، تصحیح عباس زریاب، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.کتاب الصیدنه فی الطب) 1370بیرونی، ابوریحان (

 فرهنگ ایران. ) تصحیح علی رواقی، چاپ اول، تهران: بنیاد 1355(پارس  ةترجمۀ قرآن موز
 ) تصحیح محمدجعفر یاحقی، چاپ اول، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1354(اي از بخشی از قرآن کریم)  تفسیر شنقشی (گزاره

 )، چاپ دوم، تهران: فرزان روز.هاي ابیات و غزلیات دیوان حافظ حافظ جاوید (شرح دشواري) 1377جاوید، هاشم (
 اهللا صفا، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیح، به دیوان) 1361جبلی، عبدالواسع (

بخـش، چـاپ    ، تصحیح حسن تاجاالغراض الطبیه و المباحث العالئیه) 1384جرجانی، اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی (
 اول، تهران: دانشگاه تهران.

 یزدان.  ، چاپ اول، تهران:شرح جاللی بر حافظ) 1379جاللیان، عبدالحسین (
 ، چاپ اول، تهران، قطره.2، جلد شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ)) 1390حمیدیان، سعید (
 الـدین سـجادي، چـاپ سـوم، تهران: زوار. ، تصحیح ضیاءدیوان) 1368خاقانی شروانی (

مؤسسـۀ مطالعـات و   ، تصـحیح کمـال عینـی، چـاپ دوم، تهـران:      هماي و همایون) 1370خواجوي کرمانی، محمود بن علی (
 تحقیقات فرهنگی.

 ، چاپ اول، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ی لغات و ترکیبات فارسی السامی فی االسامییفهرست الفبا) 1354دبیرسیاقی، محمد (
 ، تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت) 1350اکبر (دهخدا، علی

 دوم، تهران: فخر رازي.، زیر نظر براگینسکی، چاپ دیوان) 1367رودکی، جعفر بن محمد (
، ترجمۀ محمـدتقی راشـد محصـل، چـاپ اول، تهـران: مؤسسـه مطالعـات و        هاي زادسپرم گزیده) 1366زادسپرم، جوان جم (

 تحقیقات فرهنگی.
 ، چاپ اول، تهران: علمی. آئینۀ جام (شرح مشکالت دیوان حافظ)) 1368خویی، عباس (زریاب

، تصحیح محمدعلی فروغی و تصحیح مجـدد بهاءالـدین خرّمشـاهی، چـاپ     کلیات) 1367سعدي شیرازي، مصلح بن عبداهللا (
 هفتم، تهران: امیرکبیر.

 ، ترجمۀ عصمت ستارزاده، چاپ پنجم، تهران: زرین و نگاه.شرح سودي بر حافظ) 1366سودي بسنوي، محمد (
 اپ سوم، تهران: خوارزمی.، به اهتمام یحیی مهدوي، چقصص قرآن مجید) 1370سورآبادي، ابوبکر عتیق نیشابوري (

نژاد، چاپ اول، ، تصحیح اصغر مهدوي و مهدي قمیاهللاخالصۀ سیرت رسول) 1368الدین، محمد بن عبداهللا بن عمر ( شرف
 تهران: علمی و فرهنگی.

 .، چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابنامۀ طرسوسیداراب) 1356طرسوسی، ابوطاهر محمد بن حسن علی بن موسی (
، به اهتمام هیوبرت دارك، چـاپ سـوم، تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر       نامه) سیر الملوك (سیاست) 1355الملک (طوسی، نظام

 کتاب.
 کدکنی، چاپ چهارم، تهران: سخن.  ، تصحیح محمدرضا شفیعی نامه الهی) 1388عطار نیشابوري، فریدالدین محمد (
 وصال، چاپ چهارم، تهران: زوار. ، تصحیح عبدالوهاب نورانینامه مصیبت) 1373عطار نیشابوري، فریدالدین محمد (

 ، چاپ اول، کانپور: بهگوان دیال. مخزن االدویه)، 1913عقیلی علوي شیرازي، محمدحسین بن محمدهادي (
 قطره. :براساس چاپ مسکو به کوشش سعید حمیدیان، چاپ دوم، تهران ،شاهنامه) 1374ابوالقاسم (فردوسی، 
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 مطلق، چاپ اول، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی. ، تصحیح جالل خالقیشاهنامه) 1386ابوالقاسم (فردوسی، 

 ، چاپ اول، تهران: ققنوس.دیوان (از روي نسخۀ محمد نخجوانی)) 1362قطران تبریزي، شرف الزمان ابومنصور (
 اپ پنجم، تهران: مرکز.، چهاي دیوان خاقانیگزارش دشواري) 1388میرجالل الدین (  کزازي،

، تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، چاپ اول، تهران: بنیاد فرهنگ ویس و رامین) 1349گرگانی، فخرالدین اسعد (
 .  ایران

الدین سجادي، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگـاه تهران و  ، تصحیح ضیاءگیرنامه جهان )1380مادح، قاسم (
 گیل.  ه مکدانشگا

 ، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی) 1371معین، محمد (
 ، تصحیح رینولد نیکلسون، چاپ اول، تهران: مولی.مثنوي معنوي) 1368الدین (مولوي، جالل

چـاپ   ، مقدمه، تصحیح محمدرضا شـفیعی کـدکنی،  اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید) 1371میهنی، محمد بن منور (
 تهران: آگاه. وم،س

  چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران. ،مهدي محققو  ، تصحیح مجتبی مینويدیوان) 1370ناصرخسرو، ابومعین حمیدالدین (
 .، تصحیح حسن وحیددستگردي، چاپ دوم، تهران: علمیلیلی و مجنون) 1363نظامی، الیاس بن یوسف (
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	5- 2. سوسن آزاد
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