
  
  
  
  

  مکتب اخالقی خيام
   و گريز از خودکامگی در رباعيات خياماصالت فايده

  
  علی صادقی منش -مقدم مهیار علويدکتر 

  
  چکیده

 ابهـام   شخـصیت خیـام، پـرده     اندیشه و ،شعر پارسی گویی، بر   شاعر هر شاید بیش از  
سوي  از ه وکرد برابر چند این ابهام را ،رباعیات مختلف نسبت دادن    .کشیده شده است  

خیام بـه سـبب    .، سببِ این شمارگوناگون رباعیات وي شده است   نیز همین ابهام   دیگر
 با دربار و حکومت داشت، از مسایل و مشکالتی دوران زندگیارتباط تنگاتنگی که در    

اي کـه   جامعـه .کرد، به خوبی آگاه بـود که جامعه را از ثبات و خیر همگانی محروم می      
بود که با تکیه بر عقاید خود، در پی  ، عرصه جدال متعصبانی شدهزیستخیام در آن می

م بر جامعه بر عقایـدي اسـتوار      در حقیقت قواعد اخالقی حاک     .بی به اقتدار بودند   دستیا
سان مانیفست مکتبی  به همین روي، او از رباعی ب. که ثمري جز خودکامگی نداشتبود
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 ا امروزي قیاس شود بیشترین شباهت را باخالقی بهره برد؛ مکتبی که اگر با مکتب هاي
 دارد؛ در مکتب اخالقی او، نیکی یا بدي امور، بستگی بـه            »اصالت فایده «اصول مکتب   

 عقاید عمـومی و تفاسـیر    و بهکنند دارد که چه میزان خوشی ایجاد می     ها و این  پیامد آن 
اي پیـشرفت   هـاي فـردي بـر     خیام از اهمیت و منفعـت آزادي       . وابسته نیست  متعدد آن 

فکـري   جامعه به خوبی آگاه بود؛ به همین روي، در رباعیات خود کوشید فضاي جمود    
  .فرما بود، در هم شکند و روحیه تساهل و مدارا را تقویت کند را که بر جامعه حکم

  
  هاي کلیدي واژه

  .خیام، مکتب اصالت فایده، استبدادستیزي، ادبیات اندرزي، مکتب اخالقی
  

  او ازشناخت خیام وروزگاردرآمدي بر ب -1
 ضرورت بازشناخت خیام .1-1

شاعري، شخصیت،اندیشه   ازشاعرانی است که شاید بیش از هر      .)  ق 439 - 526( خیام
ترین ته تا کنون از پر بحث     اي ازابهام فرورفته و رباعیات او از گذش         وباورهاي او درهاله  

رویکرد او بـه     ،خیامرباعیات  شمارابهام برانگیز   .  ادب فارسی به شمار رفته است      اشعار
اي کـه تمـام اشـتغال      سراینده ردانی وي ازشناخته شدن به مثابه  گ  فلسفه وریاضی وروي  

، بسامد باالي واژه مـی    . رباعیات اوست  آمیزي  دالیل ابهام  ذهنی اش شعروشاعري باشد،   
دهـد،  ر میچنین بیت هایی که به گمان برخی بوي کف   و هم   دم تأکید بر غنیمت شمردن   

است که پژوهنـدگان،    شعرخیام وشخصیت وي کشیده و سبب شده      ابهام بر چهره    پرده
این رو، برخـی وي را کـافر و    ه دهند؛ ازئتفاسیري متفاوت و گاه متضاد از ابیات او ارا        

ستار خواهیم دید، شعر خیام نه که در این جاند اما چنانماري دیگر او را عارف نامیدهش
از «و » دم را غنیمـت شـمردن  « بوي زهد؛ پیام شعر او نیز تنها در دهد و نه بوي کفر می  
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 در باورهاي حاکم، در پی       بلکه شاعر با ساختارشکنی    شودمحدود نمی » غم دنیا رهیدن  
آمیزبـودن    روي، این ابهـام    به هر .1اي مکتب اخالقی ویژه خویش است     بنیان نهادن گونه  

  .کند را چندبرابر می، ضرورت بازشناخت اوخیامشخصیت  شعر،اندیشه و
هـاي  ، تنها در دامنهجدیدافکندن یک دستگاه اخالقی    براي پی    خیام کوششاهمیت  

شود؛ اهمیت تحولی که خیام در رباعیات خویش در پی آن بود، علم اخالق محدود نمی
 وي، مرز میان اخالق و سیاست، مـرزي بـسیار   نمایاند که بدانیم در زمانه خ می زمانی ر 

 قدرت سیاسی   2 او مشروعیت  در زمانه ). 16: 1386شریفان،: ك.ر( کننده بود نحیف و ش  
 ،تـر اي تنگاتنگ داشت؛ به بیان روشـن کرد، رابطهیک فرد، با نوع اخالقی که ترویج می   

  .کردهاي اخالقی حاکم بر اجتماع بود که مردم را رام استبداد فرد میاین آموزه
 برآمـد    آن اصول اخالقی   ونه در پی اصالح   ، چگ خیام خواهیم دید که     رستادر این ج  

شـد اکثریـت اجتمـاع    کرد و سبب میکه مشروعیت خودکامگی حاکمان را ضمانت می      
ـ خیامهمسوشوند؛   باخودکامگی یک فرد،   سانِ مانیفـست مکتبـی    در حقیقت از رباعی ب

کتب  با نام مجان استوارت میل و جرمی بنتامهاي اخالقی بهره برد که بعدها در اندیشه
  .تر تجلی یافتیافته اي تکامل، به گونه»اصالت فایده«

  زمانه خیام .1-2
هایی باشد کـه اورا بـه سـرایش         تواندروشنگرانگیزهمی خیام شناخت زمانه وروزگار  

که  حکمرانان معاصر با شاعر و اینرفتاررباعیاتش واداشتهاست؛دراین راستا درك شیوه   
 او .باشـد  رهگشا بسیار توانداي داشته است، می   بطهچگونه را  حکومتی   خیام با دستگاه  

  .4  زیسته است بر ایران3 سلجوقیان فرمایی سلسله ودرا در روزگارحکمتمام عمرخ
توانـست از   الملـک نظـام خواجـه  سلجوقی و وزیرش   ملکشاه در سایه حمایت     خیام

ملّـت  نزدیک شاهد نظام سیاسی سلجوقیان و مسایلی باشد که پیشرفت یا پسرفت یک   
 تحـت سـلطه      محـدوده  ملکـشاه هـاي حکومـت     گرچـه در سـال    .5گشترا موجب می  
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 آبادانی بالد و امنیت الملکخواجه نظامبه تدبیر وزیر او « شدو گستردنسلجوقیان بسیار
اما این بدان معنا نبود که آرامش و ثبات  ) 465: 1384کوب،زرین( »ها گسترش یافت  راه

هایی در داخل کـشور     ها،اندیشه و باور  لکه در این سال   فرما باشد ب    کامل بر کشور حکم   
هـا نهـضت   تـرین آن  از مهـم . بر مبارزه در راه عقیـده داشـتند  گرفت که تأکید  شکل می 
: ك.ر( جستندشان بهره می پیشبرد مقاصد فکريبراي بود که از ترور مخالفان      اسماعیلیه

سـبب شـد    .  ق 485ان سـال     در رمض   همین افکار و عقاید    ).312 و   321: 1382آزادمهر
 یکـی از  ابوطـاهر ، در راه اصفهان به بغداد به دست         ملکشاه سلجوقی  نظام الملک وزیر  

نظام پس از ترور خواجه   ). 465: 1384کوب،زرین: ك.ر( فداییان اسماعیلیه به قتل رسد    
الملک و مرگ ملکشاه که انـدکی پـس از ایـن تـرور و در اثـر بیمـاري رخ داد، نظـام                 

 آن ضعف حکومت  که سرانجامجوقیان اندك اندك در مسیري قرار گرفت     حکومتی سل 
؛ خیام در این دوران شاهد تعطیلی رصدخانه اصفهان بود که با )همان: ك.ر( مرکزي بود

اي باال و به کوشش او ایجاد شده بود؛ در ایـن دوران همچنـین منزلـت خیـام در        هزینه
: ك.ر( نــشین شــدخــارج و خانــهدربــار دچــار تزلــزل گــشت و در نهایــت از دربــار 

  ).12ـ13: 1389دهباشی،
 در ملکـشاه  پـس از مـرگ    دلیل تزلزلجایگاه خیام در دربـار را     برخی از پژوهشگران  

اند؛ به باور آنان اشتغال خیام به فلسفه یونان و تدریس آن موجب           هاي او جسته  اندیشه
مهمی که سـبب متزلـزل      از دیگر عوامل بسیار     . 6شدکه اهل ظاهر علیه او زبان بگشایند      

شدن جایگاه خیام در دربار شد، آشکار ساختن تمایالتش نسبت به فلسفه سیاسی یونان 
بر حکومت دیکتاتوري ترجیح ) حکومت مردم بر مردم( بود که بر اساس آن دموکراسی

درشرایطی که حکومت سلجوقیان حکومتی به کل اتوکرات و  ؛)13: همان: ك.ر( داشت
ن عامل موجب شد که خیام اندك منزلتی هم اگر در دربـار داشـت از        استبدادي بود، ای  

  .میان برود



  ۶۳/                                                                  مکتب اخالقی خيام   
  

   تحقیق پیشینه-2
انـد و برداشـت   عر خیام رفتهاي به سراغ ش    ذهنی ویژه  زمینهپژوهشگران بسیاري با پیش   

 عرفـانی  انـد؛برخی از پژوهـشگران شـعر خیـام را داراي مـضمون             خود را داشـته    ویژه
 خیـام را    صـادق هـدایت   ایـن در حـالی اسـت کـه          ).7: 1384ی،درگاه:ك.ر( اند  دانسته

شـورش روح آریـایی بـر ضـد اعتقـادات           «شماردو او را    فیلسوفی مادي و طبیعی برمی    
نیـز خیـام را یـک     گـر از پژوهنـدگان  یبرخی د ؛  )21: 1387خیام،  :ك.ر( داندمی» سامی

 بـا عنـوان فیلـسوف     از اوخیـام اند و با تکیه بر آثار برجـاي مانـده از            فیلسوف دانسته 
شـماري از پژوهـشگران از      . )1ــ 28: 1380آقایانی چاوشی، :ك.ر( اند  ناشناخته یاد کرده  

جمله محمد محیط طباطبایی، مرتضی مطهري، محمـد مهـدي فوالدونـد و محمـدتقی                
  منتـسب بـه وي  جعفري عقیده دارند افکار فلسفی خیـام نـشان از آن دارد کـه اشـعار            

 گران نیز با تأکید بر ریاضـی دانـی        برخی از پژوهش  . یلسوف باشد تواند از آنِ این ف     نمی
  انـد؛ همچـون مقالـه     هاي او در عرصـه علـم ریاضـی پرداختـه          خیام، به بررسی فعالیت   

که در مجموعه مقاالت » فهرست کوتاهی از اکتشافات ریاضی خیام«اهللا رضا با نام  فضل
؛ علیرضـا ذکـاوتی   )671ــ 681: 1389دهباشـی، : ك.ر(  به چاپ رسیده اسـت     می و مینا  

کوشـد بـه   مـی » ؟دان، همان خیام شاعر استآیا خیام ریاضی«اي با نام قراگزلو در مقاله  
: ك.ر( دان پاسـخ دهـد   ریاضـی  یکسانی شخـصیت خیـام شـاعر و خیـام          تردید درباره 

 شخـصیتی چنـد سـویه، موضـوع        بـه مثابـه    این رو،خیام  از). 694ـ701: 1389دهباشی،
است که آوردن نام تمامی این مقاالت و مباحـث،     متعددي واقع شده  مقاالت و مباحث    

  .جوید اي پهناورمی گستره
ــات ایــن جــستار کوشــشی اســت بــراي بازشــناخت  ــام رباعی  بــا هــدف درك خی

هایی دست  کوشند به درکی روشن از اندیشه     نگارندگان می  .هاي اجتماعی او   نگرانی  دل
خویش، توان بیان آشکار آن را نداشـت و بـه    زمانه   به سبب فضاي بسته  خیامیابند که   
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گیري از قالب رباعی کوشید ذهنیت مردم را به سوي آن افکار سوق    همین روي، با بهره   
  معاصر بیش از همه به اصول مکتب اصالت فایده         هايدهد؛ افکاري که در میان اندیشه     
  طـرح شـده   شباهت دارد و با هدف گریز از اسـتبداد        جرمی بنتام و جان استوارت میل     

بود؛ از این رو و براي آشنایی بیشتر با مکتب اصالت فایـده، پـیش از ورود بـه مبحـث        
اي مختصر به طرح ایـن مکتـب و بررسـی آن از نگـاه     اصلی جستار الزم است به گونه   

  . پدیدآورندگانش بپردازیم
  
   مبانی نظري تحقیق-3
  دالیل پیدایش مکتب اصالت فایده .3-1

است به دیـدگاهی  گرایی نیز ترجمه شده دگري و بهرهگرایی، سو ده که فای  اصالت فایده 
وجـان  .) م 1748ـ1832(جرمی بنتام  اشاره دارد که اکنون بیشتر با نام اندیشمندانی چون        

در مورد پیروان مکتـب اصـالت فایـده         . 7شودشناخته می .) م1806ـ1873(استوارت میل 
؛ آنـان در    )70: 1385،  مـونرو : ك.ر( انـد گـران اخالقـی بـوده     اند که اغلب، اصالح   گفته

 تمامی جوانـب زنـدگی سـایه     نوزده که سنّت، آداب و عقاید عمومی بر        انگلستان سده 
شـد کـه منفعـت    ها سبب ایجاد قـوانینی مـی  بود و گاه فشار برخی از این سنّت    افکنده  

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـراي         ) 27: 1388میـل،   : ك.ر(کـرد همگان را تأمین نمـی    
ها و عقاید عمومی نیاز اسـت؛ در  گذاري عادالنه و صحیح، به معیاري وراي سنّت  قانون

راستاي چنین تالشی بود که جرمی بنتام به تبیین اصول مکتب اصالت فایده پرداخت و      
؛ در حقیقت بنتـام و میـل در   8پس از او جان استوارت میل این اصول را تکامل بخشید       

 آن، سود و زیان یا به عبـارتی          که بتوانند به وسیله    القی بودند پی بنیان نهادن مکتبی اخ    
  ).22: 1388میل، : ك.ر( ثمري قوانین را بسنجندباروري یا بی
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  9اصول مکتب اصالت فایده. 3-2

 معناینـد  هـم ، مفاهیمی »خوشی«و » فایده«در نگاه پدیدآوران این مکتب، مفاهیم       )1
 براي درك ، واژگانی کلیدي»رنج« و »زیان« خود یعنی راستايکه در تضاد با مفاهیم هم   

آیند؛ به باور آنان فایده و زیان چیزي جز خوشی و رنج    مبانی این مکتب به حساب می     
» کسب خوشی و فـرار از رنـج       « در کارها     را که بنتام محرّك اصلی آدمی    ؛ چنان 10نیست

  ).12: 1388میل، : ك.ر(داندمی
نادرست، نیک یا بد نیست؛ درستی هیچ پندار و کرداري در ذات خود، درست یا   )2

 هـا داوري کـرد  هـاي آن  بر مبنـاي پیامـد   می توان یا نادرستی پندارها و کردارها را تنها      
 چنین باوري، چه بسا کردارهـا و پنـدارهایی کـه بـر              ؛ بر پایه  )70: 1385،  مونرو :ك.ر(

شان براي  که پیامد سبب آن  هاي رایج، نادرست و بد هستند اما به       اساس عقاید و سنت   
آیند؛ به بیـان دیگـر، پیـروان     خوشی و فایده است، نیک و درست به حساب می      جامعه

رت سـودبخش  مکتب اصالت فایده بر این باورند که قواعد اخالقی رایج، تنها در صـو             
  ).72: 1385، مونرو: ك.ر( الزام آور هستندبودن نتایج و پیامدشان

راسـتا بـا منـافع و     که هـم آید میزمانی نیک و درست به حساب  خوشی و فایده  ) 3
؛ به عبارت دیگر، کرداري که پیامدش )70: 1385، مونرو :ك.ر( لذّات اکثریت جامعه باشد

خوشی و فایده براي اقلیت و زیان و رنج براي اکثریت است، بد و نادرست به حساب         
ر خوشی و ین باور است که پیروان این مکتب، عدالت را تأمین حداکثبر بنیاد هم. آیدمی

  ). 9: 1389  و استراترن،15: 1388میل، : ك.ر( کنند تبیین میسود براي حداکثر افراد
 هـا ا و منـافع، سـنجش دقیـق صـفات آن      هـ در تعیین اولویت و ارجحیت خوشی     ) 4

اي دارد؛ سنجش صفاتی چون شدت یا ضعف، استمرار یا زودگذري، مسلّم اهمیت ویژه
هـا،  ثمري خوشیري، خلوص یا آمیختگی، باروري یا بی یا محتمل بودن، نزدیکی یا دو     

  ).12ـ13: 1388میل، :ك.ر(11ها نقش مهمی دارددر تعیین اولویت و ارجحیت آن
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 به  جان استوارت میل  هاي فردي، اصلی بود که بیشتر توسط        اهمیت فرد و آزادي   ) 5
 فردیت در نگـاه  .توان آن را منشأ لیبرالیسم دانستشد و میمکتب اصالت فایده افزوده  

هاي فردي است که خـود      ها و سلیقه  او تحقق یافتن و به کمال رسیدن استعدادها، ذوق        
شود و در نهایت فرهنگ و تمـدن را         وگو در جامعه می   سبب تنوع، چندگونگی و گفت    

خیزد و آن را نه  سازد؛ در پی چنین نگاهی است که او به دفاع از فردیت بر می             غنی می 
 ،میـل بـه بـاور   ). 26: 1388میـل،  : ك.ر(کندکه خیر اجتماعی معرفی میتنها خیر فردي  

راستا با سود و خوشی اکثریت       که هم  یاسی، اقتصادي و فرهنگی یک جامعه     پیشرفت س 
شـود و بهتـر شـدن افـراد تنهـا در ایـن        بهتر شدن افراد محقق میتنها در نتیجه  «،  است

دهاي خود را پرورش دهند و بـه      باشند، استعدا شود که آزادي داشته     صورت ممکن می  
کند و در تبیین موانع تعریف می» نبودن مانع«؛ او آزادي را )23:همان(»کمال خود برسند

کند؛ از جملـه  گوید که این موانع ممکن است هر عاملی باشد که  فرد را محدود می   می
طنت سـل «شـود یـا مـوانعی کـه     عدالتی یا ظلم حاکمان ناشی میموانع سیاسی که از بی   

چنین ممکن اسـت ایـن موانـع بـه        کند؛ هم در راه افراد ایجاد می    » دنیایی پیشوایان دین  
 باشـد کـه اکثریـت مـردم بـدان معتقدنـد          سبب عقایـد و آداب نادرسـتی پدیـد آمـده          

جـان اسـتوارت میـل منفعـت و خوشـی جامعـه را در گـرو آزادي فـرد                    ).همان:ك.ر(
نهد در مورد اعمالی است کـه موجـب         رد می  و تنها محدودیتی که بر آزادي ف       12داند می

نقض آزادي و حریم خصوصی دیگر افراد گردد؛ به باور وي ما هرگز آزاد نیستیم کاري 
کـه زیـان و آسـیبی بـه دیگـران      کنیم که پیامد آن زیان و رنج دیگر افراد باشد و چنـان     

 یه ما بپـردازد برسانیم، جامعه حق خواهد داشت که مداخله کند و به یاري قوانین به تنب     
  ). 26ـ27: همان :ك.ر(

  گریز از خودکامگی اکثریت.3-3
 در  ان یک مکتب اخالقی   که پیشتر نیز اشاره کردیم، مکتب اصالت فایده به عنو         چنان
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فرمـا   آمد که بر جامعه حکمحقیقت تالش براي رهایی از سنن و عقایدي به حساب می  
 شت؛ پدیدآوران مکتب اصالت فایـده     ابود اما حاصلی جز استبدادزدگی و رنج مردم ند        

 شرط کافی   یقت تلخ رسیده بودند که دموکراسی     ، به این حق   جان استوارت میل  به ویژه   
براي رهایی از استبداد و نیل به آزادي نیست؛به عبارتی، گرچه قـدمت دموکراسـی بـه               

ازه مـا قـدمت آزادي بـدان انـد     ا13گـردد چهار قرن پیش از میالد و یونان باستان باز می    
اي سـتمگري و  هاي دموکرات نیز امکان پدیـد آمـدن گونـه     چرا که در حکومت    نیست

خودکامگی هست؛ درست است که دموکراسی حکومت مردم بر مـردم اسـت امـا گـاه        
دهنـد بـا تحمیـل عقایـد و     گیرند که به خود اجازه می اکثریتی حکومت را به دست می     

ج اقلیت دگراندیش را موجـب گردنـد؛        پندارند، محدودیت و رن   هایی که برتر می   سنت
 شود دموکراسی در آن به کمال خود رسـیده        اي که گفته می   چنان که در نخستین جامعه    

 را سقراطمجلس مردمی با تکیه بر رأي اکثریت،      ) آتن در چهار قرن پیش از میالد      ( بود
؛ رأیـی   )30: 1385زکریـا، : ك.ر(  بـه اعـدام محکـوم کـرد        به دلیل اندیشه و سـخنانش     

 به خود حـق      که اکثریت مردم با تکیه بر آن        خودکامگی  نوعی دموکراتیک اما برآمده از   
هاي فردي را زیر پا بگذارند و شدیدترین مجازات را بـراي بزرگتـرین             دادند آزادي می

ها به واژه دموکراسی را بیهوده نیست که شدیدترین حمله    . اندیشمند روزگار روا بدانند   
است؛ او که شاهد نوشیدن جام شوکران توسط استاد  انجام داده سقراط، شاگرد افالطون
دسـتان و نادانـان بـر فرهیختگـان و      تهـی بود، از دموکراسی با عنوان حکومـت  خویش  

دانایان یاد کرد؛ افالطون همچنین تمایز میان عقیده و دانش را یادآور شد و دموکراسـی    
 سـتیزي   تیز او با دموکراسی   ؛ گرچه س  )16: 1387کریک،: ك.ر( را آشوب عقاید دانست   

سـازد،  رسد اما تمایزي که او میان دانش و عقیده مطـرح مـی       چندان منطقی به نظر نمی    
توان گفت که افالطون با مطـرح سـاختن        شایان توجه است؛ در تبیین نوع نگاه وي می        

بر داند و  براي یافتن امر اخالقی را کاري نادرست می   این تمایز، تکیه بر عقاید اکثریت     
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 حاکم قرار گیـرد،  دار مطلق در اختیار عقاید اکثریتاین باور است که اگر قرار باشد اقت 
 که مشروعیت و امگی خواهد بود و البته این بار خودکامگی اکثریتنتیجه باز هم خودک 
  .تر داردالبته خطراتی افزون

ت  مکتـب اصـال    ایجاد، در   هدف جرمی بنتام و جان استوارت میل      اي از   بخش عمده 
چون و چـرا   بر عقایدي که اخالقی و بیفایده، دفع ستمی بود که اکثریت حاکم با تکیه 

؛ هـدفی کـه   )27: 1388میـل،  :ك.ر( داشتشد، بر اقلیت دیگراندیش روا می    شمرده می 
 در  تبی اخالقی در قالب رباعیات خویش      نیز با پیافکندن مک    خیامکه خواهیم دید،    چنان

  .15پی به ثمر نشاندن آن بود
  مکتب اخالقی خیام. 3-4

گذراند، سبب شد به نگاهی   در طی زندگی خویش از سر      خیاممجموعه عواملی که    
 هاي فلسفی او به شهادت اندیشه    و اخالق دست یابد؛ از نظر سیاسی،         ویژه در سیاست  

شـناخت و آن   داشت، اصول دموکراسی یونان را به خوبی می      ها   که سعی در ترویج آن     خود
 اما به خوبی آگاه بود که این مردم ساالري، شرط کـافی            دادتخودکامه ترجیح می  را بر حکوم  

خیام در طی حضورش در دربـار و پـس از آن، شـاهد             براي رهایی از این وضعیت نیست؛     
  .شد  هاي استبدادي می اخالقی بر مردم بود که ضامن بقاي حکومتيسلطه قواعد

هـایی  قرار داده بود و همچنین وجود گروهفشارها و تهدیدهایی که خیام را در تنگنا     
که در راه عقاید خود حتّی براي جان افراد نیز ارزش قایل نبودند، از سویی سبب شـد               

هاي اجتماعی خود بپردازد و از دیگر سو، موجب شد که او نتواند به تبیین دقیق اندیشه
آشکارا نتوانـست بـه   گاه هایی که گرچه هیچهایی ویژه دست یابد؛ اندیشهکه به اندیشه  

اي غیرمستقیم، ذهن مخاطبان گیري از قالب رباعی، به گونه اما با بهرهها بپردازدتبیین آن
 تغییـر قواعـد اخالقـی جامعـه،         بـراي در حقیقت او    .  سوق داد  آنهاخویش را به سوي     

نخست کوشید به ترویج گفتمان فلسفی یونان بپردازد و زمانی که با برخوردهاي سخت 
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ـ  ظـاهر مواجـه شـد سـکوت را         عصبانه متکلّمان و اهـل    و مت  د؛ سـکوتی کـه در      برگزی
چـه را کـه    تمام آن وي دوام نیافت و او بود  هاي فروخورده  که سیالن اندیشه   رباعیاتش

 در اي پنهانی و مـضمر دید، به گونهبراي فراهم نمودن زمینه تغییر اخالق مردم الزم می       
  .شعر خویش گنجاند

هـاي  هاي اجتماعی و تالش او براي تغییر دیـدگاه گاه اندیشه د جلوه شعر خیام را بای   
ئلی را مطرح کـرد کـه      که خواهیم دید او در رباعیاتش مسا      غالب اخالقی دانست؛ چنان   

  اوگرایانه از مفاهیم اخالقی است و کوشش عمده  هاي فایده  او به برداشت   بیانگر تمایل 
هاي فـردي  یر دهد و به پذیرش فرد و آزاديآن است که ذهنیت استبدادزده مردم را تغی  

  .فراخواند
  
  کارکردمکتب اصالت فایده در رباعیات خیام. 5

هـاي  هدف نگارندگان از مطرح ساختن اصول مشترك مکتب اصالت فایده بـا اندیـشه             
ي، بـا  ایـن تأثیرگـذار   نیست؛ گرچه خیام، اثبات تأثیر گرفتن پیروان این مکتب از     خیام

 امري محال نیست؛ به هر روي هدف، نشان دادن    عار خیام در غرب   توجه به شهرت اش   
زیـستاما بـه سـبب    نگري اندیشمندي است که در قرن پـنجم وشـشم قمـري مـی       ژرف

هاي فکري بـشر و گریـز از اسـتبداد داشـت، در شـعر             اي که براي اعتالي بنیان    دغدغه
 نوزدهم میالدي، با   هایی پرداخت که چندین سده بعد و در سده        خویش به بیان اندیشه   

او به این درك بنیادین رسیده بود که گریز از   . عنوان اصالت فایده در اروپا تبیین گشت      
  .استبداد فردي یا گروهی، تنها با تغییر قواعد اخالقی جامعه امکان پذیر است

 در شعر خویش در پی تأثیرگذاري بر ذهن مخاطب          خیامتر نیز گفتیم،      که پیش چنان
اي بود که او را به سویی سوق دهد که نهایتش پذیرش ناخودآگاه اصولی              خود به گونه  

  است که بـر جامعـه       ي اخالقی ویژه است؛ اصولی که به گمان خیام، راه گریز از قواعد          
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پردازیم که خیام هایی می شیوه اکنون،به تبیین .شدمسلّط بود و سبب استمرار استبداد می      
اش ن مخاطب خود را به درك مکتب اخالقـی ویـژه       کوشید ذه ها می گیري از آن  با بهره 

  .فراخواند
  سانِ معیاري اخالقیمطرح ساختن خوشی، ب. 1. 5

در پیوند . شدند  بنیان هاي اخالقی صرفاً از دین استخراج می      خیام روزگاردر جامعه   
شـد کـه در زمانـه       آغاز می  جابنیان هاي اخالقی با دین تردیدي نیست اما مسئله از آن          

الوه بر تعدد ادیان و مذاهب، تفسیرها و تعبیرهاي متفـاوت و گـاه متـضادي از                  ع خیام
هایی بود کـه دسـتیابی     شد؛ تفسیرها و تعبیرهایی که سبب تناقض      ه می ئمفاهیم دینی ارا  

افزون بر این، . ساخت براي تمایز نیک و بد مشکل می  را کلیت جامعه به معیاري واحد    
تفسیر خویش و اصرار بـر گـسترش   نسبت به  مذهب اعتقاد راسخ و تعصب پیروان هر  

شد که جامعه را دچار هرج هایی میها و درگیري دستیابی به اقتدار، سبب تنشبرايآن 
در این شرایط هـر فـرد یـا گروهـی کـه      . داشتساخت و از پیشرفت باز می   و مرج می  

سیر خاص شد خود را مدافع یک تفگرفت و بر مردم مسلّط میحکومت را به دست می
گرفـت؛  کرد و با ترویج آن تفسیر، ذهنیـت اخالقـی مـردم را بـه دسـت مـی        معرفی می 

گیرد، منحل گشتن معیارهـاي    اي که بر اساس یک تفسیر اخالقی ویژه سامان می         جامعه
ردم، حفظ بیند؛ چنین است که میافتگی خود میاخالقی خویش را برابر با سقوط سامان 

دیدنـد کـه آن تفـسیر را     گرو حفظ اقتـدار حکـومتی مـی    در معیارهاي اخالقی خود را   
کرد؛ بدین سان جامعه با حمایت از آن حکومت و سرکوب دگر اندیشان،     نمایندگی می 

شتافت که هدفش نه سعادت جامعه که حفظ خـود در           ناخواسته به یاري استبدادي می    
  .رأس قدرت بود

 که بتوانـد اسـاس و پایـه امـر     اي بوداي در پی معیاري فرافرقه در چنین جامعه  خیام
 هایی که حاصلی جز استبداد نداشتها و درگیرياخالقی قرار گیرد و جامعه را از تنش
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 مانیفـست خـویش، از خوشـی    د که او با بهره گیري از رباعی بسان     گونه بو برهاند؛ این 
آورد کـه  کند و در ذهن مخاطب این اندیـشه را پدیـد مـی     همچون یک فضیلت یاد می    

  :تواند معیار نیک بودن یک کردار یا پندار باشد میخوشیکسب 
  می خوردن و شاد بودن آیین من است     
  گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟      

  

  فارغ بودن ز کفر و دین دین من است          
  گفتا دل خـرّم تـو کـابین مـن اسـت           

 )115: 1387خیام، (                    
  

کنـد و دیـن خـود را         خویش یاد می   عنوان آیین  از شاد بودن با      خیام در این رباعی،  
اي گرایانـه و فرافرقـه  کند که بیـانگر نگرشـی فایـده    معرفی میفارغ بودن از کفر و دین  

  :است؛ همچنین است این رباعی
  می نوش که عمر جاودانی این اسـت       
  هنگام گل و بـاده و یـاران سرمـست         

  

  خود حاصلت از دور جوانی این است       
  دگانی این اسـت  خوش باش دمی که زن    

                                       )116(  
 دادن به اهمیت. داند اصل و اساس زندگی را خوش بودن میخیامدر این رباعی نیز 

 کـه تأکیـدي اسـت بـر وجـود         15 است خیاممفاهیم پر بسامدرباعیات     ازکسب خوشی   
   را بر اساس نـسخه    خیامعیات  اگر تعداد ربا  . اندیشه او گرایانه در   اي نگرش فایده  گونه

 ربـاعی در نظـر بگیـریم، نـسبت          178 محمدعلی فروغـی و قاسـم غنـی         تصحیح شده 
اي از اهمیت خوشی سخن رفته است، نسبتی اسـت کـه در            رباعیاتی که در آن به گونه     

  : شاهد آن هستید1نمودار 
  
 
 

                                                
 یز از تکرار تنها به ذکر شماره صفحه اکتفا خواهد شددر ارجاع به رباعیات خیام، از این پس براي پره. 
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  اهمیت خوشی در شعر خیام- 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  

توان دریافت، درصد رباعیاتی که در آن به اهمیت    ودار نیز می   نم  چنان که از مشاهده   
 178جـه؛ در حقیقـت از   خوشی و شادي اشاره شده است، درصدي اسـت درخـور تو          

است که نـشان     رباعی از اهمیت خوشی سخن رفته49 فروغی و غنی، در    رباعی نسخه 
  . خیام به این موضوع دارد از توجه ویژه

   گرو پیامد سنجش نیک و بد، در.2. 5
را در گـرو سـنجش      نیز همچون پیروان اصالت فایده، نیکی یا بدي هر کـردار             خیام

آورد معیـار  کند؛این که پیامد یک کردار چه میزان خوشی پدید مـی        می پیامدش ارزیابی 
 و بنتـام  نیز چون خیامنکته جالب توجه آن که . سنجش نیکی یا بدي در اخالق اوست      

 دارد که در راه این سنجش،  خود سعی در رواج این اندیشه      ، در رباعیات  استوارت میل 
  :باشد عقاید و آداب عمومی نباید دخالت داشته

  در فصل بهار اگر بتی حـور سرشـت        
  هر چند به نزد عامه این باشـد زشـت         

  

  یک ساغر می دهد مرا بر لـب کـشت           
  من است اگر برم نام بهـشت  سگ به ز 

                                      )112(  
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باشد، به سـبب    نوشی را، گرچه به نزد عامه زشت         می بینید شاعر خوشی  که می چنان
گـذارد و فـضیلت   او حتی یک گـام فراتـر مـی      . 16بیند روا می  پیامدش که خوشی است   

او با این عمل سعی در شکست فضایی  . دهد می هاي دینی ارجحیت  خوشی را بر وعده   
ا اتکا بر تفسیر خاص خویش از دهند ببه خود اجازه میمآبان دارد که در آن برخی دین 

  : بر دگر اندیشان بتازنددین
   نیکـوان گردیـدن    می خوردن و گـرد    

  گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود      
  

  ه زان که بـه زرق زاهـدي ورزیـدن         ب  
  پس روي بهشت کس نخواهـد دیـدن      

                                      )146(  
  :این رباعیو همچنین است در 

  گویند کسان بهشت با حور خوش است      
  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار         

  

  گویم که آب انگور خوش اسـت     من می   
  واز دهل شنیدن از دور خوش اسـت       کآ

                                        )114(  
اي هـ گیرد و حکـم بـه خوشـی       جدي نمی   وعده بهشت را نیز    خیامبینید  که می چنان

 در خیـام پـذیر اسـت کـه بـدانیم     ؛ درك چنین پیامی زمانی امکان 17دهدیافتنی می دست
زیست که افرادي با عنوان فـدایی، جـان خـود و دیگـران را در راه عقایـد                اي می زمانه

زدند تا خوشیِ آن جهـانی  انداختند و دست به کشتارهاي کوري میخویش به خطر می 
قی، معطوف به ، پیامد مثبت امر اخالخیامجامعه عصر را به دست آورند؛ در حقیقت در 

 بر پیامد مثبت امر اخالقی در همین جهان تأکید داشت؛ خیام اما جهان پس از مرگ بود 
چنین بود که او این مسئله را مطرح ساخت که در شرایطی که اطمینانی به چگونگی این

هـایی  فضیلت دانستن خوشیآینده و عقاید مربوط به پس از مرگ نیست،  بهترین کار،   
  :شوداست که در همین جهان کسب می

  حالی خوش دار این دل پـر سـودا را             شـود کـسی فـردا را   چون عهده نمـی   
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  می نوش به ماهتاب اي مـاه کـه مـاه          
  

  بـــسیار بتابـــد و نیابـــد مـــا را   
                                        )98(  

باشـد   تواند نشان از آزاري داشته؛ امري که می18چنین مفهومی نیز در شعر او بسامد دارد     
که دغدغه ترورها در روان او ایجاد کرده است؛ به همین سبب است که او از این نیـز فراتـر    

  :دهد گویی دنیاي پس از مرگ را مورد تردید قرار میرود و معاد و امکان پیشمی
  تا چند زنـم بـه روي دریاهـا خـشت      

  بـود خیام که گفت دوزخـی خواهـد        
  

ــشت   بیــزار شــدم ز بــت پرســتان کن  
  که رفت به دوزخ و که آمد ز بهـشت         

                                      )104(  
   دیگران به مثابه حدود خوشینرنجاندن. 3. 5

دهد و  تواند از فردا خبرسازد که کسی نمی این باور را مطرح میخیامکه دیدیم چنان
 سـازگاري  . پس باید امروز به دنبـال خوشـی بـود      دوشی پس از مرگ را ضمانت کن      خ

 نیـز   خیامخوشی با منافع و لذّات عمومی، از اصول بنیادین پیروان اصالت فایده است؛              
 را رعایت کرد؛ قواعد و حـدودي  باور دارد که خوش بودن قواعدي دارد که بایستی آن 

  :که اصل بنیادین آن، عدم رنجش دیگر افراد جامعه است
  گر باده خوري تو با خردمنـدان خـور     
  بسیار مخـور ورد مکـن فـاش مـساز         

  

  رخـی خنـدان خـور    یا با صنمی اللـه      
  اندك خور و گهگاه خور و پنهان خور

                                      )141(  
است،  خوري نشستن و نیز تمام اموري که در بیت دوم نهی شده با خردمندان به باده

ها قایل بود؛ چنین اسـت       براي خوشی  خیامدهد که    از حدودي به دست می     هایینشانه
آورد و بـر     می خوري را به عنوان نماد کردارهایی که پیامد خوش دارند نمونه          که او می  

 جامعه و عدم رنجـش  راستاي رعایت خوشیکند که رعایت آن، هم  هایی تأکید می  نکته
  .عموم است
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  هاسنجش ارجحیت خوشی. 4. 5
جان اسـتوارت  ها بیش از آن که به  در مورد اولویت و ارجحیت خوشی  خیامگرش  ن
 نزدیک است؛ گواه این مدعا بسامد باالي واژه می در شعر            جرمی بنتام نزدیک باشد به     میل

اي گیري از این واژه، گرچه به گونه      او و فضیلت دانستن خوشیِ برآمده از مستی است؛ بهره         
 کیفـی  بنـدي  ن که خیام بر خالف اسـتوارت میـل سـعی در دسـته       نمادین، نشانی است از آ    

ـ      تر ندارد تر یا متعالی  هایی چون پست  ها در قالب  خوشی ی بـه    بلکه همچون بنتام نگاهی کم
ها دارد؛ به همین سبب است که خیام در رباعی زیر که هدف از          اولویت و ارجحیت خوشی   

گر هر عاملی بتواند خوشی با کمیات بهتـر        دارد که ا  داند، ابراز می  خوري را خوشدلی می   می
  :نهاددانست و می را به کناري ایجاد کند آن را بایستی ارجح 

  من می نـه ز بهـر تنگدسـتی نخـورم          
  خـوردم من می ز براي خوشدلی مـی      

  

  یا از غـم رسـوایی و مـستی نخـورم            
  اکنون که تو بر دلـم نشـستی نخـورم         

                                      )150(  
در توضیح نمادین بودن می در شعر خیام باید گفت که مراد شاعر از می، مترادف با مراد           

معناهـاي آن را  جرمی بنتام از فایده و خوشی است؛ چنین است کـه خیـام ایـن واژه و هـم                
  :برد و بر آن چون یک فضیلت تأکید داردراستاي خوشی و سود به کار میهمواره هم

  تی خـوش بـاش    خیام اگر ز باده مـس     
  چون عاقبت کار جهان نیـستی اسـت       

  

  با ماه رخی اگر نشستی خـوش بـاش          
  انگار که نیستی، چو هستی خوش بـاش      

                                        )143(  
گرایـی و   نیز همین تأکیـد او بـر فایـده       خیامیکی از دالیل بسامد باالي می در شعر         

اي دیگـر،    به جاي می، از واژه     خیامست که چرا     اما این پرسش مطرح ا     19خوشی است 
 این پرسشی اسـت کـه در   اي که در جامعه کمتر حساسیت برانگیز باشد بهره نبرد؛   واژه

  .ستار به پاسخ آن خواهیم پرداختبخش بعدي ج
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  هاي فردياهمیت فرد و آزادي. 5. 5
هاي ت و آزاديزیست که فردیاي می در جامعهخیامکه پیشتر نیز اشاره کردیم،      چنان

یافـت، بـه خـود      اي که به اقتدار دست می     هر گروه و فرقه   . فردي در آن ارجی نداشت    
 در خیـام . هایی را بر دیگران تحمیل کندداد با تکیه بر عقاید خود، محدودیت    اجازه می 

 نگرشی مالمتی و  در-سانِ یک فضیلت  را نه تنها با بسامد باال، که ب        »می«چنین فضایی   
اي در پـی ایجـاد   دهد؛ او با چنین اقدام جسورانه در شعر خویش جاي می     -انهقلندرمآب

فضایی است که در آن متعصبان را به تساهل و تسامح با همگان فرا بخوانـد؛ بـه بیـان                 
برد  ابزاري براي شکستن فضاي خشکی بهره می       انسدیگر خیام از می و مشتقات آن، ب       

  :اندکه اهل ظاهر ایجاد کرده
  وري طعنـه مـزن مـستان را       گر می نخ  

  نخـوري ی مـی  تو غُرّه بدان مشو که م     
  

ــتان را    ــه و دس ــو حیل ــن ت ــاد مک   بنی
  صد لقمه خوري که می غالم است آن را

                                           )99(  
؛ او حتّی در راه   20خواند اهل ظاهر را به تساهل و تسامح فرا می         خیام ،در این رباعی  

نـشانی هنـري مقدسـات بـا     هاي فردي در جامعه، از هـم ن قدرت تحمل آزاديباال برد 
نوشی که   شرابپرهیزد و از آوردن نام کتاب مقدس قرآن در کنار ابزار   حرامات نیز نمی  

  :هراسد  نمیدر اسالم حرام است
  قرآن کـه مهـین کـالم خواننـد آن را          
ــیم  ــست مق ــی ه ــه آیت ــرد پیال ــر گ   ب

  

ــر دوام خوان گــه   ــه ب ــاه ن ــد آن راگ   ن
  کاندر همـه جـا مـدام خواننـد آن را          

                                        )98(  
  

 و مریمهمچنین است در این رباعی که بوي قدح شراب را از غذاي بهشتی حضرت 
  :داند  ابوسعید ابوالخیر برتر می آه خماري را از ناله

  بـوي قــدح از غـذاي مــریم خوشــتر      ملکت جـم خوشـتر     خشت سر خم ز   
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ــاري  ــینه خمــ ــحري ز ســ   آه ســ
  

ــه ــتر  از نال ــم خوش ــعید و اده    بوس
                                      )139(  

 امري است درخور توجه؛ چنـان کـه از   خیامگیري از می در اشعار  بسامد باالي بهره  
 ربـاعی از مـی و   81در  ،فروغـی و غنـی     بر اساس نـسخه خیام رباعی منسوب به    178

  .است  دهمستی یاد ش
   می و مستی در شعر خیام- 2نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  

کنید، میزان به کارگیري ایـن      مشاهده می  2 تر نمودار شماره    چنان که در بخش روشن    
  .هدف دانست توان آن را بی پوشی نیست و نمی واژگان در رباعیات خیام قابل چشم

  گریز از خودکامگی.6. 5
 در خـدمت اسـتبدادزدایی از   ويخالقی   نگرش ا   و نفی می کند    خودکامگی را  خیام

 بـراي او به خوبی آگاه است که بسیاري از قدرت طلبان از باورهاي عامه           . جامعه است 
 موضـوع از   براي حل این  خیام .کنندکسب اقتدار و مشروعیت سیاسی سوء استفاده می       

نی اعتقادي ترین مباجوید؛ او با نشان گرفتن مهم بهره میابزار پرسش و یادآوري نادانی   
کـشد تـا بـه      گاه تعصب آنان را به چالش می      هاي آنان، تکیه  متعصبان و یادآوري نادانی   
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هاي دقیق استوار نیـست بـه اسـتبداد،    خود اجازه ندهند با اتکا بر عقایدي که بر دانایی    
  :مشروعیت بخشند

ــست  ــرده اســرار کــسی را ره نی   در پ
  جز در دل خاك هیچ منزلگـه نیـست        

  

   جان هیچ کس آگـه نیـست       زین تعبیه   
  ها کوته نیستمی خور که چنین فسانه    

                                      )108(  
 با هدف ایجاد شـک و  خیام از مضامینی است که نادانی انسان در درك اسرار هستی  

بـسامد  . 21 در شعر خویش بسیار به کار برده است   در عقاید در نهایت دوري از تعصب      
رباعی منسوب  178اي که از    توجه است، به گونه    درخورنیز در اشعار خیام     این مفهوم   

 رباعی آشـکارا از نـاتوانی بـشر از درك اسـرار          41، در   فروغی و غنی    وي در نسخه  به  
تر، نمایانگر درصـد رباعیـاتی     ، بخش روشن  3 ار شماره است؛ در نمود     جهان سخن رفته  

  : ر سخن رفته استاست که در آن از ناتوانی بشر از درك اسرا
   ناتوانی بشر از درك اسرار در شعر خیام- 3نمودار 

  
  
  
  
  
  
  

در حقیقت او در پی یادآوري این نکته است که عقاید و رسومی که اساس اخالقیات مـا     
ها استوارند و قابل اتکا نیستند؛ در چنین شرایطی بهتر آن دهند، بر بنیاد نادانستهرا تشکیل می
  :بود و خوشی را به عنوان یک فضیلت ارج نهادگرا است که فایده
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  چون نیست حقیقت و یقین اندر دست      
  هان تا ننهیم جام مـی از کـف دسـت      

  

  نتوان به امید شک همه عمـر نشـست          
ـه مـست         در بی خبري مرد چه هشیار و چ

                                           )107(  
  

 حکام مشهور پیش گیري از اسامیید بهرهآ به چشم میخیامنکته دیگري که در شعر 
از اسالم و یادآوري نابودي آنان است؛ این نکته تلنگري است به حکّـام خودکامـه کـه       

 شـما کـه در   ؛ نابود کـرد ا با آن همه جالل و شکوه بی نظیرمرگ، حکّام گذشته ایران ر 
  :برابر آنان هیچ هستید، از سرانجام خود بهراسید

  او جام گرفـت آن قصر که جمشید در      
  گرفتـی همـه عمـر     بهرام که گور مـی    

  

  آهـو بچــه کــرد و روبــه آرام گرفــت   
  دیدي که چگونه گـور بهـرام گرفـت        

                                      )100(  
  

؛ البتـه یـادآوري مـرگ و        22 بـسامد دارد   خیامراستا با این مضمون در شعر       ابیات هم 
  :23است هان ایران باستان نیز به کار رفتهنابودي در رباعیاتی بدون ذکر نام شا

  هر یک چندي یکـی برآیـد کـه مـنم          
ــرد روزي  ــام گی ــارك او نظ   چــون ک

  

  با نعمت و با سیم و زر آید کـه مـنم             
  ناگه اجل از کمـین درآیـد کـه مـنم          

  )151: 1387خیام، (                      
  

است   سعی بر آن داشتهی با بهره گیري از هنر خویش در رباعخیامبینیم چنان که می
که ذهن مخاطب خویش را به سمت و سویی ویژه سـوق دهـد؛ سـمت و سـویی کـه                   

سازد که شباهت بسیار زیادي به اصول مکتب مخاطب را ناخودآگاه، پذیراي اصولی  می
  . دارد دارد و او را از استبداد و استبدادزدگی مصون میاصالت فایده

  
  نتیجه -6
توان آن   نگرشی که می   اي نگرش اخالقی ویژه است،    حاوي گونه  خیام میراث ادبی    -1
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راسـتا بـا مکتـب     نامید؛ مکتب اخالقی او با داشتن اصـولی هـم      خیامرا مکتب اخالقی    
 کشور اصالت فایده، نشان از انسانی دارد که به سبب پیوند تنگاتنگی که با دربار و اداره

نیازمند فضایی است که در آن آداب  آگاه بود که جامعه براي رسیدن به سعادت،  داشت
و عقاید اجتماعی در خدمت سود و خوشی همگان باشد و چنین حـالتی امکـان پـذیر           

 یک فـضیلت     خوشی مبتنی برخردمندي را بسان     که متعصبان، شادمانی و   نیست مگر آن  
توان بپذیرند و به ارزش هاي انسانی احترام بگذارند؛ تنها در چنین شرایطی است که می

  .ز استبداد و عواقب آن مصون ماندا
ست مکتـب اخالقـی    مانیفـ  براي القاي چنین نگرشـی از ربـاعی بـسان          در   خیام -2

ي هنرمندانه از واژه مـی و واژه هـاي       گیردر این راستا او با بهره     . جویدمیخویش بهره   
 یک فضیلت دارد و از دیگـر    ک سو سعی در القاي مفهوم خوشی بسان       آن، از ی   همانند

 نسبت به عقاید یکدیگر در جامعه باال برد؛ او  را قصد دارد که مدارا و تساهل افرادسو،
دانـد و از    همچنین عقاید عمومی را معیار مناسبی براي سـنجش نیکـی یـا بـدي نمـی                

  .بردزدایی بهره می تعصببرايتشکیک در باورها 
 کـه   یزان خوشـی  خیام در سنجش نیکی یا بدي امور پیامدنگر است؛ بر این اساس م             -3

اي که بنیان مکتـب اصـالت فایـده را نیـز            آفریند معیار این سنجش است؛ اندیشه     میهر امر   
  .دهد و مبدأ دیگر مشترکات مکتب اخالقی خیام با مکتب اصالت فایده استتشکیل می

  
  ها نوشت پی
مـی  اصالت فایده به ویژه بـا رویکـرد جر  هاي بسیاري به مکتب  که شباهتـ نگرشی اخالقی  1

  .بنتام و جان استوارت میل دارد
به مشروعیت سیاسی را می توان به باور جمعی اعضاي درون یک نظام و حاکمیت سیاسی «ـ 2

 این باور و اعتقاد موجب می گردد که هر یکاز      . تعریف نمود  وجودو استمرار نظام یا حاکمیت    
 بدین .ود الزم تلقیکننداعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروي از حاکمیت سیاسی را بر خ  
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ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاري، اخالقی و منطقیبـدل مـی شـود و                
  .)48: 1380خسروي، (»دیگر نیازي به اعمال زور و سلطه نیازي نخواهد بود

بیگ بر مسعود غزنـوي در حـدود   بیگ و برادرش چغريـ این سلسله که به دنبال غلبه طغرل     3
پدید آمد، به همان اندازه که از نظر نظامی بر عناصر ترك و ترکمان اتکا داشت از . ق 429سال 

کرد و همواره سعی داشـت کـه خـود را      نظر سیاسی و اداره کشور بر مشاوران ایرانی تکیه می         
نظـام حکـومتی در     ). 461: 1384کـوب، زریـن : ك.ر( وارث آیین و رسوم سامانیان معرفی کند      

آیـد؛  لطنتی بود که آشکارترین گونه حکومت اتوکرات به حـساب مـی      عصر سلجوقی  نظام س    
اي از حکومت که احتمال تبدیل آن به دیکتاتوري، اگر اصول و قواعـد دمکراسـی در آن               شیوه

رابطه سالجقه با خلیفه عباسی که ادعاي  . هاي حکومتی است    رعایت نشود، بیش از سایر شیوه     
کرد؛ بدین معنا از یا عدم نیاز شاهان سلجوقی تغییر میرهبري جهان اسالم را داشت، بر طبق نی    

نیـاز  کردند و هرگاه از تأییدش بیکه هرگاه نیازمند حمایت خلیفه بودند به او ابراز فروتنی می       
  .کردند و حرمتی براي او قایل نبودندبودند با او دعوي همسانی می

 آغاز شد کـه ملـک شـاه در سـال      با دستگاه حکومتی سالجقه از زمانی      خیامرابطه مستقیم   ـ  4
 که خاقان سمرقند بـود، حملـه      خانالملک نصربن طمغاج  شمس به قلمرو امیر قراخانی   . ق466
الملک بود و ارج و احترامی تمام نزد او داشت، پس خیام که در آن زمان در خدمت شمس. برد

  ).10: 1389هباشی،د: ك.ر( الملک و ملکشاه،به خدمت ملکشاه درآمداز برقراري صلح بین شمس
 ارج و منزلت فراوانی داشت و ساالنه ده هزار دینار مقرري دریافـت           ملکشاهـ خیام در دربار     5

به فرمان ملکشاه مأمور شد در اصـفهان بـه   . ق467اعتبار علمی او بدان حد بود که در سال     .  کرد می
ود را اصـالح کنـد؛   اي بپردازد و با همکاري دانشمندان عصر خـود، تقـویم موجـ           ساخت رصدخانه 

این تقویم که تـا کنـون   .  ق471انجام این وظیفه پنج سال به درازا انجامید و سرانجام در نهم رمضان    
  ).10و11: 1389دهباشی،: ك.ر(  تکمیل شد آمده استبه شمارترین تقویمدقیق

ـ  تهافت الفالسـفه   امام محمد غزالی در نوشتن ـ برخی بر این باورند که روي سخن      6 ام بـا خی
؛ دشمنی اهل ظاهر و متکلّمان با وي تا بدان حد بود که         )13: 1389دهباشی،  : ك.ر( بوده است 
داري وي را مورد تردید قرار دادند؛ امري که سبب شد خیام، بیمناك از این باورها به حتی دین
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سفر حج رود و پس از بازگشت، از سخن گفتن مستقیم در مورد افکار خـویش بپرهیـزد و در        
  )12: همان: ك.ر( داران ظاهرگرا همراه گردد با دینظاهر

هاي موتزو، اندیشمند قـرن    هاي این مکتب را برخی در اندیشه      ـ باید در نظر داشت که ریشه      7
از دیگر اندیـشمندانی هـستند    جان گی، اند؛ اپیکور، هاچسون وپنجم پیش از میالد چین، یافته   

ـ 265 :1384اتـرك،  : ك.ر( اندها نسبت داده آنهاي این اندیشه را بهافکندن بنیانکه پی    )264ـ
  .اما چنان که گفتیم این مکتب بیشتر با نام جرمی بنتام و جان استوارت میل شهرت دارد

 مکتبی اخالقی که معیار اخالقـی بـودن یـا نبـودن قـوانین بـه            بهـ مکتب اصالت فایده به مثا     8
هـاي اجتمـاعی انگلـستان قـرن     سـازمان آمد، سبب اصالحاتی سودمند در قوانین و    حساب می 

 ه این مکتـب در انگلـستان، شـالوده      در اهمیت نگرش اصالت فایده همین بس ک       . نوزده گشت 
جان اسـتوارت    بسیاري از پژوهشگران     .)22: 1388میل،  : ك.ر( نهضت لیبرالیسم را پدید آورد    

کـه  ) 7: 1388میـل،  : ك.ر( داننـد دموکرات مـی  ـ لیبرال گذاران حکومت به شیوه    از بنیان   را میل
  . اروپا و امریکاستیافته بسیاري از کشورهاي توسعه حکومتیاکنون شیوه

هـاي مختلفـی   ر و تبیـین ـ در مورد مکتب اصالت فایده نیز همچون دیگر مکتـب هـا، تفاسـی      9
ي جرمی بنتـام  هاهایی است که بر اندیشهمعیار ما در این جستار، تبییناست که  صورت گرفته   

بندي شده از اصول این     اي مجمل و دسته   استوارت میل منطبق باشند؛ از این رو چکیده       و جان   
  . مکتب را در پی خواهیم آورد

ـ چنین است که در نگاه پیروان این مکتب، علم اخالق کـه علـم شـناخت نیـک و بـد بـه              10
گـردد و در پـی آن سیاسـت، اقتـصاد و سـایر       علم شناخت خوشی و رنج مـی    ،آیدحساب می 

 تمایز خوشی و رنـج، فایـده و   اي وابسته به علم اخالق هستند، حول محور   لومی که به گونه   ع
  ).12: 1388میل، : ك.ر( گردند میزیان
 در درك تعاریف این مکتب، بحث بر سر اولویت و میت بنیادین مفاهیم خوشی و فایدهاهـ 11

، نوع بنتامکه در نگاه ست؛ چناناتالف فراوان ساخته ها را بحثی پردامنه و محل اخارجحیت آن
تـر او بـر   هاست؛ به بیان روشنها اهمیت چندانی ندارد و مهم، کمیت خوشی     و کیفیت خوشی  
هـا را  هـایی کـه آن  گیرد و خوشـی هایی که مورد تحسین قرار میبین خوشی«این باور بود که    
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یا ناپایداري سـایر  خوانیم، تنها اختالف از لحاظ شدت و ضعف، دوام          می ترهاي پست خوشی
 بـر   میـل ؛ این در حـالی اسـت کـه          )20: 1388میل،  ( »صفاتی است که به کمیت مربوط است      

داند؛ به عنوان نمونه بـه    از نظر کیفیت نیز با هم متفاوت می        ها را ، خوشی بنتامخالف استادش   
کـه تنهـا در     اند  هاییهایی که در پیوند با تعقل و تفکر هستند برتر از خوشی           ، خوشی میلباور  

 آگـاهی و  آینـد؛ میـل حتـی    مشترك به حساب مـی پیوند با حس هستند و بین انسان و حیوان 
در ایـن میـان   ). 20: 1388میـل،  : ك.ر( دانـد دردي برتـر مـی  خبـري و بـی  دردمندي را از بـی    

ما گفتیم آن «: برد را زیر سوال میمیلهاي اند که صحت گفتهپژوهندگان تناقضی مطرح ساخته   
 اگر بگوییم آن خوشی ترجیح دارد که نیک باشد،       ؛باشد نیک است که خوشی همراه داشته      چیز

ـ 21: 1388میل، (»ایمدر استدالل خود دچار دور باطل شده ؛ بـا پـیش چـشم داشـتن ایـن      )20 
یک خوشی با ارجح دانستن :  او را مبنا قرار داد بازگشت، و اندیشهبنتامتناقض بایستی به باور 

هـاي  که با دقت صورت گیرد، هیچ تناقضی بـا اولویـت خوشـی    چنانن کمیت آندر نظر گرفت  
آینـد، اغلـب   هایی که پست به حساب می   چرا که خوشی   تر نخواهد داشت  تر و انسانی  النیعق

  .زودگذر هستند و بنابراین عالوه بر ضعف کیفی دچار ضعف کمی نیز هستند
آزادي ) بآزادي اندیشه و بیان)الف:طه استیـ تأکید جان استوارت میل بر آزادي در سه ح       12

). 24: همـان : ك.ر(آزادي اجتماعات که خود از نتایج آزادي افراد اسـت         )ها پ ها و سلیقه  ذوق
گیـرد    تبیین این اصل، زمانی بیشتر مورد توجه قرار مـی براياهمیت تالش جان استوارت میل     

اد یک نظام عادالنه، سودمند و آزاد   براي ایج ) به معناي حکومت اکثریت   ( که بدانیم دموکراسی  
 که آدولف هیتلر در فضایی به ظاهر دموکرات و از طریق انتخابات به صدرا             کافی نیست؛ چنان  

هاي فردي به سرکوب شـدید   او با نقض آزادي رسید اما در نهایت نظام حکومتی     عظمی آلمان 
  ).15: 1385زکریا، : ك.ر(اقلیت مخالف پرداخت 

؛ )حکومـت ( و کراتـوس ) توده، خیل مـردم  (  زبان یونانی عبارت است از دموس      ـ دموکراسی در  13
 ).16: 1387کریک،: ك.ر( این مفهوم در آثار افالطون و ارسطو بارها به کار رفته است

چه در این بخش از جستار آمد را نبایستی تالش بـراي  ـ ذکر این نکته ضرورت دارد که آن  14
سیر کرد؛ ناگفته پیداست که اگر اقتدار مطلق در خـدمت     نفی دموکراسی و حکومت اکثریت تف     
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تواند چنین مسایلی را ایجاد کند، بی گمان این اقتدار در خـدمت عقایـد یـک      می عقاید عموم 
هدف نگارندگان از این مبحث، یـادآوري ایـن موضـوع اسـت کـه      . زا خواهد بود فرد، دهشت 

هاي فردي را به  آزادي باشند که آزاديتوانند ضامن بقايهاي دموکرات تنها زمانی میحکومت
رسمیت بشناسند و اجازه ندهند که اکثریت با تکیه بر اقتـدار قـانونی خـویش، عقایـد و آراي       

 انگلستان زمان بنتام و استوارت میل نیـز   وضعیتی که در جامعه .خود را بر همگان تحمیل کنند     
یـن در زنـدگی اجتمـاعی مـردم،         ها نفوذ د  فرما بود؛ یعنی نفوذ سنت و در بعضی قسمت        حکم

  ). 24: 1388میل، :ك.ر( اي استبداد اکثریت گشته بودسبب گونه
  :ـ از آن جمله عبارتند از15

  گــر یــک نفــست ز زنــدگانی گــذرد
  هــشدار کــه ســرمایه ســوداي جهــان

  
  کنـد غمناکـت   اي دل چو زمانـه مـی      

  بر سبزه نشین و خوش بزي روزي چنـد  
  

  بر چهره گل نسیم نوروز خوش اسـت    
  از دي که گذشت هر چه گویی خوش نیست    

  
  ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است       
  با اهل خرد بـاش کـه اصـل تـن تـو       

  

  مگذار کـه جـز بـه شـادمانی گـذرد            
  عمر است چنان کش گـذرانی گـذرد       

                                      )131(  
ــن روان پاکـــت  ــرود ز تـ ــه بـ   ناگـ
  زان پیش که سـبزه بردمـد از خاکـت        

                                      )102(  
  افروز خوش استدر صحن چمن روي دل

  خوش باش و ز دي مگو که امروز خوش است     
                                                    )104(  

  رو شاد بزي اگر چه بر تو ستمی است       
  گردي و نسیمی و غباري و دمی است       

                                      )105(  
 در رباعیات او صرفاً باده انگوري نیست و در مباحث بعدي به بیان دلیـل بـسامد      ـ البته می  16

  .باالي می در شعر خیام خواهیم پرداخت
  :است ـ چنین نگرشی در رباعیات زیر نیز ترویج شده17
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  گویند بهشت و حور عین خواهد بـود      
  گر ما می و معشوق گزیدیم چه بـاك        

  
  ویند بهشت و حـور و کـوثر باشـد         گ

  پـر کـن قـدح بـاده و بـر دسـتم نــه      
  

  آنجا می و شیر و انگبین خواهـد بـود       
  چون عاقبت کار چنـین خواهـد بـود        

                                  )    131(  
  جوي می و شیر و شهد و شکر باشـد         
  نقدي ز هزار نسیه خـوش تـر باشـد          

                                 )     134(  
  :ـ از جمله18

  امــروز تــو را دســترس فــردا نیــست
  ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست  

  
  زان پیش که بر سرت شـبیخون آرنـد        

  اي اي غافل نادان کـه تـو را        تو زر نه  
  

  نتــوان دل شــاد را بــه غــم فرســودن
  کس غیب چه داند که چه خواهد بـودن    

  

  جز سـودا نیـست    ه  اندیشه فردات ب   و  
   عمـر را بهـا پیـدا نیـست         کاین باقی 

                              )        101(  
ــد  ــاده گلگــون آرن ــا ب   فرمــاي کــه ت
ــد  ــاز بیــرون آرن   در خــاك نهنــد و ب

                               )       129(  
  وقت خوش خود به سنگ محنت سودن      
  می باید و معشوق و به کـام آسـودن          

                             )         156(  
  :نوشی دارد بسیارند؛ از جملهها تأکید به میـ اشعاري که خیام در آن19

  دریاب که از روح جدا خواهی رفـت       
ــدانی از کجــا آمــده    ايمــی نــوش ن

  
  ایــام زمانـــه از کـــسی دارد ننـــگ 
  می خور تو در آبگینه بـا نالـه چنـگ          

  

ــا خــواهی رفــت    ــرده اســرار فن   در پ
  هی رفـت  خوش باش ندانی به کجا خـوا      

                                             )112(  
ــگ    ــشیند دلتن ــام ن ــم ای ــو در غ   ک
  زان پیش کـه آبگینـه آیـد بـر سـنگ       

                                      )146(  
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  : است ـ این مضمون در رباعیات خیام، بسیار به کار رفته20
  گویند مرا کـه دوزخـی باشـد مـست       

  اره به دوزخ باشـند  خوگر عاشق و می   
  

  قولی است خالف دل در آن نتـوان بـست        
  فردا بینی بهشت همچون کـف دسـت       

                                      )114(  
  :ـ رباعیات با این مضمون بسیار هستند؛ از آن جمله21

  کس مشکل اسـرار جهـان را نگـشاد        
ــا اســتادمــن مــی   نگــرم ز مبتــدي ت

  
ــ    دآرنـــد یکـــی و دیگـــري برباینـ

  ما را ز قـضا جـز ایـن قـدر ننماینـد         
  

  م ادشمن به غلط گفت که من فلـسفی       
  املیکن چو دریـن غـم آشـیان آمـده         

  
  هرگــز دل مــن ز علــم محــروم نــشد
  هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز        

  
  هر چند که رنگ و بوي زیباست مـرا        
  معلــوم نــشد کــه در طربخانــه خــاك

  
ــت   ــانی تف ــالم روح ــده از ع   اي آم

  ايانی از کجـا آمـده    می خور چو نـد    
  

  کس یک قـدم از نهـاد بیـرون ننهـاد            
 عجز است به دست هر که از مادر زاد        

                                      )130(  
  بــر هــیچ کــسی راز همــی نگــشایند

ــی   ــت م ــر ماس ــه عم ــدپیمان   پیماین
                                      )122(  

  م اچـه او گفـت نـی   ایزد داند کـه آن    
  م اآخر کم از آن که من بدانم که کـی    

                                      )149(  
  کم مانـد ز اسـرار کـه معلـوم نـشد           
  معلومم شـدم کـه هـیچ معلـوم نـشد        

                                      )135(  
  و سرو باالست مـرا    چون الله رخ و چ    

ــرا   ــت م ــه آراس ــر چ ــاش ازل به   نق
                                  )      99(  

  حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت      
  خوش باش ندانی به کجا خـواهی رفـت        

                                           )101(  
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  این بحر وجود آمـده بیـرون ز نهفـت      
  هر کس سـخنی از سـر سـودا گفتنـد     

  

  کس نیست که این گوهر تحقیق بـسفت       
  داند گفـت  زان روي که هست کس نمی     

                                         )102(  
  :شودها نیز این ویژگی دیده میـ در این رباعی22

ــز   ــر برخی ــه ت ــد پگ ــر خردمن   اي پی
  بیـز پندش ده و گو که نرم نرمک مـی        

  
  این کهنه رباط را که عالم نـام اسـت         
  بزمی است که وامانده صد جمشید است  

  
ـ          وسمرغی دیـدم نشـسته بـر بـاره ط

  با کلّه همی گفت که افسوس افـسوس  
  

  هان کـوزه گـرا بپـاي اگـر هـشیاري          
ــف کیخــسرو  ــدون و ک   انگــشت فری

  

  وان کــودك خــاك بیــز را بنگــر تیــز  
ــر  ــز س ــز مغ ــشم پروی ــاد و چ    کیقب

                                      )142(  
  رامگــه ابلــق صــبح و شــام اســتآو

  قصري است که تکیه گاه صد بهرام اسـت        
                                           )103(  

  در پـــیش نهـــاده کلّـــه کیکـــاوس
  ها و کجا نالـه کـوس      کو بانگ جرس  

                               )       142(  
  تا چند کنـی بـر گـل مـردم خـواري         

  پنـداري اي چـه مـی    بر چـرخ نهـاده    
                                )      167( 

  

  :هاي زیر است رباعیـ همچنین23
  این کوزه که آبخواره مـزدوري اسـت    
  هر کاسه می که بر کف مخمـوري اسـت         

  
  وقت سحر اسـت خیـز اي مایـه نـاز          
ــسی     ــد ب ــد نپاین ــه بجاین ــا ک   کانه

  

  از دیده شاهی است و دل دستوري است  
  از عارض مستی و لب مستوري اسـت     

                                    )  103(  
  نرمک نرمک باده خور و چنـگ نـواز        

  آیـد بـاز   نها که شـدند کـس نمـی       آو
                                )      142(  
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  اي دیده اگر کـور نـه اي گـور ببـین           
  شاهان و سران و سـروران زیـر گلنـد       

  
  آن قصر که بر چـرخ همـی زد پهلـو          

  ايتــهاش فاخدیــدیم کــه بــر کنگــره
  

ـ  وین عالم    ر فتنـه و پـر شـور ببـین         پ
   مـه در دهـن مـور ببـین       روهاي چـو  

                                     ) 152(  
  بر درگه او شـهان همـی نهادنـدي رو     
  بنشسته همی گفت کـه کوکـو کوکـو        

                                )      156(  
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