
خیام

َخّیام ابراهیم بن ُعَمر ابوالفتح غیاث الدین کامل: (نام نیشابوری َخّیام ُعَمر
درگذشتٔه - نیشابور در خورشیدی ۴۲۷ اردیبهشت ۲۸ (زادٔه نیشابوری)
نیشابوری خیام و خیامی که نیشابور)[3] در خورشیدی ۵۱۰ آذر ۱۲
ریاضی دان، فیلسوف، شده است، نامیده هم الّنیسابوری[4] خیامی و
پایگاه گرچه است. سلجوقی دورٔه در ایرانی رباعی سرای و ستاره شناس
بوده است؛[5] «حّجةالحق» لقبش و اوست ادبی جایگاه از برتر خیام علمی
دارد. جهانی شهرت که است رباعیاتش نگارش به واسطٔه بیشتر وی آوازٔه ولی
نموده اند، ترجمه زنده زبان های اغلب به را خیام رباعیات آن که بر افزون
مایٔه که کرده است ترجمه انگلیسی زبان به را او رباعیات فیتزجرالد[6] ادوارد

گردیده است. مغرب زمین در وی بیشتر شهرت

زمان در ایران گاهشماری اصالح می توان را وی کارهای برجسته ترین از یکی
- ۴۲۶) سلجوقی ملک شاه سلطنت دورٔه در که نظام الملک، خواجه وزارت
و دینی ادبی، علوم ریاضیات، در وی دانست. بود، قمری) هجری ۴۹۰
مطالعات اش و سوم درجه معادالت حل در خیام نقش بود. استاد تاریخی
علم تاریخ در برجسته ریاضی دانی عنوان به را او نام اقلیدس پنجم اصل دربارٔه
اقلیدس نظریٔه با هم ارز نسبت های دربارٔه نظریه ای ابداع [7] کرده است. ثبت

[8] اوست. کارهای مهم ترین از نیز

شاگرد را وی نیز شماری و سینا ابن شاگرد را خیام تذکره نویسان، از شماری
شاگرد خیام که فرضیه این صحت [10][5][9] خوانده اند. نیشابوری موفق امام
تفاوت هم با زمانی لحاظ از زیرا می نماید، بعید بسیار بوده است، سینا ابن
این اما می داند خود استاد را سینا ابن جایی در خیام داشته اند. زیادی

دارد. معنوی جنبٔه سینا، ابن استادی

زندگی ١

میانسالی در را فقه شد. زاده نیشابور در هجری پنجم سده در خیام عمر
و حکمت فلسفه، تفسیر، حدیث، آموخت؛ نیشابوری موفق امام محضر در
زبان از مستقیمًا را فلسفه او که نوشته اند برخی فراگرفت. را ستاره شناسی

بود. گرفته فرا یونانی

سمرقند، قاضی القضات ابوطاهر، سرپرستی و حمایت تحت ۴۴۹ حدود در
فی رساله نام تحت نوشت عربی زبان به سوم درجٔه معادله های دربارٔه کتابی
طوسی نظام الملک با که آن جا از و المقابله[11] و الجبر مسائل علی البراهین
پس کرد. تقدیم خواجه به نگارش از پس را کتاب این داشت، نیکو رابطه ای
وزیرش و سلجوقی ملک شاه جالل الدین سلطان دعوت به خیام دوران این از
به عهده را اصفهان رصدخانٔه سرپرستی تا می رود اصفهان به الملک نظام
ملکشاهی زیج او مدیریت به می شود. مقیم آن جا در سال هجده او گیرد.
تنظیم را تقویم اصالح طرح (۴۵۸ (حدود سال ها همین در و می شود تهیه
شهره ملک شاه جالل الدین نام به که کرد تدوین را جاللی تقویم می کند.
به عنوان خیام دوران این در نیافت. کاربستی ملک شاه مرگ از پس اما است،
[12] نداشت. اعتقادی اختربینی به هرچند می کرد خدمت دربار در اختربین
نام با را خود ریاضی اثر تأثیرگذارترین و مهم ترین (۴۵۶) سال ها همین در
آن در و می نویسد *را اقلیدس[13] مصادرات من اشکل ما شرح فی رساله
می شود گفته همچنین می دهد. شرح را نسبت ها نظریٔه و موازی خطوط
گرفتار آبله به کودکی در ملک شاه پسر سنجر، سلطان که هنگامی خیام که
شدن کشته و ملک شاه درگذشت از پس [14] نموده است. درمان را وی بوده
قطع رصدخانه به مالی کمک و گرفت قرار بی مهری مورد خیام نظام الملک،
عنوان به *که مرو[15] در اقامت قصد به را اصفهان ۴۷۹ سال از بعد شد
میزان آن جا در احتماًال کرد. ترک بود، شده انتخاب سلجوقیان جدید پایتخت

است. نیشابور در شادیاخ کهن محلٔه در که خیام آرامگاه

در (مسائلی الحساب مشکالت رسالٔه نوشت. را المستقیم قسطاس و الحکم
مراقبی غالمحسین [16] شده است. نوشته سال ها همین در احتماًال حساب)

[17] برنگزید. همسر و نگرفت زن زندگی در خیام که گفته است

نیشابور در که می دانند هجری ۵۲۰-۵۱۷ سال های میان را خیام مرگ
پس اما نوشته اند، ۵۱۶ را او وفات نیز تذکره نویسان از گروهی افتاد. اتفاق
است. بوده ۵۱۷ سال وی وفات تاریخ که گردیده مشخص الزم بررسیهای از
محروق امامزاده آرامگاه که باغی در نیشابور، شهر در اکنون هم وی مقبرٔه

[18] است. گرفته قرار می باشد، واقع آن در

خیام دوران شرایط ١ . ١

سرگرم معتزلی و اشعری شیعه، و سنی مختلف فرقه های خیام زمان در
قشرهای توسط پیوسته فیلسوفان بودند. کالمی و اصولی مجادالت و بحث ها
بود انداخته چنگ جامعه فضای بر تعصب، می شدند. متهم کفر به مختلف
از نیز غزالی محمد امام حتی - نداشت را خود نظریات ابراز جرئت کسی و

١
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خیام دستاوردهای ٣ ٢

گرفته محروق امامزاده آرامگاه کنار از تصویر دارد، قرار آن در خیام آرامگاه که باغی
می شود. دیده تصویر در باغ این قدیمی ورودی در و شده است

این بنگریم، نظام الملک خواجه سیاست نامٔه به اگر نماند. امان در کفر اتهام
معتقدان همٔه نظام خواجه جا، آن در بود. خواهد روشن ما بر کامًال اوضاع
راه از منحرف را همه و می کوبد شدت به را خود مذهب خالف مذهبی به
داد: رخ خیام عصر در مهمی وقایع نیز سیاست نظر از می داند. ملعون و حق

بویه آل دولت سقوط .١

سلجوقی دولِت قیام .٢

صلیبی جنگ های .٣

باطنیان ظهور .٤

خود عمر اواخر به بیرونی ابوریحان و سینا ابن خیام، زندگی دوران اوایل در
بیهقی ابوالفضل و الحق» «حجة را او سمرقندی عروضی نظامی بودند. رسیده
استاد و ابن سینا جانشین عنوان به خیام از داده اند. لقب خود» عصر «امام
[19] می کنند. یاد متافیزیک و منطق ریاضیات، (مادی) طبیعی فلسفه بی بدیِل

القاب ١ . ٢

حکیم امام، خواجه الحق، حجة الفیلسوف امام، خواجه، الحق، حجة حکیم
عالمٔه الحق، حجة االجل الشیخ االمام، الشیخ گیتی، فیلسوف و جهان
اعیان من خراسان، امام الحکماء، ملک العلماء، سلطان الفضل، قدؤه خواجه،
نادرٔه الفاضل، الحکیم حکیم، خواجٔه االوحد، الفاضل الحکیم المنّجمین،
ریاضی، ویژه به حکمت انواع جمیع به عارف حکیم سینا، ابن تالی فلک،
خاصه علوم اکثر در معقوالت، و ریاضیات و حکمت اجزای تمامی بر مسلط
االدیب الحکماء، ملک سیدالمحّققین، الوقت، فیلسوف زمان، سرآمد درنجوم
الدین، و نصیرالحکمة والیقین، الحق حجة الکبیر، الفلکی الخطیر، االریب
المغرب، و سّیدالحکماءالمشرق الهمام، الحیر الّدین، نصرة العالمین، فیلسوف
عالمٔه بی همتا، نجوم و حکمت در قطع طور به العالم، فیلسوف السّیداالجل،

[20] غیره. و مسلط یونان دانش بر دوران،

افسانه در خیام ٢

انابه ٢ . ١

قرار این از افسانه ها این از یکی دارد. وجود خیام پیرامون چند افسانه هایی
شکست. را او می جام و وزید بادی ولی بنوشد باده می خواست خیام که است

سرود: چنین خیام پس

خیام پس کرد. سیاه را وی روی خدا گفت را کفرآمیز شعر این چون پس
سرود: را بیت این خدا از پوزش برای و شد پشیمان

جدا البته شد. سفید دوباره رویش خواست پوزش خداوند از این گونه چون و
[21] است. شک جای باشند خیام از باال رباعی دو اینکه در افسانه ها از

گشته هم بل آمده باز و رفته ای ٢ . ٢

نزدیکی از شاگردان با خیام روزی که آمده چنین دیگر، افسانه ای در
چارپایانی، و بودند مدرسه آن ترمیم مشغول عده ای، می گذشتند. مدرسه ای
و می بردند مدرسه داخل به را غیره) و خشت و سنگ (شامل بارهایی مدام
و می کرد ابا مدرسه به شدن وارد از چارپایان آن از یکی می آمدند. بیرون
جلو دید، را اوضاع این خیام چون کند. مدرسه وارد را آن نبود قادر هیچ کس
مدرسه داخل و شد آرام چارپا سپس گفت. چیزی چارپا گوش در و رفت

بود؟ چه ماجرا که پرسیدند شاگردان بازگشت، خیام این که از پس شد.
مردن، از پس و بوده مدرسه همین محصالن از یکی خر، آن که بازگفت خیام
و تناسخ) نظریٔه به (اشاره بازگشته است دنیا به دوباره و درآمده شکل این به
من گردد. شرمنده و بشناسد را او کسی و بشود مدرسه وارد که می ترسید

خواندم: گوشش در و فهمیدم را موضوع این
[22] درداد. رفتن مدرسه درون به تن شناخته ام، را او من که شد متوجه چون و

دبستانی یار سه ٢ . ٣

دبستانی یار سه اصلی: نوشتار

دبستانی یار سه به نظام الملک خواجه و صباح حسن و خیام روایتی، به بنا
فرقٔه رهبری حسن، رفتند. راهی به بزرگسالی در هریک که بوده اند معروف
و شد؛ بزرگ سیاست مداری نظام الملک، خواجه گرفت؛ برعهده را اسماعیلیه
و دلهره و بدیع اندیشه های آثارش در که گوشه گیر متفکری و شاعر خیام،

[23] دارد. وجود جهان و هستی فلسفٔه از اضطرابی

گذاشتند قرار هم با کودکی زمان در سه این دبستانی یار سه داستان برپایه
هنگامی رساَند. یاری را دیگر دو آن رسید جایگاهی به اگر کدام هر که
و نیشابور بر فرمانروایی خیام به رسید سلجوقیان وزیری به نظام الملک که
والیت داری سودای که گفت خیام ولی کرد، پیشنهاد را سامان آن گرداگرد
نیشابور در تا کرد تعیین او برای مقرری دینار ده هزار نظام الملک پس ندارد.

[24] کنند. پرداخت او به

کرده است، اشاره خیام از تصحیحش مقدمٔه در فروغی محمدعلی چنان که
خیام و صباح حسن باشد، راست اگر تازه و ندارد، معتبری سند داستان این
به عالوه، است. بعید بسیار که کرده باشند، عمر سال ۱۲۰ از بیش باید دو هر

[25] نکرده است. اشاره داستان این به هم خیام معاصران از هیچ یک

خیام دستاوردهای ٣

ریاضیات ٣ . ١

و [میالدی]، ۱۲ و ۱۱ سده های ریاضِی تاریخ «در گفته: کانسوا ا. س.
نیشابور متولد خیام عمر حکیم میانه، سده های تمام در گفت بتوان هم شاید

داشته است.»[26] عمده ای نقش خراسان

به واسطٔه مشرق زمین در او شهرت جبر، در خیام رسالٔه کشف از پیش
بوده است. رباعیاتش ترجمه واسطه به غرب در و ایرانی ماه و سال اصالحات
اول دست منبع صورت به جبر) در ویژه (به ریاضیات در خیام کارهای چه اگر
نبوده است،[27] استفاده مورد میالدی ۱۹ سدٔه اروپایی ریاضی دانان بین در
دنبال اروپا در ریاضیات پیشرفت در طوسی واسطه به را خیام پای رد می توان
آن نویسندٔه و آورده میان به اسمی خیام از که کتابی قدیمی ترین [28] کرد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
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خیام او ولی است؛ مقاله» «چهار مؤلف عروضی نظامی بوده، خیام هم دوره
با [29] نمی آورد. او رباعیات از اسمی و می کند ذکر منجمین ردیف در را
بزرگ ترین از یکی عنوان به خیام از بردن نام با سارتن جورج وجود این

می نویسد: چنین وسطی قرون ریاضیدانان

در علمی منظم تحقیق به که است کسی اول خیام
طبقه بندی و پرداخته، سوم و دوم و اول درجات معادالت
تمام حل در و آورده است، معادالت این از تحسین آوری
(در حل به و کرده، تحقیق منظمًا سوم درجه معادالت صور
وی رساله و یافته، توفیق آنها هندسی ناقص) موارد اغلب
یک معرف است، تحقیقات این بر مشتمل که جبر، علم در
آثار برجسته ترین از یکی رساله این و است؛ علمی منظم فکر

است. علم این در آنها برجسته ترین احتماًال و قرون وسطائی
۱۳۵ مصاحب، غالمحسین �

دارای است ممکن سوم درجٔه معادلٔه داد نشان که بود کسی نخستین او
در که «آنچه باشند. نداشته جوابی اصًال که این یا و باشد جواب یک از بیش
مخروطی ای مقاطع که دارد این به بستگی می افتد اتفاق مفروض حالت هر
در یا نکنند، قطع را یکدیگر نقطه هیچ در می کند استفاده آنها از وی که
که بود کسی «نخستین گفته: [30] کنند.». قطع را یکدیگر نقطه دو یا یک
درجٔه معادله های به تبدیل با عمومًا نمی توان را سوم درجٔه معادلٔه گفت
دست آن حل به مخروطی مقاطع بردن بکار با می توان اما کرد، حل دوم
هندسی نظریٔه ابداع در خیام کار جبر، مورد «در گفته: همچنین یافت.»[16]
انجام مسلمان دانشمندی که است کاری موفق ترین سوم درجٔه معادالت

[16] داده است.».

اقلیدس مصادرات من اشکل ما شرح فی رسالة خیام ریاضی آثار از دیگر یکی
خطوط قضیٔه دربارٔه را اقلیدس پنجم موضوعٔه اصل کتاب این در او است.
اصل و داد قرار مطالعه مورد است، اقلیدسی هندسٔه شالودٔه که متوازی
این از باقی مانده کامل نسخه تنها که می رسد نظر به [31] کرد. اثبات را پنجم
هیجدهم، سدٔه اول نیمٔه «در [32] دارد. قرار هلند در الیدن کتابخانه در کتاب
چهارضلعی همان مطالعٔه بر موازی خطوط دربارٔه را خود نظریٔه اساس ساکری
کوشش و می دهد قرار بود کرده فرض خیام که متساوی الساقین دوقائمٔه

کند.»[33] رد را دیگر زاویٔه دو منفرجه بودن و حاده فرضهای که می کند

رسالٔه دارد ریاضیات تاریخ در ویژه ای اهمیت که خیام از دیگری درکتاب
اما نشد پیدا هرگز رساله این هرچند حساب) در (مسائلی الحساب مشکالت
بسط برای قواعدی می کند ادعا و است کرده اشاره کتاب این به خود خیام
این در جبری روش به ادعایش اثبات و کرده کشف (a+ b)n دوجمله ای
ضرایب تعیین در موفقیت وی دست آوردهای دیگر از بنابرین است. کتاب
مانده نامکشوف قبل سده تا البته که است نیوتن) (بینوم جمله ای دو بسط
کتب از بسیاری در زمینه این در نیوتن اسحاق بر وی سبقت احترام به و بود
نامیده خیام-نیوتن» جمله ای «دو جمله ای ها دو این مرجع و دانشگاهی
شکل را خیام-پاسکال مثلث منظم صورت به ضرایب این نوشتن می شوند.

است. ضرایب این بین رابطه ای بیانگر که می دهد

را تأثیر بیشترین (که طوسی توسط n = 12 تا بسط این قواعد حال هر به
خیام روش [34] است. شده آورده الحساب» «جوامع کتاب در گرفته) خیام از
به ضرایب این حسابی مثلث گذاری نام به منجر ضرایب آوردن دست به در
می شناسند پاسکال مثلث نام به را آن زبان ها انگلیسی شد، خیام مثلث نام
ضرایب این برای جبری روشی کشف در خیام پیشگامی بر خدشه ای البته که

[35] نیست.

ستاره شناسی ٣ . ٢

زمان در ایران گاهشماری اصالح می توان را وی کارهای برجسته ترین از یکی
-۴۲۶) سلجوقی ملک شاه سلطنت دورٔه در که نظام الملک، خواجه وزارت
زمین کره گردش مدار منظور بدین وی دانست. بود، قمری) هجری ۵۹۰

فروردین ۲۵ در اصالح نمود. محاسبه اعشار رقم ۱۶ تا را خورشید دور به
[36] شد. انجام قمری) هجری ۴۷۱ رمضان ۳) خورشیدی هجری ۴۵۸

از دارد. مهمی تالیفات و تحقیقات ستاره شناس و ریاضی دان مقام در خیام
آن در که است المقابله و الجبر مسائل علی البراهین فی رسالة آنها جمله
می کند. استفاده سوم درجه معادالت حل برای خود هندسی عمدتًا جبر از
و می کند حل اقلیدس اصول هندسی روش های از را دوم درجه معادالت او
با مخروطی مقاطع دادن قطع با سوم درجه معادالت که می دهد نشان سپس
انگلیسی ترجمٔه که کس «هر که است معتقد برگن [37] هستند. حل قابل هم
روشن بس را خیام استدالالت بخواند را کثیر[38]* توسط به خیام] [جبر
مختلف انواع تاریخ در توجهی جالب متعدد نکات از نیز، و، یافت خواهد
وجود از رساله هایش در خیام که است مسلم شد.»[39] خواهد مطلع معادالت
را صفر جواب و نداشته است آگاهی معادالت در موهومی و منفی جواب های

[40] است. نمی گرفته نظر در نیز

موسیقی ٣ . ٣

اجناس علی القول در و پرداخته است نیز موسیقی ریاضی تحلیل به خیام
مایه های به مربوط فاصله سه به را چهارم یک تقسیم مسالٔه باالربعاء التی

[16] می دهد. شرح را پرده چهارم یک و باالرونده، نیم پردٔه با بی نیم پرده،

ادبیات ٣ . ٤

خیام رباعیات اصلی: نوشتار

در کرد، سپری شهیر فیلسوفی و ریاضیدان عنوان به را زندگی اش خیام
هستند او افتخار و شهرت مایه امروز که رباعیاتی از معاصرانش حالی که
از بیهقی ابوالحسن یا عروضی نظامی نظیر خیام معاصران [41] بودند. بی خبر

می گوید. باره این در هدایت صادق [42] نکرده اند. یادی خیام شاعری

تعصب واسطٔه به حیاتش زمان در خیام ترانه های گویا
دوستان از یکدسته بین تنها و نشده تدوین و بوده مخفی مردم
و جنگ ها حاشیٔه در یا داشته شهرت او صمیمی و همرنگ
شده، ضبط او از رباعی چند قلم انداز بطور باذوق اشخاص کتب

[است.][43] گردیده منتشر مرگش از پس و

خریدة کتاب شده است، یادی شاعر خیام از آن در که کتابی قدیمی ترین
در و عربی زبان به کتاب این است. اصفهانی کاتب عمادالدین از القصر
است. شده نوشته خیام مرگ از پس سال ۵۰ به نزدیک یعنی ۵۷۲ سال
سال ۱۰۰ حدود کتاب این است. رازی نجم الدین مرصادالعباد دیگر کتاب
صوفی نجم الدین است[44] شده تصنیف قمری ۶۲۰ در خیام مرگ از پس
دریغ کفرآمیزش افکار خاطر به خیام به کنایه و نیش از که بوده متعصبی
آنها در خیام اشعار که نهم) سدٔه از (پیش قدیمی کتاب های [45] است. نکرده
از مرصادالعباد بر عالوه گرفته اند قرار مصححان استفادٔه مورد و است آمده
مستوفی حمدالله گزیدٔه تاریخ ق)، ۶۵۸) جهانگشا تاریخ *[46] زیرند: قرار
از جنگی ق). ۷۴۱) االحرار مونس ق)، ۷۳۱) المجالس نزهة ق)، ۷۳۰)
یافت جنگ ملی شورای مجلس کتابخانٔه در نفیسی سعید که اشعار و منشآت
تذکره مانند مجموعه ای همچنین و است شده کتابت قمری ۷۵۰ سال در و
اشعار منتخابت بر مشتمل که یافت ملی شورای کتابخانٔه در غنی قاسم که

*[47] دارد. خیام از رباعی پنج و است شاعر سی

۵۷ این [48] می آید. دست به رباعی ۵۷ تکراری رباعیات گذاشتن کنار با
تصحیح برای کلیدی است مسلم خیام به آنها انتساب صحت تقریبًا که رباعی
رباعی ها این کمک با می دهد. مصححان دست به ناسره از سره شناختن و
در خیام زبان می شود. آشکار زیادی حد تا وی فلسفی مشرب و شاعر زبان
[49] نیست. کسی پیرو شعر در و است دور به تکلف از و ساده و طبیعی شعر
بلکه نبوده است متعارف معنی به شاعری رباعی سرودن از خیام هدف وانگهی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C


خیام پیروان ٥ ٤

شعر قالب در را خود فلسفی نکته بینی های شاعری ذوق داشتن واسطٔه به
کرده است[50] بیان

خیام رباعیات تصحیحات ٤

با که انگلیسی است فیتزجرالد ادوارد مرهون شاعر عنوان به خیام شهرت
این با شناساند. جهانیان به را خیام انگلیسی، به وی رباعیات شاعرانٔه ترجمٔه
نسبت هدایت قول به که است آورده خیام از اشعاری خود مجموعٔه در حال

[51] نیست. جایز خیام به آنها

وجود خیام رباعیات نام با که مجموعه هایی علمی تصحیحات از پیش تا
طوری به بود متضاد افکار و متناقض آرای از مغشوش مجموعه هایی داشت؛
دو روزی و باشد کرده عمر سال صد نفر یک «اگر هدایت صادق قول به که
چنین گفتن به قادر باشد کرده عوض را خود عقیدٔه و مسلک و کیش مرتبه
همیشه کاتبان اشتباه و نسخه نویسان بی مباالتی [52] بود.». نخواهد افکاری
اشعارش گاه خیام مورد در اما می شود. دیده خطی نسخه های بررسی در
هدایت [53] کنند. نزدیک تصوف مسلک به را آن تا داده اند تغییر به عمد را
کس هر که است این خیام رباعیات بودن مغشوش علت یک می گوید حتی
خیام به را آن تکفیر ترس از است گفته رباعی ای و کرده است می خوارگی
به بسیاری که است این دارد وجود که دیگری مشکل [54] داده است. نسبت
رباعیات شمار در بعدها ایشان رباعی و سروده اند رباعی خیام از تقلید و پیروی

[55] آمده است. خیام

گرفت. انجام هدایت صادق دست به خیام رباعیات معتبر تصحیح نخستین
داده صورت خیام رباعیات از تدوینی بود خیام دلبستٔه نوجوانی از وی
طوالنی مقدمه ای با و علمی تر و مفصل تر را آن ۱۳۱۳ در بعدها بود.
دست به بعدی معتبر تصحیح رسانید. چاپ به خیام ترانه های نام با
که شود ذکر است الزم رسید. انجام به ۱۳۲۰ در فروغی علی محمد
رباعیات تصحیح به دست کریستنسن و روزن ژوکوفسکی، نظیر اروپاییان
چندان را ایشان کار حاصل و تصحیح شیؤه بعدی منتقدان اما بودند زده

[56] ندانسته اند. معتبر

روایت: ترانه ها نام به کتابی در خیام رباعی ۱۲۵ از روایتی شاملو احمد
داده است. ارائه شاملو احمد

مقدس :جاوید نویسنده ۱۳۸۵ چاپ: چشمه-سال ناشر: سپهر، دایره کتاب
کامل متن همراه به خیام ترتیب سلسله رساله و علمی جهان بینی صدقیانی.
و کامل متن بر: است مشتمل کتاب این خیام. رباعیات شده تصحیح و
نسبت دیگر شاعران به که رباعیاتی استخراج خیام، رباعیات شدٔه تصحیح
حکیم نام با مطالبی آمده، دفعات به خیام اشعار دیوان در اما می شود. داده
سلسلٔه رسالٔه خیام، عربی اشعار کامل متن کهن، متون روایت به عمرخیام
که است و... خیام توسط سینا ابن وجود رسالٔه ترجمٔه هم چنین و ترتیب،

دهد. نشان خیام از واقعی چهره ای مطالب پیرایش ضمن کوشیده نگارنده

خیام فلسفی مشرب و اشعار مضمون ٤ . ٠ . ١

خیام رباعیات مضامین از کلی ای دسته بندی خیام ترانه های در هدایت صادق
می آورد: را موضوع با مرتبط رباعی های عناوین از یک هر ذیل و می دهد ارائه

آفرینش[57] راز •

زندگی[58] درد •

نوشته[59] ازل از •

دوران[60] گردش •

گردنده[61] ذرات •

باداباد[62] چه هر •

است[63] هیچ •

دریابیم[64] را دم •

زاهدان بر ای تازیانه خیام رباعیات که باورند این بر شناسان فارسی برخی
زبان ترویج المللی بین انجمن مقام قائم زاده» مدرس «عبدالرضا است. ریاکار
ناپایداری و دنیا اعتباری بی اشعارش در خیام دارد اعتقاد فارسی ادبیات و
تیز و تند زبان کشاند. می تصویر به اش زندگی در را انسان موقت هستی

[65] است. ریاکار و دروغین زاهدان بر ای تازیانه رباعیات، در خیام

خیام پیروان ٥

آداالید اثر شمع، نور زیر خیام عمر رباعیات مطالعٔه حال در ایرانی کاله با پیرمردی
هنسکام

استفاده بسیار خیام تشبیهات از حافظ که است باور این بر هدایت صادق
می آید. شمار به خیام پیروان بهترین و متفکرترین از که حدی تا است، کرده
نظر به بنا اما نمی رسد، خیام فلسفٔه به حافظ افکار او نظر به که چند هر
کرده رفع تشبیهات و شاعرانه الهامات با را نقص این حافظ هدایت صادق
صوفیانه تعبیر که پوشانده تشبیهات زیر را شراب قدری به نمونه برای و است
دربارٔه حافظ نمونه برای [66] ندارد. را پوشی پرده این خیام اما می شود. آن از

می گوید: سخن بهشت

می گوید: پرده پوشی بدون خیام اما

و آمده در خیام افکار تاثیر تحت کامًال که است کسانی از بوشور موریس
نشان خوبی به ایرانی شاعر با را او فکری هماهنگی خیام رویای نمایشنامٔه
دو [67] گرفته اند. مایه او از هم ژید آندره و رنو ارمان همچنین می دهد.
متن و ریخت نو شعر قالب در را خیام افکار نیز اسپانیایی شاعر کامارگو
رواج اروپا در را فرانسوی متن و التین سراسرآمریکای در را آنها اسپانیایی
پرداختند او تمجید به یا و گرفته اند الهام خیام از که کسانی از دیگر [68] داد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%98%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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هرزگوین و بوسنی در موریکا- کاروان سرای در کتیبه ای

خیام عمر - بخارست

برنارد» مارک «ژان گرولو»، «شارل الهور»، «ژان ژید»، «آندره از: عبارتند
[69] «شاپلن». و

خیام شخصیت درباره نظرها اظهار ٦

به را او دیگر بعضی و عارف منش حکیم شاعر یک عنوان به را او بعضی
کرده اند. معرفی محض مادی اندیش و چیز همه به بی اعتقاد شاعر یک عنوان
خیام رباعیات الحادی محتوای به توجه با دیگر نفر سه دو و رازی نجم الدین
تبرئه صدد در دیگر کسانی مقابل، در دارند. او درباره منفی نظرهایی اظهار
باشد. او توبه و پشیمانی از حاکی که ساختند، او قول از رباعیاتی و برآمدند او
این اصًال بگویند که برآمدند درصدد معاصر� دوره در بیشتر هم� کسانی
نجم الدین است. نام همبن به دیگری شخص از و نیست، خیام از رباعی ها
بسیار اشاره های العباد) (مرصاد خود کتاب در فرد، نخستین عنوان به رازی
می گوید او رباعیات محتوای به توجه با و دارد خیام به نسبت صریح و تند

به رباعی دو و فکری، انحراف دارای و مادی مآب است بوده آدمی این که
از حاکی است شعرهایی اینها که می گوید و می کند نقل او از شاهد عنوان

[70] است: این آنها از یکی و دینی مبانی به نسبت بی اعتقادی

اگر کرد. خلق را ما خدا که دارد اعتقاد سروده این به باتوجه خیام می گوید؛
یعنی «کم وکاست» در را ما چرا پس هستیم، آفرینش از خوبی ترکیب یک
کیست؟ تقصیر پس هستیم، بدی ترکیب هم اگر انداخت؟ محنت و رنج
اراده به خود که ما کرده، خلق این طور واقع در کرده خلق را ما که کسی
مجازات و نداریم تقصیری پس نشدیم، ساخته خود اراده به نیامدیم، خود

[71] نمی کند. پیدا معنی ما عذاب و ما درباره هم

این به مدام شعرش در «(خیام) می گوید: خیام دربارٔه احمد آل جالل
احساس این سکٔه دیگر طرف وقت آن و پوچی؛ و هیچی تو که می خواند
- یزدان چون بدی دست «گربرفلکم که نشسته محال آرزوی این پوچی،
اعتراض و شک شعرش وحاصل الخ و زمیان...» را فلک این من برداشتمی
نه وانگار غیب. عالم مقابل در و باال عالم مقابل در همه اما درماندگی. و
همین از ناشی او شعر غم و عنایت؛ قابل و هست هم پایینی دنیای که انگار

رباعیات.»[72] ابدیت راز خود همین و درماندگی؛

آثار ٧

کرده است. تالیف بسیاری ادبی و علمی آثار خیام

هواشناسی دانش در را االمکنت لوازم و فیزیک درباره را الحکمت میزان او
پادشاهان آیین و نوروز پدیداری در اوست، ادبی اثر دیگر نوروزنامه نوشت.
نگاشته قمری هجری ۴۹۵ حدود در که شراب و قلم و زر و اسب و ایرانی
سال در اروپایی پژوهان دانش تالش با خیام مقابله و جبر کتاب شده است.
۱۸۱۵ در کتاب این شد. یافته لیدن کتابخانه های از یکی در ۱۷۴۲

[17] شد. منشر و ترجمه فرانسوی دانشمندان از چند تنی توسط

بارٔه در عربی، زبان به المقابله و الجبر مسائل علی البراهین فی رسالة •
سوم. درجٔه معادالت

خطوط مورد در اقلیدس کتاب مصادرات من مااشکل شرح فی رسالة •
نسبت ها. نظریٔه و موازی

و طال مقادیر تعیین مسالٔه جبری «راه حل میزان الحکمه. رساله •
بدست مخصوص وزنهای وسیلٔه به معینی (آلیاژ) آمیزه در را نقره

می دهد.»[16]

المستقیم قسطاس •

نمانده است. باقی اثر این الحساب، مسائل رسالٔه •

موسیقی. دربارٔه اثری باالربعاء، التی اجناس علی القول •

و عالم خلق در خالق حکمت درباره عربی به تکلیف و کون رساله •
محمدبن ابونصر امام پرسش پاسخ در را آن خیام که تکلیف حکمت
پورسینا شاگردان از یکی او و نوشته است ۴۷۳ سال در نسوی ابراهیم
بسال صبری الدین محی سید باهتمام البدایع جامع مجموعه در و بوده
۱۹۳۳ سال ندوی سلیمان اهتمام به هند در خیام کتاب و ۱۲۳۰

شده است. چاپ میالدی

وجود کلیات در روضةالقلوب رساله •

العلی ضیاء رساله •

تضاد و صورت در رساله ای •

سینا ابن خطبه ترجمه •

کعب و جذر استخراج برای هندسی طرق صحت در رساله ای •

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%98%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8


عامه فرهنگ در خیام ٨ ٦

ایجاب مشکالت رساله •

طبیعیات در رساله ای •

ملکشاهی زیگ بیان در رساله ای •

حکومت بیان در الملک نظام رساله •

لوازم االکمنه رساله •

آمده است. بدست آن رباعی ۱۹ حدود در که خیام عربی اشعار •

نسخٔه یکی باقی مانده است. خطی نسخه دو کتاب این از نوروزنامه، •
[73] برلن. نسخه دیگری و لندن

یا (رباعی) چارینه ۲۰۰ حدود در که فارسی زبان به خیام رباعیات •
نبوده خیام به مربوط آن بر زائد و است خیام عمر حکیم از بیشتر

شده. داده نسبت خیام به بلکه

الحکمه عیون •

معراجیه رساله •

کلیات علم در رساله •

وجود معنی تحقیق در رساله •

عامه فرهنگ در خیام ٨

خیام جهانی چهره ٨ . ١

رومانی پایتخت بخارست، در خیام تندیس

شناخته اخترشناس و ریاضیدان شاعر، یک عنوان به خیام جهان در
ترجمه از پس می توان را خیام از جهان شناخت اوج که هرچند شده است.
که است حالی در این دانست. فیتزجرالد ادوارد وسیله به وی شعرهای

فیتزجرالد وسیله به ترجمه شده شعرهای از شماری پژوهشگران از بسیاری
در خیام شناخت در تفاوت هایی سبب خود این و نمی دانند خیام سروده را
مارک از غرب ادبیات بر خیام تأثیرات شده است. غربی ها و ایرانی ها نگاه
روشنفکران محبوب شاعر و شرق فلسفه نماد به را او الیوت اس تی. تا تواین

[74] کرده است. تبدیل جهان

۱۰ تعداد فرانسوی معروف خاورشناس دوتاسی» «گارسن ۱۸۷۵ سال در
که فرانسه کنسول بعد سال ۱۰ ولی بود برده فرانسه به را خیام از رباعی
آگاهی خیام اعتقاد و اندیشه و فلسفه به ولی می دانست خوب را فارسی زبان
خیام رباعیات از زیادی تعداد و کرد معرفی «صوفی» یک را خیام نداشت
شد موجب خیام فکر از خبری بی همین برد. فرانسه به را بدو منسوب و
و خیام به نسبت گوتیه نظر کند. حساب رند شاعری را او گوتیه تئوفیل که
ایرانی شاعر این به نسبت فرانسویان که شد موجب اشعارش تفصیل و شرح

[75] دهند. نشان زیادی عالقٔه

خواب از قبل همیشه لینکن آبراهام و کینگ لوتر مارتین پوتین، والدیمیر
[76] می خواندند. خیام رباعیات

ایرانی دانشمندان چهارتاقی

پیشرفت از نشانی عنوان به ۲۰۰۹ ژوئن در ایران اسالمی جمهوری دولت
از ترکیبی که چهارتاقی شکل به ساختمان-مجسمه ای صلح آمیز علمی
را می شود دیده آن در اسالمی و هخامنشی تزئینات و معماری سبک های
سمت در آن محوطٔه در که داد هدیه وین در متحد ملل سازمان دفتر به
از مجسمه هایی چهارتاقی این در شده است. داده قرار اصلی ورودی راست
قرار سینا ابوعلی و رازی زکریا بیرونی، ابوریحان خیام، ایرانی فیلسوف چهار

[77] دارد.

خیام نام به نامگذاری ٨ . ٢

شده است. نامیده خیام» «عمر خیام افتخار به ماه حفره های از یکی •

(۳۰۹۵ شد.(سیارک نامگذاری وی نام به ۱۹۸۰ سال در سیارکی •
[79][78] شده است. ساخته خیام نام به هتلی تونس در •

[82][81][80] می شود. تولید خیام نام به شراب هایی مصر و فرانسه در •

داد رخ آن جا در نیشابور قطار فاجعه که قطار ایستگاه های از یکی نام •
[83] بود. خیام نامش

به تهران شهرداری ۱۲ منطقه در واقع تهران شهر در خیام خیابان •
شده است. نام گذاری خیام عمر نام

کتابخانه مرکز در آبابا. آدیس شهر دراتیوپی واقع خیام رستوران •
اطالعات دارد. وجود امهری زبان به خیام روباعیات اتیوپی دانشگاه

است. آمده شمعی هوشنگ نامه سفر در بیشتر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AC_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C._%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B5(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85_(%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DB%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DB%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B1%DB%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B1%DB%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B1%DB%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B9%DB%8C


٧ داستان و فیلم در خیام ٨ . ٣

نیشابور. در خیام نمای افالک

آبابا. آدیس در خیام عمر رستوران

از گروهی توسط لندن در خیام» عمر «انجمن م. ۱۸۹۲ سال در •
تا انجمن این شد. بنیانگذاری روزنامه داران و ادیبان و دانشمندان
این در کرد. برگزار خّیام برای بزرگداشت مراسم سه م. ۱۸۹۳ سال
انجمن اعضای که که شد خوانده خیام مدح در زیادی اشعار انجمن ها
فیتزجرالد ادوارد مزار بر سرخ گل بوته عدد دو همچنین بودند. سروده
طور این آن سرلوحه بر که شد قرارداده عمرخیام رباعیات مترجم
آن تخم و شده پرورده کیو باغ در سرخ گل بوته این بود: شده نوشته
از تن چندین بدست و آورده نیشابور در عمرخیام مزار از سیمپسن را

[84] شده. غرس عمرخیام انجمن ازجانب فیتزجرالد ادوارد هواداران

[85] می آورد. را گفته ای خیام از خود سخنرانی در کینگ لوتر مارتین •

نیشابور در ٨ . ٢ . ١

خیام نام به نیشابور در شهری میدان های از یکی خیام میدان •
خیام عمر اولیه آرامگاه بنای میدان این میان در شده. نامگذاری

شده است. داده قرار

شهرک در واقع نیشابور شهر خیابان های از یکی خیام خیابان •
شده است. نام گذاری خیام عمر نام به که است فرهنگیان

نامگذاری خیام نام به نیشابور نزدیکی در خیام صنعتی شهرک •
[86] شده است.

نامگذاری خیام نیشابور قدیمی مدرسه های از یکی خیام دبیرستان •
شده.

نیشابور ستاره شناسی پژوهشکده و خیام نمای افالک •

نیشابور در خیام) ریاضی تخصص از (برگرفته نیشابور ریاضیات خانه •
است. وی نام به

داستان و فیلم در خیام ٨ . ٣

۱۹۵۶ ساخته آمریکایی فیلمی خیام، عمر فیلم •

۲۰۰۵ سال ساخته آمریکایی فیلمی خیام، عمر افسانه میراث دار: •

دالویز(نوشته دروغ آن و خیام نام به ایرانی رمان های از یکی در •
دارد. محوری نقشی خیام روح معین زاده)، هوشنگ

است. معلوف امین نوشته سمرقند رمان اصلی شخصیت وی •

علی محمد اثر شیرازی» «معصومه داستان شخصیت های از یکی خیام •
شیرازی) معصومه کتاب به شود (رجوع است زاده جمال

گرگ رمان شخصیت های از تن دو میان بحث موضوعات از یکی وی •
است. لندن جک نوشته دریا

از رباعی یک با گری(۱۹۴۵) دوریان تصویر اسکار جایزه برنده فیلم •
این از اثر گرفتن الهام از نشان که می یابد پایان همچنین و آغاز خیام

است. رباعی

فیلم اول نقش زن معشوق فیلم از جایی (Unfaithful)در فیلم در •
می خواند خیام از ربأعی یک او برای

وابسته جستارهای ٩

خیام رباعیات •

خیام-پاسکال مثلث •

خیام-ساکری چهارضلعی •

خیام عمر ۳۰۹۵ سیارک •

خیام آرامگاه •

ایران در دانش •

خیام عمر نمای افالک •

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85_(%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1:_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C(%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C(%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C(%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DB%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B5_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DB%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B5_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DB%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B5_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
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و ترجمه بنگاه تهران: بدره ای، فریدون ترجمٔه توماس، هنری فلسفه، بزرگان [1]
صص۱۷۰-۱۶۷. ،۱۳۴۸ کتاب، نشر

۹۸۰ ،۹۷۸ دهخدا [2]

است. مضبوط خیام مدخل ذیل بریتانیکا، دانشنامٔه در فوت تاریخ [3]

۹۸۰ ،۹۷۸ دهخدا [4]

ص۴۱ عمر، حکیم خیام، شعرا، و نویسندگان دنیای [5]

Edward Fitzgerald [6]

۱۴۶ یوشکویچ و روزنفلد [7]

Victor J. Katz (1998), History of Mathematics: An [8]
Introduction, p. 270, Addison-Wesley, ISBN 0-321-
01618-1: “In some sense, his treatment was better than
ibn al-Haytham’s because he explicitly formulated a new
postulate to replace Euclid’s rather than have the latter

hidden in a new definition.”
ملکی، صاحبعلی نیشابوری، خیام عمر حکیم دربارٔه شرحی خیام، رباعیات [9]

۱۰ صفحٔه

۹۰ صفحٔه پناهی، احمد محمد صباح، حسن [10]

خیام عمر حکیم نام به کتابی در مصاحب غالم حسین دکتر توسط رساله این [11]
شده است. منتشر و ترجمه جبر عالم به عنوان

۴۰۶ دانشمندان علمی زندگینامٔه خالصٔه [12]

سال در اقلیدس مصادرات کتاب مشکالت شرح در رساله ای نام با رساله این [13]
رسید. چاپ به ارانی تقی دکتر اهتمام به ۱۳۱۴

دوم پاراگراف ص۴۱، شعرا، و نویسندگان دنیای صنعتکار، ظریفیان بهنام [14]

ترکمنستان جمهوری در ماری، اکنون [15]

۴۰۷ دانشمندان علمی زندگینامٔه خالصٔه [16]

مراقبی غالمحسین مقدمٔه [17]

:دکتر مقدمه زاده، حمزه نساء کوشش به خیام، عمر حکیم رباعیات [18]
رشت ابریشم چاپ شرکت چاپ: سیدان، محمدحسن

خیام عمر زندگی [19]

مقدمه نیشابوری، خیام عمر حکیم درباره مقاله نوزده [20]

ملکی، صاحبعلی نیشابوری، خیام عمر حکیم درباره شرحی خیام، رباعیات [21]
صفحه غنی، دکتر و فروغی محمدعلی خیام، عمر حکیم رباعیات ۱۱؛ صفحه

۷
نیشابور» پیر «خیام، بخش زرین کوب، عبدالحسین ُحّله، کاروان با [22]

ص۱۴۰ جوادزاده، [23]

کتاب نشر تاریخ، شگفت انگیز چهرٔه صباح، حسن سمنانی، پناهی محمداحمد [24]
ص۹۱-۸۹ ،۱۳۷۰ چهارم، چاپ نمونه،

ص۸ فروغی، [25]

ص۱۳۴ دیگران، و ا؛ س. کانسوا، [26]

۱۳۱ مصاحب، غالمحسین [27]

Smith, Euclid, Khayyam, Saacheri, Scripta Mathematica, [28]
III/no.1 1935, pp. 5-10

۱۰ دوم چاپ هدایت، صادق [29]

۱۴۰ برگرن ال. جی. [30]

۹۳ آرام، احمد [31]

۱۳۲ مصاحب، غالمحسین [32]

۱۴۸ یوشکویچ و روزنفلد [33]

نشریه (pdf ) اسالمی دوران ریاضیات در گسترده مفهومی جمله ای: دو قضیه [34]
ریاضی انجمن به متعلق ۲۶ پیاپی شماره ،۲۰ سال ریاضی، اندیشه و فرهنگ

ایران.

کنید. رجوع خیام مثلث مقالٔه به [35]

نیشابوری خیام به منسوب رساله نوروزنامه، [36]

۳۲ واردن، در وان [37]

(D.S. Kasir انگلیسی: (به [38]

۱۳۷ برگرن ال. جی. [39]

۱۳۷ مصاحب، غالمحسین [40]

کاروان انتشارات خیام، عمر زندگی [41]

۱۱ هدایت [42]

۱۲ خیام ترانه های هدایت، [43]

۲۴ فروغی [44]

۱۳� ۱۲ خیام، ترانه های هدایت، [45]

مقدمٔه نک. است. کرده استفاده تصحیحاتش در فروغی که فهرستی اساس بر [46]
۵۲�۳۴ فروغی

می شود معلوم اثر کهنگی است نرفته وی معاصران یا حافظ از ذکری که آنجا از [47]

۵۲ فروغی [48]

۵۵�۵۴ خیام ترانه های هدایت، [49]

۱۵�۱۴ فروغی [50]

۱۱ خیام ترانه های هدایت، [51]

۹ خیام ترانه های هدایت [52]

۲۲ خیام، ترانه های هدایت، [53]

۲۲ خیام ترانه های هدایت [54]

۲۳ خیام ترانه های هدایت [55]

۲۱ خیام ترانه های هدایت و ۲۶ فروغی به کنید نگاه نمونه برای [56]

نفزود/وز جاللش و جاه من رفتن سود/وز را گردون نبود آمدنم «از نمونه: [57]
بود» چه بهر از رفتنم و آمدن نشنود/کاین گوشم دو نیز هیچ کسی

/به شدمی؟ کی بدی، بمن شدن نیز نامدمی/ور بدی، بمن آمدنم «گر نمونه: [58]
فروغی نسخٔه بدمی.» نه شدمی، نه آمدمی، خراب/نه دیر کاندرین نبدی زان

می شود. آغاز نامدمی» بدی خود به آمدنم «گر با و دارد تفاوت کمی

فرسوده است/در بد و نیک ز قلم بوده است/پیوسته بودنیها نشان لوح «بر نمونه: [59]
بیهوده است» ما کوشیدن و خوردن بداد/غم بایست آنچه هر ازل روز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0321016181
https://fa.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0321016181
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.caravan.ir/AuthorTranslatorDetail.aspx?id=65
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%84%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://www.ims.ir/publications/mct/26-4.pdf
http://www.ims.ir/publications/mct/26-4.pdf
http://www.ims.ir/publications/mct/26-4.pdf
http://www.ims.ir/publications/mct/26.htm
http://www.ims.ir/publications/mct/26.htm
http://www.ims.ir/publications/mct/26.htm
http://www.ims.ir/publications/mct/26.htm
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.caravan.ir/AuthorTranslatorDetail.aspx?id=65


٩ کلی منابع ١٠ . ٢

شاد خود استادی ز شدیم/یکچند استاد به کودکی به «یکچند نمونه: [60]
شدیم.» باد چون و آمدیم بر آب رسید/از چه را ما که شنو سخن شدیم/پایان

شدیم» باد بر و برآمدیم خاک «از فروغی نسخٔه در

نگاری زلف سر بند بوده است/در زاری عاشق من چو کوزه «این نمونه: [61]
یاری گردن بر که می بینی/دستی است او گردن بر که دسته بوده است/این

بوده است

ومعشوق می بی مقیم/پس دهر درین ما مقام نیست «چون نمونه: [62]
جهان رفتم من چون بیم/ و امیدم محدث و قدیم ز کی عظیم/تا خطایی است

قدیم» چه محدث چه

دستم در چیست عمر حاصل هیچ/وز بربستم رخت چه جهان ز «بنگر نمونه: [63]
هیچ» بشکستم چو ولی جمم جام هیچ/من بنشستم چو ولی طربم هیچ/شمع

می گذرد/ساقی طرب با که دمی می گذرد/دریاب عجب عمر قافلٔه «این نمونه: [64]
می گذرد» شب که را پیاله آر خوری/پیش چه حریفان فردای غم

جمهوری است.[خبرگزاری ریاکار زاهدان بر ای تازیانه خیام رباعیات [65]
[http://irna.ir اسالمی(ایرنا)

۵۷-۵۶ خیام ترانه های هدایت، [66]

72-73 پوچی فلسفه امینی، [67]

101 پوچی فلسفه امینی، [68]

100-101 پوچی فلسفه امینی، [69]

پارس دریایی پژوهش های کانون نیشابوری خیام عمر حکیم [70]

پارس دریایی پژوهش های کانون نیشابوری خیام عمر حکیم [71]

سهامی تهران:شرکت روشنفکران. وخیانت درخدمت جالل. احمد، آل [72]
ص۱۵۵ خوارزمی. انتشارات

۱۲ حصوری علی پیشگفتار نامه، نوروز [73]

اسفند ۳ همبستگی روزنامه الیوت اس تی و تواین مارک بر خیام تأثیر [74]
۱۳۸۴

۱۰۰ پوچی فلسفه امینی، [75]

۱۴) ۱۶۴ ش. جوان، همشهری . کوزه گری. درکارگه رضایی. احسان [76]
.۵۲ :(۱۳۸۷ اردیبشهت

http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2009/ [77]
unisvic167.html

هتل آن وب گاه [78]

(۲۰۰۷ مه ۸) Moon Nomenclature - Craters [79]

اصلی نسخٔه از بایگانی شده (انگلیسی)». دیگر کشورهای شراب های «برچسب [80]
.2007 ژوئیه 6 در بازبینی شده .۲۰۱۲ مه ۰۷ در

اصلی نسخٔه از بایگانی شده خیام». عمر نام با شراب یک برچسب از «تصویری [81]
.2007 ژوئیه 6 در بازبینی شده .۲۰۱۲ مه ۰۷ در

مه ۰۷ در اصلی نسخٔه از بایگانی شده .«( (آلمانی شراب ها نام از «فهرستی [82]
.2007 ژوئیه 6 در بازبینی شده .۲۰۱۲

انجمن از حوادث اثر در درگذشته روزنامه نگاران از گزارشی [83]
Fédération Internationale فرانسوی: بی مرز(به روزنامه نگاران

des)(فرانسوی) Journalistes

۹۸۰ دهخدا [84]

It is time for all people of con- انگلیسی: (به لوتر: مارتین گفته [85]
science to call upon America to come back home. Come
home America. Omar Khayyám is right 'The moving fin-

(ger writes and having writ, moves on.

رضوی خراسان استان صنعتی شهرک های وب گاه [86]

کلی منابع ١٠ . ٢

دوم. چاپ اسالمی. دوره ریاضیدانان زندگینامه قربانی. ابوالقاسم •
ISBN 964-01-0817- .۱۳۷۵ دانشگاهی، نشر مرکز تهران:

.0
محمد ترجمٔه اسالمی. دورٔه ریاضیات از گوشه هایی ال.. جی. برگرن، •

.۱۳۷۳ فاطمی، تهران: جمالی. علی رضا و وحیدی قاسم

.۱۴۰ مسلسل شماره ۲۱ جلد دهخدا لغت نامه علی اکبر. دهخدا، •
لغت نامه. سازمان تهران، دانشگاه تهران: معین. محمد دکتر نظر زیر

خطوط دربارٔه خیام «نظریٔه ب.. آ. یوشکویچ، و آ؛ ب. روزنفلد، •
شرکت تهران: شهریاری. پرویز ترجمٔه شرق. در ریاضیات در موازی».

.۱۳۵۲ خوارزمی، انتشارات سهامی

سده های در نزدیک و میانه شرق «ریاضیات دیگران. و ا؛ س. کانسوا، •
شرکت تهران: شهریاری. پرویز ترجمٔه شرق. در ریاضیات در میانه».

.۱۳۵۲ خوارزمی، انتشارات سهامی

خالصٔه در نیشابوری». ابراهیم عمربن ابولفتح غیاث الدین «خّیام، •
نظر زیر مهاجر. کیومرث دکتر ترجمٔه دانشمندان. علمی زندگی نامه
انتشارات شرکت تهران: مجیدی. فریبرز ویراستار بیرشک، احمد

.۱۳۷۴ فرهنگی، و علمی

زبان در ریاضیات تاریخ به مربوط «آثار غالم حسین. افشار، صدری •
دانشگاه جانبی انتشارات تهران: ریاضیات. با آشنایی در فارسی».

.۴۱ .۲۵۳۶ آزاد،

چاپ مصاحب. غالمحسین جبر. عالم عنوان به خیام عمر حکیم •
ملی کمیسیون همکاری با فرهنگی مفاخر و آثار انجمن تهران: دوم.

.ISBN 964-6278-56-6 .۱۳۷۹ ایران، در یونسکو

چاپ فروغی. محمدعلی مقدمٔه و تصحیح با خیام. رباعیات خیام. •
.۱۳۶۹ اسماعیلیان، انتشارات تهران: اول.

طهوری. کتابخانه تهران: مینوی. مجتبی نوروزنامه. خیام. عمر •

امیرکبیر، انتشارات تهران: اول. چاپ خیام. ترانه های هدایت. صادق، •
.۲۵۳۶

ترجمٔه نوتر. امی تا خوارزمی از جبر، تاریخ واردن. در وان ل. ب. •
کوروش. چاپ جمالی. علیرضا دکتر اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر
.ISBN 946-486-023-3 .۱۳۷۶ زمستان مبتکران، انتشارات

.۱۳۵۳ پرستو، کتابهای ششم. چاپ خیام. ترانه های صادق. هدایت، •

جهان. و ایران ریاضیدانان حال شرح اکبر: مرتضی پور، •

«هستی»، فصلنامه از نقل به نو، دهلی در شده ایراد سخنرانی متن •
.۱۳۸۳ بهار

ملک، انتشارات خیام. عمر حکیم رباعیات غالمحسین. مراقبی، •
تهران. ،۱۳۷۸

نوین. ایران آگهی کانون خراسان، کتاب ،۱۳۸۰ جوادزاده، هاشم •

چاپ فارابی، نشر شعرا، و نویسندگان دنیای صنعت کار، ظریفیان بهنام •
.ISBN 964-5608-37-6 یکم،۱۳۸۳،

تاریخ، شگفت انگیز چهره صباح حسن سمنانی، پناهی محمداحمد •
.۱۳۷۰ چهارم، چاپ نمونه، کتاب نشر

فراهانی، میرسعیدی نشر عزل)، (اسرار رباعیات ابراهیم، عمربن خیام، •
.ISBN 964-6853-15-3 ،۱۳۸۱ یکم، چاپ
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بیرون به پیوند ١٢ ١٠

مه  ۸) (انگلیسی)   Moon Nomenclature - Craters وب گاه •
. (۲۰۰۷

:دکتر مقدمه حمزه زاده، نساء کوشش به خیام، عمر حکیم رباعیات •
رشت. ابریشم چاپ شرکت چاپ: سیدان، محمدحسن

.۱۳۶۶ سروش، تهران: آرام. احمد اسالم. در علم در «ریاضیات». •

پوچی. فلسفه عباسی. جواد دکتر کوشش: به حسین، دکتر امینی، •
.۱۳۸۶ دانش، کنکاش اول. چاپ

کنگره نیشابوری، عمرخیام حکیم درباره مقاله نوزده •
جهانی سال در خیام عمر حکیم بزرگداشت جهانی
اداره ناشر: نظریان، گردآورنده:حسن ریاضیات(۲۰۰۰میالدی)،
نیشابورشناسی، مرکز همکاری با خراسان اسالمی ارشاد و فرهنگ

.۱۳۷۹ اردیبهشت

بیشتر مطالعه ١١

.۱۳۱۷ مصاحب، غالمحسین ترجمٔه خیام، مقابلٔه و جبر •

.۱۳۳۹ آرام، احمد ترجمٔه نللینو، اسالمی، نجوم تاریخ •

.۱۳۳۹ مصاحب، غالمحسین جبر، عالم به عنوان خیام عمر حکیم •

جالل دکتر خیام، مقابلٔه و جبر از زمین مغرب دانشمندان استفادٔه •
.۱۳۳۹ مصطفوی،

.۱۳۴۶ همائی، جالل خیامی نامه، •

.۱۳۵۰ آرام، احمد ترجمٔه نصر، سیدحسین اسالم، در تمدن و علم •

شرق، در ریاضیات کتاب در مقاله ای موازی، خطوط دربارٔه خیام نظریٔه •
.۱۳۵۲ شهریاری، پرویز ترجمٔه

سارتون، جورج خیام، عمر تا هومر از اول: جلد علم، تاریخ بر مقدمه •
.۱۳۵۳ افشار، صدری غالمحسین

و مقاالت مجله مصطفوی، زهرا وجود، درباره خیام نظر بازسازی •
.۱۳۸۴ ،۷۷ شماره بررسیها،

بیرون به پیوند ١٢

خیام رباعیات اشعار •

یوتیوب] در کلثوم[ویدیو ام صوت با رباعیات خواندن •

مختلف زبان های به خّیام دربارٔه اّطالعات •

هدایت صادق اثر خیام، ترانه های کتاب دانلود •

(انگلیسی) ۳ درجه معادله هندسی حل و خیام عمر •

بشیری) ایرج قلم (به خیام عمر زندگی نامه •

خیام عمر حکیم اطالعات بانک •

وسطی، قرون ریاضی دان بزرگ ترین کارنامه بر مروری خیام، رازهای •
بنیادی» دانش های «پژوهشگاه در

بی بی سی خیام، مستند •
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مجوزها و مشارکت کنندگان تصویر، و متن منابع ١٣

متن ١٣ . ١
،Hamed~fawiki، Kaveh مشارکت کنندگان:روزبه، http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85?oldid=15332645 خیاممنبع: •
YurikBot، مهرزاد، ،Salehara، Mosaffa، Mostafazizi محمدیان، ،Remohammadi، Shervinafshar، Aliparsa، Mardetanha دانیل، حسام، ماني،
Mehran، Behaafarid، ربوسام، ،Zeerak، Bidabadi، Khazaei، Salari، Mmehdi.g ظهیری، ،Ariobarzan، Bahadorjn، Mohsens، Meelad
Meisam، Sa.vakilian، Elessar، Bilijacks~fawiki، Escarbot، Hassanagha، JhsBot، Huji، Shahnamk، Soroush، R0stam، RetiredUser،
M samadi، CommonsDelinker، مرتضا، ،Thijs!bot، Aparhizi، Senemmar، Farzaaaad2000، Ali6236 آرش، ،Sdfhkjdbhoppiozcxzcxvvdvbdfk
Ebraminio، Hoseyn 1، Abtinb، TXiKiBoT، VolkovBot، Sanchooli، Vahids، Behtis، Gerehgoshaa، Aami، آسا، ،Kamix سندباد، ،Taranet
SieBot، Persiana، Idioma-bot، Bersam، Siahkaly، Adora، Arashp، لیپسکینگ، ،AlleborgoBot بالگ، فخرالدین ،AlnoktaBOT، BotMultichill
Eh kia، Farzan44، Elmju، Mehdiabbasi، Tanhabot، پرور، مهر اندیش آزاد ،Shokuhi، XOXOXO، WikiKochooloo، Komeil 4life، Carl
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