دکتر بصیر کامجو
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غياث الدين ابوالفتح عمر فرزند ابراهيم نيشابوری موسوم به خيام  ،شاعر  ،دانشمند  ،فيلسوف  ،فقيه ،
منجم و رياضيدان  ،از بزرگترين و مشهورترين شعرای تاريخ خراسان بزرگ تاجيک تبار آريايی نژاد
در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم است  .كه معروفيت وی مرزها را در نورديده و در سرتاسر
گيتی به عنوان شاعری خردگرا شناخته شده است.
حكيم عمر خيام اگرچه بيشتر به عنوان شاعری رباعی سرا شهره گشته است ولی وی در واقع فيلسوف
ورياضيدانی بزرگ بود كه در طول عمر دراز خويش كشفيات مهمی در رياضيات و نجوم انجام داد.
زندگی حكيم همچون عقايد و انديشههای ژرف و پوينده او در هالهای از ابهام فرو رفته است و
افسانههايی كه به اين دانشمند بزرگ نسبت دادهاند حقايق وزندگی او را تا حدودی با داستانهايی غير
واقعی درآميخته است .تاريخ زندگی حكيم معلوم نيست ولی بنابر شواهد امر « خيام » در سال 439
هـ.ق در نيشابور  ،به دنيا آمده و وفات او بين  509و  517هجری اتفاق افتاده است)1( .
بقول نويسنده كتاب « تاريخ الفيی » به روايتی اشاره كرده است كه براساس آن اصل و نسبت خيام از
روستايی به نام شمشاد در نزديكی بلخ بوده ولی حكيم خود در نزديكی استرآباد در كرانه شمال و شرقی
دريای خزر به دنيا آمده است.
دوران كودكی و نوجوانی حكيم نيز كامال مشخص نيست ولی بطور قطع وی مطالعات خود در زمينه
علوم معمول آن روز را در نيشابور سپری كرده و به سبب نبوغ ذاتی و ذهن خالق و استعداد واالی
خويش به دستاوردهای شگرفی نايل آمده است.
خيام ظاهرا ً كماكان به مطالعه وتدريس مشغول بوده و بويژه كتابهايی فلسفی ابوعلی سينا را ،كه او وی
را استاد خود می دانسته است ،عميقا ً مطالعه و بررسی می كرده و يكی از خطبة الغراء وی را نيز
بفارسی ترجمه کرده است  .تنها روايت موثقی كه طی اين مدت در دست است از« نظامی عروضی »
است كه پيشگويی معروف حكيم خيام را در مورد منزلگاه ابدی اش نقل كرده است  .وی بيشتر عمر
خود را در تدريس رياضيات وفلسفه گذراند .
عمر خيام باابوحامد غزالی مالقات وبرخورد داشته است  .آوازۀ علمی « خيام»  ،سبب شد که بدربار
« سلجوقيان » راه يابد)2( .

بزرگترين فعالیت نجومی حكیم عمر خیام محاسبه و تعیین جدول موسوم
به تقويم جاللی (*) بود كه در سال(  476هـ.ق  ) .به دستور سلطان جالل الدين ملكشاه سلجوقی
مأمور انجام آن گشت و با ابو المظفر اسفزاری  ،ميمون فرزند نجيب واسطی و گروهی از دانشمندان
ديگر مطالعاتی درخصوص تأسيس رصدخانهای بزرگ انجام داد.
وی سپس حاصل مطالعات خود و ساير دانشمندان را به خدمت شاه بدين گونه ارائه نمود كه به علت
اينكه در حركات كواكب به مرور ايام تفاوتهای فاحش پديد می آيد هر سی سال يك بار بايد رصدی
انجام گيرد و اين امر به جهت سپری شدن عمر وی و ديگر اعضاء اين هيئت مطالعاتی امكان پذير
نيست .از اين روی به پيشنهاد خيام قرار بر آن شد كه تاريخی وضع گردد كه اول سال آن در هنگام
اعتدال ربيعی يعنی در هنگامی كه آفتاب به اول برج بره وارد نشود قرار گيرد وكبيسههای الزم به
گونهای وضع شوند تا اول سال همواره در يك موقع باشد و به مرور زمان تغيير نيابد و نام ملكشاه نيز
كه بر اين تاريخ قرار میگيرد ابدی شود.
خيام و ديگر منجمانی كه در تنظيم تاريخ جاللی مشاركت داشتند تاريخ جاللی را با در نظر گرفتن اينكه
بر حسب زيج جديد طول دقيق سال  365روز و  5ساعت و  48دقيقه و  45ثانيه است تنظيم نمودند و
مقرر داشتند كبيسهها طوری چهار سال به چهار سال انجام شوند كه ماههای اين تاريخ نيز شمسی
حقيقی باشد ...يعني مبدأ هر ماه روزی باشد كه آفتاب در نصف النهار آن روز در درجه برجی باشد از
بروج دوازده گانه به شرطی كه نصف النهار پيشتر در آخر برج مقدم باشد .ولی چون مكث آفتاب در
بروج مختلف بود ...نخواستند كه ايام اوراق در تقويم مختلف باشد .بنابراين هر ماهی در اين تاريخ را
به سی روز گرفتند بی تفاوت و پنج روز باقيمانده را به اتفاق پيشنهاد كردند كــــــــــــــــــــه در آخر ماه
( فبروری ) يعنی دلو افزوده شود.
دستاوردهای علمی خيام برای جامعه بشری متعدد و بسيار درخور توجه بوده است .وی برای نخستين
بار در تاريخ رياضی به نحو تحسين برانگيزی معادله های درجه اول تا سوم را دسته بندی کرد(،)16
و سپس با استفاده از ترسيمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی توانست برای تمامی آنها راه حلی کلی
ارائه کند.
عمر خيام برای معادله های درجه دوم هم از راه حل هندسی و هم از راه حل عددی استفاده کرد ،اما
برای معادالت درجه سوم تنها ترسيمات هندسی را به کار برد؛ و بدين ترتيب توانست برای اغلب آنها
راه حلی بيابد و در مواردی امکان وجود دو جواب را بررسی کند.
خيام همچنين توانست با موفقيت تعريف عدد را به عنوان کميتی پيوسته به دست دهد و در واقع برای
نخستين بار عدد مثبت حقيقی را تعريف کند و سرانجام به اين حکم برسد که هيچ کميتی ،مرکب از
جزء های تقسيم ناپذير نيست و از نظر رياضی ،می توان هر مقداری را به بی نهايت بخش تقسيم کرد.

خيام اولين کسی است که هندسه تحليلی را برای حل معادالت بکار برده است .واز اين حيث نيز قريب
چهار قرن پيش از« رنه دکارت » (  1637ميالدی ) رياضيدان و فيلسوف فرانسوی  ،هندسه تحليلی
را وضع کرده است.
همچنين خيام ضمن جستجوی راهی برای اثبات "اصل توازی" (اصل پنجم مقاله اول اصول
اقليدس(**) در کتاب شرح اصول مشکل آفرين کتاب اقليدس ،مبتکر مفهوم عميقی در هندسه شد.
در تالش برای اثبات اين اصل ،خيام گزاره هايی را بيان کرد که کامال مطابق گزاره هايی بود که چند
قرن بعد توسط واليس و (جوانی جرو الموساکری (  1667ـ  1723م  ) .رياضيدانان اروپايی بيان شد
و راه را برای ظهور هندسه های نااقليدسی در قرن نوزدهم هموار کرد.
بسياری را عقيده بر اين است که مثلث حسابی پاسکال ( 1623ـ  1662م ) .را بايد مثلث حسابی خيام
ناميد و ب رخی پا را از اين هم فراتر گذاشتند و معتقدند ،دو جمله ای نيوتن را بايد دو جمله ای خيام
ناميد.

البته گفته می شود بيشتر از اين دستور نيوتن و قانون تشکيل ضريب بسط دو جمله ای را جمشيد
کاشانی و نصيرالدين توسی ضمن بررسی قانون های مربوط به ريشه گرفتن از عددها آورده اند.
خيام افزون بر انگاره های تحليلی ورويکرد های فکريش در مورد پرابلم علم رياضی  ،او با ديد عميق
از اهميت شناخت حيات ،ـ انسان را در غلبه و مبارزه با زندگی دعوت می کند و به اين باور است که
وقت را غنيمت شمرد وبه مرگ اعتنا نکرد .او ميگويد :

احمق در پی جاه و جالل وثروت می رود وبارفتن به اين بازيچه ها  ،سعادت خودرا پايمال وسالمتی
خود را به خطر می اندازد  ،ولی عاقل بدون رساندن زيان به ديگران  ،دم را غنيمت ميشمرد ومی
کوشد از مظاهر و زيبايی طبيعت استفاده کند وبرای فرار از بيابان سوزان حيات به « واحه هنر» پناه
می برد .
عمر خيام ميگويد  ... :حرص و آز نبايد داشت  ،قانع بايد بود ،بيش از حاجت نبايد خواست  ،مناعت
وعزت نفس واستقالل طبع را نبايد از دست داد  ... .او نه وعظ ميکند نه مناجات نه تضرع و زاری
مينمايد نه عرفان می بافد  ،همه مستغرق فکر از دهر است که برای چه آمديم و چرا می رويم  ،هيچ
کس حقيقت را ندانست واز اين شب تاريک راه بيرون نبرد همه افسانه گفتند ومردم را در خواب کردند
وخود نيز بخواب رفتند.
اما گذشته از همه اينها ،بيشترين شهرت خيام در طی دو قرن اخير در جهان به دليل رباعيات اوست که
نخستين بار توسط « فيتزجرالد » به انگليسی ترجمه و در دسترس جهانيان قرار گرفت و نام او را در
رديف چهار شاعر بزرگ جهان يعنی ( هومر ،شکسپير ،دانته و گوته ) قرار داد .اينک به نقل بخشی
از انديشه های خيام می پردازيم که در رباعيات او بازتاب روشن يافته است
پيش از من تو ليل و نهاری بـــــودست
در هــــر قرنی بزرگـــــواری بودست
هر جا که قدم نهی تـــــو بر روی زمين
آن مردمک چشــــم نگــــــاری بودست
تا چــــــند زنـــــم بروی دريا هـــا خشت
بـــــيزار شــــــدم ُزبت پرســتان کنشت
خيام کـــه گفت کـــه دوزخی خواهد بود
کـــــه رفت بدوزخ و کـــه آمد زبهشت
گــــويند کسان بهشت با حــور خوشست
من ميگويم کـــه آب انگـــور خوشست
اين نقــــــد بگير ودست از آن نسيه بدار
کـآواز دهـــــل شنيدن آز دورخوشست
آنها که کهـــن شدند واين ها که نـــو اند
هـرکــس به مراد خويش يک تک بدوند
اين کهـــنه جهــــان بکس نمــــــاند باقی
رفتــند و رويم وديگر آيند و روند ()4
حكيم در فلسفه اسالمی و فلسفه يونانی نيز تبحر ويژه ای داشت و روش های پيچيده فلسفه يونانی و
افكار وعقايد علمای بزرگ يونان را با زبانی ساده به شاگردان خود می آموخت .خيام در فلسفه دارای
بينش ژرفی بود و معتقدات دينی خود را نيز با همين بينش مورد بررسی قرار می داد.
در اشعار خيام كه سالها پس از مرگ او منتشر شد افكار فلسفی او كه تصويری روشن و شفاف
ازپوينده يی شك انديش ،آگاهی ناخرسند از محدوديتهای روش علمی،عالمی كه به عبث در جستجوی
يافتن  ،بيان عقلی تناقضات زندگی و مرگ ،آفرينش و انهدام ،تركيب و گسيختگی ،وجود و عدم می
باشد به خوبی جلوه گر است .

اشعاری كه از وی برجای مانده است بيشتر در قالب رباعی و بصورت دو بيتی هايی ساده و كوتاه
است كه بدور از هرگونه فضل فروشی و تالش برای لفاظی،عميقترين انديشهها و معانی فلسفی
متفكری بزرگ و وارسته را در مقابل اسرار عظيم آفرينش به تصوير كشيده است.
مضمون عمده اشعار منسوب به خيام همچون عقايد فلسفی وی توجه به قانون جبر مــــــــــــــــرگ و
فنا ( نفی نفی )  ،شك و حيرت ،افسوس از گذر عمر.و.و.و ..است.
اشعار فعلی منسوب به خيام بيش از هزار رباعی را در بر می گيرد ولی اكثر محققان تنها 178
رباعی را از آن شاعر دانسته و ساير اشعار را اگرچه تفاوت چندانی با رباعيات واقعی خيام ندارند
سروده برخی از شاعران وعارفان زمان وی و اندكی پس از مرگ خيام دانستهاند كه بدليل گستاخی و
زياده روی در ابراز عقايد فلسفی خود اين رباعيات را به حكيم خفته در خاك نسبت داده و خود را از
مجازاتهای سخت احتمالی وممکن رهانيدهاند.
رباعيات خيام در قرن نوزدهم توسط « ادوارد فيتزجرالد » شاعر بزرگ انگليسی و در نهايت
هنرمندی به زبان انگليسی ترجمه شد و مورد استقبال شديد محافل علمی و ادبی« اروپا » قرار گرفت
به صورتی كه رباعيات خيام در مدتی كوتاه به زبانهای ايتاليايی ،روسی ،فرانسوی ،آلمانی ،عربی،
تركی و ارمنی و اسپانيايی نيز ترجمه شد و اين دانشمند تاجيک تبار ايرانی نژاد شهرتی جهانی يافت:.
اجـــــزای پـــــيالهای كـــــه درهــم پيوست
بشكســــــتن آن روا نمــــــی دارد مـــــست
چندين ســـــر و پـــای نازنين از سر دست
بر مهر كه پيوست و به كين كه شكـــــست
زآوردن مــــــن نبود گــــردون را ســـــود
وزبردن مـــــن جــــاه و جـمــالش نفـــزود
وزهيـــــچ كســــی نبود وگــــوشم نشــــنود
كــــآوردن و بــــــردن من از بهــــرچه بود
دردايـــــرهای كامـــــدن و رفــتن مـــاست
آن را نه بـــــدايت نه نـــهايت پــــــــيداست
كـــس می نزد و می در ايـــن معنی راست
كين آمـــدن از كـــجا و رفــــتن به كجاست
دارنده چـــــو تــركيــب طبايـــع آراســـــت
از بهـــــر چــــه او فگندش اندركم و كاست
گـــــر نـــــيك آمــــد شكستن از بهر چه بود
ورنيــك نــــيامد ايــــن صور عيب كراست
در ياب کـــه از روح جــــــدا خواهی رفت
اســـــرار فــــنا خــــــواهــی رفت
در پردۀ
ِ
می نــــــوش نــــــدانی از کجا آمــــــــده ای
خـــــــوش باش نــــدانی بجا خواهـی رفت

آثار عمر خيام :
 1ـ رساله در جبر و مقابله که مهمترين کتاب رياضی حکيم است  .اين کتاب را « ف ُ .وپک ِه » بزبان
فرانسوی ترجمه کرده ومقدمۀ در تاريخ علم رياضی در اسالم برآن نوشته وبا متن عربی کتاب مذکور
بطبع رسانيده است.
 2ـ رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اقليدس که نسخه يی از آن در کتابخانۀ « ليدن » در« هلند
» موجود است .
 3ـ رسالة فی االحتيال لمعرفة مقداری الذهب والفضة فی جسم مرکب و منها  ،که نسخه يی از آن در «
کتابخانۀگوته » در « آلمان » محفوظ است  .اين رساله بيان دستور  :ارشميدس (***) و ترازوی
اوست برای تعين اوزان اشياء با توجه بوزن مخصوص هريک .
 4ـ لوازم االمکنة  ،در بارۀ فصول و علت اختالف هوای بالد واقاليم .
 5ـ رساله يی کوتاه در حل يک مسئلۀ جبری بوسيلۀ قطوع مخروطی .
 6ـ رساله ای در وجود
 7ـ رساله ای در کون و تکليف
 8ـ الجواب عن ثالث المسايل
 9ـ الضياء العقلی
 10ـ تاب زيج ملکشاهی
 11ـ رساله يی در معراج
12ـ نوروزنامه از كتابهای معروف خيام در بيان اسباب پيدايش جشن نوروز وکشف حقيقت آن ،
واينکه کدام يک از شاهان قديم واضع آن بوده  ،وآيين آن جشن وآداب پادشاهان ساسانی در اين باب و
نحوۀ بر گزاری جشنهای اين عيد بزرگ باستانی آريايی ها را توضيح داده است.
از اين کتاب نسخه يی در کتابخانۀ « برلين » موجود است که در تهران با مقدمه و حواشی « آقای
مجتبی مينوی » بسال  1312شمسی بطبع رسيد )5( .
منابع ومآخذ
ــــــــــــــــــــــــ
 1ـ رجوع شود به مقالۀ « راجع باحوال حکيم عمر خيام » بقلم مرحوم عباس
اقبال  ،مجلۀ شرق  ،ص  479ـ .486
 2ـ سيری در افکار علمی و فلسفی حکيم عمر خيام نيشاپوری  ،مؤلف  :جعفر
آقايانی چاوشی  ،تهران  ، 1358ص . 8 ، 7
 3ـ رجوع شود به :
ــ خيام رياضيدان  ،هشترودی  ،جلد  ، 12ص . 239
ــ معادله های جبری  ،پژوهش احمد شرف الدين  ،چاپ تهران  ،سال 1351
هجری شمسی  ،ص  90ـ . 95
 4ـ رباعيات عمر خيام  ،مؤلف  :محمد علی فروغی  ،چاپ آسمان  ، ،نشر
فرهنگ ايران  ، 1363 ،ص . 66 ، 62 ، 57 ، 53 ،
 5ـ جهت معلومات بيشتر به منابع زير مراجعه فرمائيد :
ــ « تاريخ ادبيات ايران »  ،مؤلف  :رضازاده شفق  ،صادق  ، :شيراز،
دانشگاه پهلوی.1354 ،

ــ « تاريخ ايران  ،كمبريج » (،گردآورنده) بويل  ،جی  ،آ ( ،جلد  ،)5ترجمه
حسن انوشه ،تهران ،اميركبير.1366 ،
ــ « تاريخ ادبيات در ايران »  ،صفا  ،دکتر ذبيحهللا  ،تهران ،1373جلد  ،2ص
. 915
ــ « رباعيات عمر خيام »  ،مؤلف  :محمد علی فروغی چاپ آسمان  ، ،نشر
فرهنگ ايران  ، 1363 ،ص . 66 ، 62 ، 57 ، 53 ،
ــ « خيام رياضيدان»  ،هشترودی  ،جلد  ، 12ص 239
ــ « معادله های جبری »  ،پژوهش احمد شرف الدين  ،چاپ تهران  ،سال
 1351هجری شمسی  ،ص  90ـ . 95
ــ « سيری در افکار علمی و فلسفی حکيم عمر خيام نيشابوری »  ،مؤلف :
جعفرآقايانی چاوشی  ،تهران  ، 1358ص . 8 ، 7
ــ « نگاهی به عمرخيام »  ،مؤلف  :پروفيسور رضا ،انتشارات کوير .
ــ « زندگی نامه رياضی دانان اسالمی »  ،مؤلف  :ابوالقاسم قربانی ، ،مرکز
نشر دانشگاهی .
ــ « آشنايی با تاريخ رياضيات »  ،مؤلف  :ايوز  ،ترجمه وحيدی اصل ،
مرکز نشر دانشگاهی .
ــ « گوشه های از رياضيات دوره اسالمی »  ،مؤلف  :برگرن  ،ترجمه وحيدی-
اصل ،انتشارات فاطمی .
ــ چهارمقاله نظامی عروضی
(*) در تقويم جاللی ،سال شمسی تقريبا ً برابر با  365روز و  5ساعت و  48دقيقه و  45ثانيه است.
سال دوازده ماه دارد  6ماه نخست هر ماه  31روز و  5ماه بعد هر ماه  30روز و ماه آخر  29روز
است .هر چهار سال ،يکسال را کبيسه می خوانند که ماه آخر آن  30روز است و آن سال  366روز
می شود در تقويم جاللی هر پنج هزار سال يک روز اختالف زمان وجود دارد در صورتيکه در تقويم
گريگوری هر ده هزار سال سه روز اشتباه دارد.
(**) اصول اقليدس كه در برخی از نوشته ها از آن به «اسطقسات» نيز تعبير مي شود،كتابی است كه
قريب سيصد سال قبل از ميالد توسط اقليدس ،رياضی دان و منجم شهير يونانی تصنيف شده است.
(***) ارشميدس دانشمند ورياضيدان يونانی در سال  212پيش از ميالد در شهر سيراکوز يونان چشم
بجان گشود ودر جوانی برای آموختن دانش به اسکندريه رفت  .بيشتر دوران زندگيش را در زادگاهش
گذراند وبا فرمانروای اين شهردوستی نزديک داشت .
ارشميدس در جريان تجربۀ يکی از چشمگير ترين راز های طبيعت را کشف کرد  .آن هم اينکه ميتوان
وزن اجسام سخت را با کمک مقدار آبی که جا بجا می کنند اندازه گيری کرد اين قانون وزن مخصوص
را که امروز به آن « چگالی يا تکاثف » ميگويند  ،اصل ارشميدس می نامند .

