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از میخانه تا مدرسه:
ی خیام دانشمند  ١سی

 محمد باقری
 ٢زاده ترجمۀ مائده حسین

است. حافظ، سعدی،  کم هزار سال بدون وقفه ادامه داشته ایران سرزمین شعر است. این سنت دست

 اند.  شاعر برجستۀ ایرانیفردوسی، مولوی و خیام پنج 
ً
دیــوان  ،در هر خانۀ ایرانــی کنــار قــرآن معموال

شود. میراث شعری سعدی، فردوسی و مولوی به خاطر رنــگ و بــوی خــاص و  اشعار حافظ پیدا می

ای دارد. او عــالوه بــر ســرودن  قابل توجهند. دراین رابطه اشعار خیام موقعیــت ویــژه شانحجم زیاد

 چند صدتا و بیانگر تمایالت فلسفیرباعیات معروفش، که حدو
ً
دان و مــنجم  اش اســت، ریاضــی دا

 ای نیز هست. برجسته

 با رباعیاتش  را زیست. در ایران او خیام در اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم هجری می
ً
عمدتا

استاد غالمحســین مصــاحب مــتن  ۱۳۱۷خیاِم دانشمند ناشناخته بود تا اینکه در سال  شناسند و می

). ژ. ۱۳۳۹ای بــه فارســی منتشــر کــرد (چــاپ دوم،  عربی رسالۀ جبر خیام را همراه خالصــه اصلی

اش در مورد حساب دیفرانسیل به جبر خیام (نسخۀ خطــی  در مقدمۀ رساله ش۱۱۲۱میرمان در سال 

دان  کتابخانۀ دانشگاه لیدن) اشاره کرد و از آن زمان خیام را در غــرب بــه عنــوان ریاضــی ۱۹۹شمارۀ 

جرالــد از رباعیــات کــه نخســت در  ادوارد فیتز منظومشاعر را در غرب با ترجمۀ  ند. اما خیاِم شناخت

  ش۱۲۳۸
ً
  سال بعد). ۱۲۰چاپ شد، شناختند (تقریبا

گرایی و شــکاکیت تــا  خداناباوری، بدبینی، پوچ از های متفاوت تمایالت فلسفی خیام از گرایش

دهندۀ سرگشتگی او در مورد هدف زندگی انســان  است. رباعیات او بازتاب پرستی تشکیل شده لذت

کند تا مرهمی  تشویق می بادهو دلتنگی برای عظمت ایران باستان است. او خوانندگانش را به خوردن 

  باشد. شان های فلسفی و اجتماعی بر رنج

باشد.  سازتوانست خطر حاکم، می دینی جّو هایی به خاطر تضاد مستقیمشان با  بته چنین آموزهال

 )۱۳۸۸تیر  ۱۷-۱۵متن سخنرانی در دانشگاه لیدن (هلند)، همایش عمر خیام، ادوارد فیتز جرالد و رباعیات ( .١
msh.hosseinzadeh@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم،  .٢
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 نجم الــدین  برمی از این روست که در آثار نویسندگان بعدی به نقدهای زیادی بر خیام 
ً
خوریم. مثال

اصــران کند. به همــین دلیــل مع خیام را به خاطر عقاید کفرآمیزش سرزنش می مرصاد العبادرازی در 

) از تاریخ بیهقی) و ابوالحسن بیهقی (نویسندۀ چهارمقالهچون نظامی عروضی (نویسندۀ  خیام، هم

عمــاد  خریدة القصرسال پس از مرگ خیام بود که در  ۵۰بار حدود  اند. نخستین رباعیات او نام نبرده

  الدین کاتب اصفهانی به اشعار او اشاره شد.

هــای خیــاِم عــالم و شــاعِر  ویژگی »ناســازگاری« را کــه چــه بعضی نویســندگان کوشــیدند تــا آن

ادعــا کردنــد دو خیــام  و شــود حــل کننــد (اپیکوری) خوانده می پرستانه   لذتهایی با مفاهیم  رباعی

یکــی از دو وجــه بودنــد. امــا ایــن توجیــه بــر پایــۀ اســتدالل  واجدمستقل وجود داشت که هر کدام 

 شاعر و ؛ همدهد که خیام تنها یک نفر بود نشان می یمآور می در اینجا که شواهدی نیست. یمحکم

 دانشمند. هم
اش را   توانست تحقیقــات ریاضــی راحتی نمی ای که در آن به خیام در مقدمۀ رسالۀ جبرش از جامعه

  توانیم بدبینی و لحن منتقدانۀ خیام شاعر را تشخیص دهیم. کند. در اینجا می دنبال کند، شکایت می

هــا] و جــدا کــردن  سخت اشتیاق به تحقیق اســتداللی ایــن اصــناف [معادلــه و من همواره«... 

  حاالت ممکن و ممتنع هر صنف داشتم، چو می
ً
دانستم که این امــر در حــل مســائل دشــوار شــدیدا

مورد احتیاج است. لکن تصاریف زمان همواره با پیشامدهایی همراه بود که پرداختن به این امر را به 

گذاشت که صرف تــدوین ایــن مطلــب کــنم و فکــر  ت و برای من فراغتی نمیانداخ عهدۀ تعویق می

خود را بر آن متمرکز سازم. زیرا ما گرفتار روزگاری هستیم که از اهل علم فقط عدۀ کمــی، مبــتال بــه 

های زمان را فرصــت جســته بــه  هزاران رنج و محنت، باقی مانده که پیوسته در اندیشۀ آنند که غفلت

پوشــند  ستوار کردن آن بپردازند. و بیشتر عالم نمایان زمان ما حق را جامۀ باطل میتحقیق در علم و ا

دانند جز در راه اغراض مادی پست بــه  نهند و آنچه را هم می و گامی از خودنمایی و تظاهر فراتر نمی

برند و اگر ببینند که کسی جستن حقیقت و برگزیدن راستی را وجهۀ همت خود ساخته و در  کار نمی

ــوار می ــعی دارد، او را خ ــد و س ــه جه ــر و حیل ــایی و مک ــرک دروغ و خودنم ــخر  ت ــمارند و تمس ش

  »کنند... می

اختصــار  آورکنــد کــه یــاد ترین شــکل عرضــه می  در خالصــه ی راملاهــای کــ پیام رباعیات خیام

 هایی اشارهدر اشعارش  ژاپنی مقایسه کرد. هایرا با هایکو ها و شاید بتوان آن استهای ریاضی  گزاره

های فلکی چون خوشۀ پروین و ثــور، و اظهــارات صــریح در مــورد بــاور  به اجرام آسمانی یا صورت

ِمی بنوشد تا ذهــن  خواهد میگوید که  . خیام در یکی از رباعیاتش میهستاحکام نجوم  به نداشتن

ذهن او  ربثیر مشابه تحقیقات ریاضی أبا ت توان تصور کرد که این می. »در خواب کند« را کنجکاوش

کــه  یاتاجتمــاعی بــه ریاضــ رنجش از شرایطهای ناشی از بدبینی فلسفی و  مرتبط است، او از رنج
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آمده اســت  در ترجمۀ انگلیسی رباعیات او، یک رباعی برد. پناه می کامل و یقین است نظم متضمن

  .ربط داردکارش در اصالح گاهشماری  که به

Ah, but my computations people say, 
Reduced the year to better reckoning? Nay, 

(Have squared the year to human compass, eh?) 
‘Twas only striking from the calendar 
Unborn tomorrow and dead yesterday. 

، اتمشهور ریاضــی نگاران ، دو تن از تاریخ٢و جی. ال. برگرن ١کیستروااین رباعی را دی. جی. 

گــاهی بــر پایــۀفیتز جرالــد  شایدفارسی متناظر آن را نتوانستم بیابم.  ند، اما رباعیا هنقل کرد از  اش آ

  گوید: می خیام ٣است. رباعی را آورده نقش خیام در اصالح تقویم این 

  واندر سر زلف دلبر آویزی به    از درس و علوم جمله بگریزی به

  گوید:  در جای دیگر می

  ر خواهی هشتخواهی تو فلک هفت شُم     نگشتچون چرخ به کام یک خردمند 

  و در جای دیگر:

  وین طارم ُنه سپهر ارقم هیچ است    خبران شکل مجسم هیچ است ای بی

هــا و شــواهدی دیگــر نشــان  اســت. این پرداخته  به کار علمی هم میکه شاعر  دهد می این نشان

نوشی، تنها یک خیــام اســت  و بادهرغم تالش برای تبرئه کردن خیاِم دانشمند از کفر  دهد که علی می

  ریاضی است.  پژوهشدر باده و کندوکاو فلسفی و  پناهگاهی روحیکه به دنبال 

خیام وجــود دارد.  کارهایو  عقایدهزاران کتاب و مقاله شامل ویرایش، ترجمه و بررسی زندگی، 

ی، فلســفی و ادبــی خواهم به کار دو نویسندۀ ایرانی اشاره کــنم کــه تمــایالت سیاســ در این میان می

د. نویسندۀ اول، تقی ارانی، در زمان رضا شاه، اولین شاه سلسلۀ پهلــوی، نده غالب ایران را نشان می

بــه آلمــان فرســتاده  دانشگاهیمانند دیگر جوانان و ایرانیان مستعد برای تحصیالت در مقاطع باالتر 

بودنــد و   چه در ایران توسعه نیافتــۀ زمــان خــود دیــده دانشجویان مقایسۀ آن این بسیاری ازبرای شد. 

ثیر گذاشــت و أها ت ای آن بر زندگی حرفه ضربۀ روحی. این دهنده بود ، تکاننددید چه در اروپا می آن

نژادپرســتانه گــرایش و  یتســهــای فاشی آموزهبــه . تقــی ارانــی در ابتــدا شان شد موجب واکنش فکری

 انتشــارکشــته شــد. ارانــی در  یدر بیمارســتان بعــدترشد. او  اثرگذارعد یک مارکسیست ، اما بداشت

ها در برلین در سال  طال و نقره در آلیاژ آن ای دربارۀ تعیین مقدار تصحیحی از رباعیات خیام و رساله

اقلیــدس را در ســال  بــر اصــول. سپس تصحیحی از متن عربــی شــرح خیــام همکاری کرد م۱۹۲۵

                                                       
1. D. J. Struik 
2. J. L. Berggren 

  به انگلیسی برگردانده و رابطۀ یک به یک کامل و قطعی بین آنها وجود ندارد.» آزاد«فیتز جرالد مفاهیم رباعیات خیام را به صورت  .٣
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لیــدن را کــه  ۱۹۹ران چاپ کرد. ارانی برای چــاپ ایــن مــتن، نســخۀ خطــی شــمارۀ در ته ش۱۳۱۴

  کرد. رونویسیجا  نآبه برلین برده بود در  ١فردریش روزن

هایش بــه  که کار ستا نویس مشهور ایرانی نداستاترین  المللی شخص بعدی صادق هدایت، بین

ارتبــاط  به اروپا فرستاده شد. هدایتهم مانند ارانی برای تحصیل  . اوه استچندین زبان ترجمه شد

هــای فعــال  به جنبش نگذاشت کهداشت اما بدبینی عمیقش هرگز  گرای ایران محافل چپنزدیکی با 

برای شکوه ایــران باســتان داشــت. هــدایت تصــحیحی از  افسوسیبپیوندد. او همانند خیام احساس 

صــادق کــرد.  منتشــر هــای خیــام ترانــهدر کتــاب شرح عقاید خیــام را  درای   رباعیات خیام با مقدمه

  و در گورستان پرالشز به خاک سپرده شد. کرددر پاریس خودکشی  ش۱۳۳۰هدایت در سال 

 ۀنســخ ٢میرمــان اربــار ژر نخســتیناش دربارۀ جبر اســت.  ترین کار خیام در ریاضی رساله بزرگ
ای نــاقص از آن را   سخهن ٣وسپس ال. ای. سدی .)ش۱۱۲۱(پیش از  در لیدن پیدا کرد اثر راخطی این 
مــتن عربــی آن را بــه همــراه  ش۱۲۳۰در ســال  ٤کهپملی فرانسه (پاریس) یافت. اف. و ۀدر کتابخان

 منتشــر ش۱۳۲۹ و ۱۳۱۰ های در ســال خیــامانگلیسی جبر  های هترجمۀ فرانسوی چاپ کرد. ترجم
مــتن  در حلب چاپ شــد. ترجمــۀ فارســی بــه همــراه آن تصحیح متن عربی ش۱۳۶۰شد. در سال 

در  آن ). ترجمۀ روسیش۱۳۷۹چاپ شد (تجدید چاپ  ش۱۳۳۹و  ش۱۳۱۷اصلی عربی در سال 
  شد. منتشر(در روسیه) ش ۱۳۴۱سال 

دهندۀ روش  کرد که نشــان عرضهای از معادالت جبری  بندی هوشمندانه  خیام در این رساله طبقه
را نقطــۀ اوج  اوردایــن دســت ای بــر تــاریخ علــم مقدمــهدر کتــاب  جورج سارتنبسیار منظم اوست. 

های مثبــت معــادالت را در  . خیــام فقــط ضــرایب و پاســخدانســته اســتریاضــیات دورۀ اســالمی 
تر به آن اشاره کرده  ، که خوارزمی پیشآوردگرفت. او معادالت درجۀ اول و دوم را در شش دسته  نظر 

پنج دستۀ آن به معادالت درجۀ اول  نوزده نوع معادلۀ درجۀ سوم دنبال کرد.کار خوارزمی را با بود. او 
مانــده را بــه کمــک  او دوازده دســتۀ باقی. بــود  دو دسته پیش از خیام حل شده و شوند و دوم ساده می

حــل کنــد،  روش عددیکه معادالت درجۀ سوم را تنها به  خواست میمقاطع مخروطی حل کرد. او 
 هجــریم سدۀ هشتشود. در اوایل  انجام در آیندهاین کار گفت شاید  هایش هندسی بود؛ او اما روش

الدین جمشید کاشانی یکی از ریاضیدانان ایرانی برای یــافتن مقــادیر عــددی ریشــۀ معــادالت  غیاث
جــی. کــاردانو  هجــریهم نکرد. در اواسط سدۀ  ابداع ٥تکرارمبتنی بر  یدرجۀ سوم با هر دقتی، روش

  کرد. عرضهبرای حل معادالت درجۀ سوم دستوری تحلیلی 

                                                       
1. Friedrich Rosen 

  .)م۱۸۳۱فریدریش روزن رسالۀ جبر خوارزمی را تصحیح و به انگلیسی ترجمه کرده است (
2. Gérard Meerman 
3. L. A. Sédillot 
4. F. Woepcke 
5. iterative method 
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در یک نسخۀ خطــی در کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه لۀ تقسیم ربع دایره رسا یامجبری دیگر خ اثر

چــاپ شــد.  ۱۳۳۹شود که اولین بار به همراه ترجمۀ فارســی در تهــران در ســال  تهران نگهداری می

 انگلیسی، روسی و فرانسوی این رسالۀ کوتاه عربی نیز چاپ شد. خیــام در ایــن رســاله های هترجم

. او مســئله را باشدبرقرار  ها خط پارهکه ارتباط خاصی بین شود قسمت  چنان دایره ربع خواهد که می

مقاطع مخروطی حل کند. بعدها معلوم شد که ساختار  به کمک تا تحویل کردبه معادلۀ درجۀ سوم 

 ۱۶۹ خطی شمارۀ ای که در نسخۀ های هندسی کاری دارد با طراحی کاشی این مسئله ارتباط نزدیکی

  پاریس یافت شده است.

) ۱شامل ســه فصــل اســت:  من مصادرات اقلیدس ما اشکل س، شرحاقلیداصول شرح خیام بر 

) دربــارۀ ۳) دربارۀ نســبت و تناســب، ۲دربارۀ اصل موضوع مشهور اقلیدس دربارۀ خطوط متوازی، 

کنــد و راه  های پیشینیانش برای اثبات اصل توازی را رد می ها. خیام در فصل اول تالش ترکیب نسبت

الزاویــۀ  ی قائمکنــد. او تــالش کــرد نشــان دهــد کــه در هــر چهارضــلع حــل خــودش را عرضــه می

دهــد کــه اگــر فــرض کنــیم  الساقین دو زاویۀ دیگر برابر هستند. برای انجام این کار نشان می متساوی

شــود. فــرض او در مــورد حــاده یــا  ها حاده یا منفرجه هستند این فرض منجــر بــه ناســازگاری می آن

ریمان متنــاظر اســت. های نااقلیدسی لوباچفسکی و  با قضایای هندسه منفرجه بودن دو زاویۀ دیگر

دان ایتالیایی جــی. جــی. ســاکری از چهارضــلعی  بعدها در سدۀ یازدهم هجری در کارهای ریاضی

 مشخص شد که تالشالساقین خیام استفاده شد.  الزاویۀ متساوی قائم
ً
 گــریو د امیخ یها اگرچه بعدا

 پیــدایش درهــا  تــالش این، اما بودهمحکوم به شکست ی اضیاز او از نظر ر پسو  پیش دانان یاضیر

تعریف و ماهیت مفهــوم نســبت  یدر دو فصل بعد، خیام رو .اثر داشته است های نااقلیدسی هندسه

  مطالعه و ترجمه شد.  یا کند. این رساله به طور گسترده یتمرکز م

جذر و استخراج  یبرا یهند یها روش درستی ۀ خود دربارۀ اثباتبه رسالخیام در رسالۀ جبرش 

های مراتــب بــاالتر نیــز  ها را برای استخراج ریشــه افزاید که این روش و می کند یاشاره مکعب اعداد 

گاهی او به ضرایب بسط دوجمله ترین منبع ایــن  قدیمی ١دهد. ای را نشان می تعمیم داده است. این آ

هـ) آن را  ۶هـ) است که سمؤال مغربی (سدۀ  ۴ای) از کرجی (سدۀ  موضوع (ضرایب بسط دوجمله

 ۱۹۹اســت. در فهرســت صــفحۀ آغــاز نســخۀ شــمارۀ  است. این اثر خیام هنوز پیــدا نشده کرده نقل

 رونوشتی از همین  مشکالت الحسابکتابخانۀ دانشگاه لیدن، نام رسالۀ 
ً
عمر خیام آمده که احتماال

جا موجود نیست. گزارش شده نسخۀ خطــی ایــن اثــر در مــونیخ  سفانه رساله در آنأاثر است. اما مت

                                                       
n(aای  از این رو مثلث ضرایب بسط دوجمله .١ b) زیست. در  اند، حال آنکه کرجی پیش از او می را به نادرست به خیام نسبت داده

  اند. غرب این ضرایب را به نام پاسکال و نیوتن خوانده
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دارد، اما تالش محققان برای یافتن آن ناکام ماند و بعدها معلوم شد که ایــن اطــالع نادرســت  وجود

  ١است. بوده

در اصــفهان  ینجوم یخیام عضو گروهی از منجمان بود که به دستور ملکشاه سلجوقی رصدهای

 گردآوری شد. این گروه همچنین گاهشــماری شمســی را یزیج ملکشاهانجام دادند که نتایجش در 

گیری دســتخوش  که پس از حملۀ اعراب در سدۀ اول هجری بــه خــاطر نادیــده گــرفتن نظــام کبیســه

جایی شده بود، اصالح کرد. این زیج باقی نمانده است و ماهیت دقیــق اصــالح گاهشــماری و  جابه

های طــوالنی در ایــن مــورد  نقش خیام در این کار به قدر کافی روشن نیست. این امر منجر به بحث

سخن پایانی هنوز گفته نشده است، اما تصمیم این گروه برای تعیین آغاز ســال نــوی شمســی  شده و

(نوروز) برپایۀ معیار نجومی حقیقی (وارد شدن خورشید به نقطۀ نجومی حمل در اعتــدال بهــاری) 

داشتن همیشــگی نــوروز در اعتــدال  جای معیارهای حسابی و جدولی مسلم است. این معیار نگه به 

  شود. در گاهشماری کنونی ایرانی اعمال می کند. این ابداع چشمگیر را تضمین میبهاری 

مطالبم را با یک رباعی که ُنه قرن بعد دکتر شفیعی کدکنی اهل نیشابور (خاستگاه خیام) ســروده 

  دهندۀ جاگاه امروزی خیام نزد مردمی است که او را دوست دارند. رسانم که نشان است به پایان می

  ه پرور باشدـلق و فتنـمن خـگه دش    و گه ملحد و کافر باشد گه دهری

  راتر باشدـد خود فــه ز عهـمردی ک    ایی راـــد عذاب تنهــد بچشـبای

  

                                                       
 ).۲(پانویس  ۴۷، ص میراث علمیمجلۀ  ۱۳در شمارۀ » های ترکیبیات ریشه«توضیحات بیشتر بنگرید به مقالۀ . برای ١




