
عـمرخـیام                                                               

      
 

  (میالدی8818 -8401)زندگی نامه 

 

 8401 درماه می سال ، ام وحجة الحقـخی برنامبا  ،غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم             

 خیام گرچه به آوازه چاربندهای . نیشابور خراسان زاده شدشهر درقمری  014 ،(میالدی)ترسایی 

اوسراینده نه بود ونکه بزرگترین ولی  هنامور شد (فلسفی و انسانی) گرییفرزانی وآدم( رباعیات)

پزشکی،  ، اختر شناسی،(اتریاضی)اَنگارش ، اودانش ویژگی  . دانشمند زمان خویش به شمار می رفت

تا جایی که  می دانستنددوران آن از بزرگترین پزشکان  را او. بود( سیقیمو)خـُنیا و ( هندسه)هنداز 

 رگـَ ن   زیر جوانی و میان سالیدرخیام   .بودسلجوقی  روای فرمان سلطان سنجر ،یکی ازبیماران نامی او

.  ش دیددو استاد نامی بنام شیخ محمد منصوری در بلخ و امام موفق نیشابوری در خراسان آموز (نظر)

برخی .  فرا گرفت" قاضی ابوالحسن انباری" بنام یدیگر استاد شناسی را از اختر و انگارش، هنداز

 . نیز بود ه است( بوعلی سینا) برآنند که اوشاگرد پور سینا

( وزیر ملکشاه سلجوقی) الملک  نظام ،خیام "ار دبستانییسه "که داستان  نوشته استفروغی           

 62 و  نظام الملک سی سال از خیام زیراکه افسانه ای بیش نیست( اسماعیلیه رهبرفرقه) وحسن صباح

ی پیمان باهمدر زمان شاگردی سه آن  :آورده اند کهبی پایه این داستان در . صباح پیرتر بودحسن سال از 

 نظام الملک هرآینه، . رساندب یاری دست رسید به دوتای دیگرواالیی  یبه جا بستند که اگرهرکدام

 ،شناسیاختر های پژوهشدر بخشید وبه خیام  برازنده ایبه حسن صباح کاردیوانی   ،(م8446 -8481)

انگیزه  کهکوتاه بسیارزمانی  دربا شگفتی، حسن بودجه سالیانه کشور را   .دییاری به سزایی رسان

.  بهم زدت و دریافاورا پلید نظام نقشه  ولیآماده کرد را درسر داشت، ربودن وزیری ازنظام الملک 



شاخه اسماعیلیه را  گذشت زمانی،پس از. از دربار رانده شد و شتملکشاه گ گرفتار خشم و کیفرحسن 

 کشت   نظام الملک را، شیکی از پیروانگویا  ،سرانجام.  در دژالموت برپا نمود

پس از مرگ ملکشاه و کشته شدن نظام الملک، جانشینان ودرباریان او به خیام بی مهری             

ناگزیر به مرو .  از او باز داشتندکه او ساخته بود، اسفهان را  رسدخانهماهیانه وخرج  دریافتند وکرد

( هجری 785) ترسایی 8818و درآنجا در روز چهارم دسامبر  برگشتنیشابور زادگاه خویش پس به سو

 . درگذشت

یکی  ،واندیشه های او نوآوری هاداشت  گرامی به پاس شناسان هستار( بین المللی)انجمن جهاتی         

گودال های دیگری را به نام چند نام او وه را ب بزرگ روی ماه ( فشانهای گودالهای، آتش)دهانه های از

 .مانند خوارزمی، عبدالرحمن صوفی، ابوالوفا و نصیرالدین توسی نهادند تن دیگر ازدانشمندان

 اختر شناسی

 بنیاد نهاد وبهاسفهان بزرگی را در( رصدخانه)رسدخانه  وملکشاه،نظام الملک خیام به دستور            

ی اختر شناس پدیده های تویابدرآنجا تا هیجده سال سرگرم پژوهش ونگارش . سرپرستی آن پرداخت

را در  جاللی( تقویم)ملکشاهی و سالنامه ( اختر شناسیجدول ) زیـجسرانجام  تا اینکهخود بود 

 .  بنام جالل الدین ملکشاه پدید آورد( هجری 071) ترسایی 8451سال 

 درمیان اتاقی گردرا  ،(نمودار زمین) چرخنده ای سینی بزرگ و خیام برای نخستین بار  -گردش زمین

او با این  .گذاشتدر گرداگرد آن اتاق  ،(گاننمودارستاره ) روشنی( های شمع) های شماله ونهاد  مانند

چرخد وکیهان و ستاره ها بر دور زمین نمی  دور خود میه که زمین روزانه یک بار بنمایش نشان داد 

 ،ها امام غزالی بود که یکی ازآن اندیشمنداناین آزمایش را در برابر گروهی ازدانشمندان و . چرخند

ه دور زمین به ستاره ها باگرچنانچه این بود که  عمر ازاین نمایش( نتیجه گیری)فرآیند  .  انجام داد

بسیار با این آزمایش خیام   .و ازمیان خواهند رفت خواهند سوخت ،ها ند بزرگی کالن آنوَ ه شَ ب ، چرخند

می  ) لمیوستب( فرضیه)انگاره  ،ساده  که زمین راکـَیانمصری، –یونانی  (مPtolemy، 90 -  168پتولـ 

 او . دانست و چرخش ستاره ها را بر گرد آن ناگزیر می پنداشت، نادرست نشان داد می جهان (مرکز)

کوپرنیکوس )کوپرنیکوس ، اخترشناس لهستانی  از سدها سال پیشنادرستی انگاره بتلمیوس را 

Copernicus ) (ثابت کرد) ساختپایا ه بود، ردانگاره پتولمی را رد ک 8780درسال که. 



 

ازایران دیدن  (میالد )زایش  که یک سده پیش از( یونانی و جهان گرد تارخ نویس")پلونیوس"         

اندازه گیری ( حال) د ودرهالدانستن وتخم مرغی می (کروی) نبیـُ لـُ زمین را ک ایرانیان: نوشت کرده بود

هزار زمین شناسی و اخترشناسی را  ، دانشایرانیانبراین پایه و بی گمان،  .  آن بودند (شعاع) پرتو

   .دانستند میازخیام یش پ سال

  جاللی( سالنامه، تقویم)َگاهنامه  

 . ید آمده استدر جهان پدسالنامه ای است که  ُدُرست ترین و بهتریننامه بی گمان از گاهاین           

وبر پایه گردش سالیانه  شهریارستاره شناسی ( زیـج، جدول) خیام وهمکارانش با بهره گیری از زیـگ

یک  برابر بایا کما بیشی آن  لغزش و.  ردروز شم 127 .606841872: درازای سال را به ،خورشید

 Gregorian" گرگوریان"ولی لغزش سالنامه اروپائی . سال است 7744درهر ( ساعتتسو، ) تاسا

شهریار  گزیرا برپایه  گاهنامهخیام به گفته خودش، این . سال می باشد 1144یک روز درهر  برابر با 

روزه بودند  14ماه ها درآن زمان . ساخته و پرداخته است ،رواج داشتآماده و  ساسانیانکه در زمان 

ولی در سالنامه جاللی، شش ماه . که درپایان اسفند ویا سرآغاز فروردین، پنج روز به آن می افزودند

 (بهیزک) کبیسههای  ه درسالاسفند ما روز پایه گزاری شد که 14 دومینروز وشش ماه  18نخستین 

نوشته دررا زیج شهریار ابوریحان بیرونی   .گردید( اندازه گیری)روز هنداز  64 کبیسهروز و نا  14

  . یادآور شده استنیز " آثارالبقیه"خویش 

ای میانه کیرام ودرکشور مکزیک  ، که Mayan مایا  دانشمندان نژاداست که  ی در اینشگفت           

هم تراز سالنامه  ای ژرف وسنجیده سالنامه بسیار ،پیشرفته ای داشتند( نمدن)وشهرایی  می زیستند

روزه زمین برگرد  127سالیانه و یا چرخش برپایه  نیز،سالنامه آنان .  (نگاره باال. )بودندساخته خیام 

گاهنامه مانند آنان ه. می شمردندماه  81را  هرسالو روز 64 راهرماه  ولی به دست آمده بودخورشید 

    .در پایان سال به آن می افزودندرا  پنج روزکمبود  ساسانی،



که زمانی درایران وجهان اسالم  بود فلکیی نقشه ونگاره ستاره ها پدید آوریکار بزرگ دیگر خیام       

 .ناپدید گشته است نیزنقشه که آن دریغا . رواج داشت بود و ( مهم)شگرف بسیار 

  (ریاضیات)انگارش 

 پس ازاینکه فیتزجرالد چاربندهای ولی. زهرچیز دردانش انگارش بودآزمودگی و ویژگی خیام پیش ا      

اند، نام او به نادرست، با برگردبه انگلیسی وستان به دست آورد وددر هن 8174اورا درسال ( رباعیات)

تا سده نوزدهم  دریغا که . افتاد  برزبانجاهای دیگر  در اوروپا وپارسی زبان  (شاعر) برنام یک سراینده

یکی .  ه داشتآگاهی ن( جبر) او درانگارش وفـُـُزودچشمگیر های  پژوهشنوآوری ها و  ازکسی  ترسایی

برهان هایی " البراهین علی مسائل الجـبر والمقابله ( "رساله)دانش نامه از کارهای برجسته او نگارش 

 ،برای نخستین بارخیام،  . استشماره ها  در زمینه افزایش و کاهش که "درجستارهای فزود وبَـزه ش

بررسی نمود ( جبر)زود ـدرف را آن ها( حجم) و گـُنج( ها مکعب) چهاربَـر( معادالت) های هتبقه بندی تراز

با روش وگونه رسانید  80به ها را ه این تراز( حل) گـُشایششیوه   .خته گردیدروش شناو بنیادگر آن 

 چهاربَـریترازش که هر  برآن بود او.  بود انجام داد( مخروط) از راه بـُرش دادن مخروت کههندسی 

دانشمندان این . داشته باشد( یک جواب و یک حل)میتواند بیش از یک پاسخ و گشایش ، (معادله مکعبی)

 .دگردیدراروپا پخش " جبر ومقابله"دانشنامه    .زمان برای هرکدام سه گشایش پیدا کرده اند

برای تنها ولی هارا با همان روش  ترازهگـُشایش این  دانشمندان دیگری پیش ازاو گرچه              

و برای  نمود تر سادهو  (کاملتر) رساتربسیار را روش  خیام آن ،انجام داده بودند از چهاربـرهابرخی 

 :به انگلیسی در زیر استوگشایش آن این ترازش  (فرمول)ک نمود.  بستکار ه ب بـرهارچهاه هم

 
 



 
ش: هیادآور شد ک (رساله فی مشاکل الجبر)خیام در              ضریب )ریشه  هندیان توانسته اند که َزنـ 

 ...وجزآن  6 بتوان 6و   6بتوان  8مانند :  کار برنده را درآورند وب(  4 - 8) یوتوان شماره ها( جذر

 امه ای در باره درستی آنها نوشتیم وگامی فراتردانش ن ما: او افزود.  2x3 ها مانند  زنش آن همچنین و

کس پیش از ما این  تاکنون هیچ.  برداشتیم ترباال ازهندیان درافزودن ریشه های چهارم، پنجم، ششم و

 . است دادهه است انجام ن( ، همارابحس) کار را که برپایه دانش شمار

نیز پدید ( جبـر)فزود را دردانش  (کمی ویابیشی، مثبت ویا منفی) Binomialی خیام روش دودستگ

 آورد که نمونه انگلیسی آن در زیر است

 

    Binomial, algebraic expression that consists of exactly two 

terms separated by + or -, such as x + y or ab - cd. The binomial 

theorem asserts that the general expansion of a binomial, such 

as (x + y), raised to the nth power is given by:  

 
 پدید آورد ( مثلث) سه گوشهبه گونه ها  درآرایش شماره ها وچیدن آنرا او کاربزرگ دیگری            

  . می آوردرا به دست  (مکعب) 1و توان ( مربع) 6توان ( جذر) واز آن ریشه های

 نیز درهمان زمان پیدا کرده بود Chia Hsienنام ه را دانشمندی چینی بهاسه گوشه  آرایشگویا همین 

   .نا آگاه بود اوازاندیشه لی خیام و

ازآن بهره گرفت عمر خیام سدها سال پس از( 8261 -8226)ی فرانسو ریاضی دان، پاسکال            

 :به نمونه آن در زیر بنگرید. نامیده شد لاسه گوش پاسکوبه نا درست بنام او ویا 



                  
روش  برپایهرا که  آن( معادالت) هایترازه ه وپاسخ به ( منشور)دانشمندان امروز اندازه گیری شوشه  

 . برند کارمیه خیام است هنوز ب

سال  Euclid ،144)" شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس" نامه ب دیگری( کتاب)ُکراس در            

( تکمیل)را رسایش  پنجم اقلیدس( فرضیه)خیام انگاره ، (ایرانی به شمار می رود اقلیدس ،زایش پیش از

ابر با بر ( افقی خطی) تراز یک ش که از برخورد با (اویهز)گوشه دو( جمع)اگر َجـم : اقلیدس گفته بود. داد

نکته سنجی خیام در این انگاره .  خواهند بود( موازی)باشند، آن دو کش هم سوی ( درجه)زینه  814

 :  چنین است

 آنها بهم برخورد(  خط)،  دو سمیره باشند( درجه) زینه 814کمتراز  A , B های گوشهجم اگر " 

         اگر : او افزود .بهم نمی رسند گاه زینه باشند هیچ 814 باهم برابر باآندو  ولی اگرچنانچه خواهند کرد

ای ه هو گوش برخورد کننددیگری ( افقی) سمیره ترازبا ، (دوخط موازی) چنانچه دوسمیره همسو

گوشه های آندو  ولی اگرمی باشد انگاره اقلیدس درست  ،زینه باشد 44ها با آن سمیره  برخورد آن

" انگارش نا اقلیدسی"برپایه این اندیشه  . رودی کار نمه ب باشند انگاره اوزینه  44بیشتر و یا کمتر از 

                                                                                                                                    (:نگاره زیر)  .گردیددر اروپا پدیدار 

 
( فرمول) نمودک ها ، که ازآن(درازا به پهنا مانند های اقلیدس نسبت)اقلیدس  هـَمگـَرهای خیام            

ایرانی دانشمند .  ها گامی فراترنهاد آنبه با افزودن چند گونگی  ویرایش داد وساخته بود، نادرستی  

های پیچیده ای  نمودکانجام داد  و پیش ازخیام  همین کار را( ترسایی 114 -164) ماهانی بنام دیگری

 .نمود( اثبات)پایا  (اقلیدس و ماهانی)آنان را ی خیام برابر بودن انگاره هردو . د به یادگار نهادخواز را 



 وفـرزان خیام( رباعیات)چارگانه ها  
 اختر درانگارش و او  بزرگ اندیشه هایکه پیچید  جهاندرآوازه چارگانه های خیام به اندازه ای          

 871داند ولی گویا  به  ه درستی نمیکسی ب را چارگانه هاشماره . ناپدید گردید ها پرتو آن زیرشناسی در

به زبان انگلیسی به  8174درسال ( 8111-8144) ادوارد فیتزجرالد نخست ها را ترجمه آن  .رسد می

فیتزجرالد درهندوستان می . اروپا وجهان پخش گردید های دیگر درسراسر زبانه ب چاپ رسانید وبزودی

 .   ارسی بودپسال  744و تا ان مکشورهند درآن ز( رسمی)و زبان دیوانی  زیست

ناچیز وبی ارزش بودن زندگی،  پیرامونخیام واندیشه های ( فلسفه) کنداییدراین سروده ها،          

 پیشوایان دیناز  خرده گیریخواری، و باده خوشی، کامروایی، می ، (عشق) ، ا شقیهستی ناپاآدمی، 

او براین باور بود که . ، روشن و درخشان گشته استزبانی بسیار ساده، شیوا و دل انگیز هب ،انوتبه کار

شده اند وارزش او بیش از باشندگان دیگر ه زاد ساخته ن زمین، جهان، سپهر وستارگان برای آدمی

ولی از چارگانه  نه دارد یدرستآگاهی او کسی ی اندیشدگردینی خیام و ویژگی  باورهایدرباره .  نیست

همه رویدادها وپیش در باور او، هرآینه، . گرایش داشتی یگانه توان پی برد که اوبه خداهایش می 

و کامرانی  زیستنسخن خیام بیشتر در باره خوش .  دستور پروردگار نیست به خواست و ی جهان آمدها

که به بهانه برخی ازچامه  دریغا  .وید بهشتیا ن از دوزخ و دلهره نهدراین چند روز کوتاه زندگی بود 

دانش نایاب، نوآوری  و بیشتر نوشتارها ودانشنامه های بی همتای او که سرشار از ،او( اشعار)های 

 .ه استماند جایربو سی دانشنامه از او ( کتاب)کراس تنها ده  . به آتش کشیده شد کندایی بود،

 

 :برخی ازچارگانه های خیام

 

 میشمر تـمیعمر را غن دمـکی نیا              میخوره تا غم فردا ن ایدوست ب یا

 میسره باهفت هزارسالگان سر ب               مــیذرـن درگـکه رید نیکه از رداــف

  

 نـوین حل معما نه تو خوانی ونه م     ن               ـه مـو دانی ونـه تـا نراسرار ازل 

 نه تومانی و نه من دچون پرده بیافت    هست در پس پرده گفتگوی من وتو               

                                

 ـیار دائم اندر تفتـوز هفت و چه       ــیار و هفتــچه ه  ــجــیه نتــکـآن یا

 یرفت ؛یچو رفت ،ستیبازآمدنت ن      م ـگفت شتیزار باره بـور که هـخ یم

 

 ـوان  بستقولیست خالف، دل درآن نت              ه دوَزخـی باشـد مسـت       ـگوینـد مرا ک

 فـردا بیـنی بهشـت همچون کـَف دسـت               د      ـخواره به دوزخ باشنگرعاشق ومی

 

 در جمع کمال شمع اصحاب شدند       فضل و آداب شدند  طــیه محـان کــآن

 واب شدندـو درخ یا هـد فسانـگفتن       رون ـبردند ب  ه ن کیشب تار نـیز ره

 

 من می گویم که آب انگـور خـوش است          د َکسان، بهشت با حورخوش است       ـگوین

 هــُل شنیدن از دور خوش استکآ واز دُ         شور         ه د بگیر ودست ازآن نسیه بـاین نق

 



 است بوده ینیره جبـزه ،یرخ دـیخورش                 ت ـاس ودهـب یـنیزم یر روـه بـر ذره کـه

 است ودهــب یـنیازـوب نـم رخ خـان هـک                ان ـــفش ه آزرم ــب نــیـاز رخ آست ردـــگ

 

 تــوده اسـگاری بـد سـر زلـف نـدر بـن     عاشق زاری بوده است            این کوزه چومن

 دستی است که بر گردن یاری بوده است        می بیـنی         آنا یـن دستـه  که  بـر گـردن  

                   

 :خیام ازکراس های بازمانده
   چهار نوشتار (: ریاضیات) انگارش -

 نوشته    یک (: جبر) فزود -

 ر نوشتاسه : فیزیک -

     نوشتهیک : هندسه -

 نوشتاردو: متا فیزیک

 :از دانشنامه های او 
 رساله فی الکون والتکلیف ،نوروزنامه -، رساله فی الوجود -

 (جراغ، روشنی= ضیاء) رسالة الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی -

 

 امریکا –دکتر هادی پیراکه : نویسنده
   کتابی ازآن هابهره گیری ازنوشتارهای کارنامه دانشمندان آزاد است مگردرچاپ وپخش  :یادآوری


