
 

 بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری –اردیبهشت  82

کمیت ترکان در زمان حادر شهر نیشابور میالدی 8491 ، مقارن با سالهجری 934خیامی( در سال ) عمر بن ابراهیم خیامحکیم 
  به دنیا آمد. سلجوقی بر خراسان بزرگ

. استادان برجسته آن شهر از جمله امام موفق نیشابوری علوم زمانه را فراگرفت پرداخت و نزد علوم اولیه فراگیریدر زادگاه خویش به 
نیشابور را ترک کرد و در آنجا هجری به قصد سمرقند،  968تبحر یافت. خیام در سال  تا جائیکه در سنین جوانی در فلسفه و ریاضیات

 .تألیف کرد در جبر را ه خودبرجست قاضی القضات سمرقند اثر ،حمایت ابوطاهر عبدالرحمن بن احمد با

جمعی از دانشمندان و  و همراهیبا حمایت ملک شاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک،  ،سال 81خیام سپس به اصفهان رفت و مدت 
تحقیقات نجومی پرداخت. حاصل این  ر ملکشاه تأسیس شده بود، بهای که به دستو ، در رصد خانهزمان آن ریاضیدانان معروف

لقب سلطان ملکشاه "روز به نام  363با محاسبه سال شمسی برابر  تقویم رایج در آن زمان و تنظیم تقویم جاللی تحقیقات اصالح
 بود. "سلجوقی

 ماه است. 81روز و  363در این تقویم که امروزه هم برقرار است، سال 

 ترک کرد.عمر خیام پس از درگذشت ملکشاه وخواجه نظام الملک به دلیل آشفتگی محیط اصفهان را 

ملکشاه(  سنجر )پسر سومسلطان ویژه نیشابور و مرو که پایتخت فرمانروائی حکیم از اصفهان راهی خراسان و شهرهای مهم آن به 
 حضور داشتند. بیشتر جا رفت و دانشمندان زیادی در آن علمی و فرهنگی دنیا به شمار میبزرگ یکی از مراکز  مرو بود، گذراند. 

 جامه عمل به خود گرفت. به نیشابور و مرو کارهای علمی خیام پس از مراجعت از اصفهان

بوده است. وی برای نخستین بار در تاریخ ریاضی به نحو  قابل توجه و بسیار وسیع دستاوردهای علمی خیام برای جامعه بشری 
های عددی و  هم از راه حل و سوم  های درجه دوم معادله ایبربندی کرد، و  دستههای درجه اول تا سوم را  تحسین برانگیزی معادله

جبر بلکه  علم به یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در تاریخ و در نهایت چهار قرن قبل از دکارت توانست استفاده کرد،  هندسی
 .بردتر( بیان کرد، پیش  دست یابد و راه حلی را که دکارت بعدها )به صورت کامل دیگر علوم

 های دیگری از دانش بشری نیز دستاوردهایی داشته باشد.  استعداد شگرف خیام سبب شد که وی در زمینه



را  او ا آنجا کهاستادی او را در فلسفه تائید کرده، ت که پس از او آمدند جملگی آنهائی تاریخ نگاران و دانشمندان هم عصر خیام و
فلسفی موجود خیام به چند رساله کوتاه اما عمیق و پربار محدود می شود. آخرین  اند. آثار حکیم دوران و ابن سینای زمان شمرده

 های عرفانی اوست. رساله فلسفی خیام مبین گرایش

توسط فیتزجرالد به  اول باراینها، بیشترین شهرت خیام در طی دو قرن اخیر در جهان به دلیل رباعیات اوست که  اما گذشته از
س جهانیان قرار گرفت و نام او را در ردیف چهار شاعر بزرگ جهان یعنی هومر، شکسپیر، دانته و گوته قرار انگلیسی ترجمه و در دستر

 داد. 

وی  حقیقی شخصیت غیر واقعی ازشعر او موجب سوء تعبیرهای  و برداشت اشتباه از فلسفه و رباعیات خیام به دلیل ترجمه بسیار آزاد 
خیام پس از عمری پربار شود. تر از آن است که با تفسیر ظاهری شعر او بیان  های واقعی خیام عمیق اندیشه . حال آنکه شده است

نیشابور درگذشت و با مرگ او یکی از  زادگاه خود در ، بر اساس منابع موجودمیالدی 8844مقارن با  هجری 385سرانجام در سال 
 ه شد.درخشان ترین صفحات تاریخ اندیشه در ایران بست

 رد کارهگ کوزه گری بودم دوش

دیدم دو زهار کوزه گویا و خموش                                                                                                                 

 ره یک هب زبان حال با من دنتفگ

                                                                                                                  کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش

  

 اسرار ازل را هن تو دانی و هن من

 دانی و هن منوین حرف معما هن تو                                                                                                               

 هست از پس رپده وگتفگی من و تو

 چون رپده ربافتد هن تو مانی و هن من                                                                                                                    



 

 مقبره قدیمی و جدید عمر خیام در نیشابور

 است بشرح زیر: جبر و مقابله ترین آنها هفده رساله و کتاب که معروف کردثار علمی و ادبی بسیار تالیف خیام آ

العاده معروف است و بوسیله دکتر غالمحسین مصاحب در  الجبر و المقابله به زبان عربی، در جبر و مقابله که فوق رساله فی براهین -8
 تهران به چاپ رسیده است.

مجموعه و نوشته است  953در سال  ها پاسخ پرسش مقابلرساله حکمت خالق در خلق عالم و حکمت تکلیف که خیام آن را در -8

  چاپ شده است. در هند میالدی 8433سال  به خیام به اهتمام سلیمان ندوی رسالهو  شمسی 8134 به سال او جامع البدایع

به اهتمام دکتر تقی ارانی به چاپ رسید که از  8389ای در شرح مشکالت کتاب مصادرات اقلیدس و این رساله در سال  رساله -۳

 لحاظ ریاضی بسیار مهم است.

 بوده بلکه به خیام نسبت داده شدهخیام ن نوشته "مابقی احتماالو است بیشتر کمی یا رباعی   144در حدود  رباعیات فارسی خیام -

  است.

 

 



 

 مثلث خیام ، پاسکال 

اند که  اند و معتقد بسیاری عقیده دارند که مثلث حسابی پاسکال را باید مثلث حسابی خیام نامید و برخی پا را از این هم فراتر گذاشته 
 .ردکدقت  باید بررسی ودر این باره  ای خیام نامید.  اید دوجملهب "بسط دوجمله ای"در باره نیوتون راگفته 

 

های  بیش با نیوتون همزمان بود، برای تنظیم ضریب دان فرانسوی که کم و ( فیلسوف و ریاضیBlaise Pascalبلیز پاسکال )
مشهور است. طرح این مثلث برای نخستین بار در سال  "مثلث حسابی پاسکال"ای، مثلثی درست کرد که امروز به  بسط دوجمله

 بی چنین است:آمثلث  چاپ شد."ثلث حسابیرساله مربوط به م"میالدی در  8663

از  هگرفت بر"کتاب  رد ،های طبیعی نیوتن را برای توان نظریات  وجود  مورخ ریاضیات، ی آلمانی،پاول لیوک میالدی، 8491در سال 
رای های هندی در باره ریشه دوم و سوم ب موجود خیام در رساالت خود به تعمیم قانونمدارک هم  چنین بر اساس  .شد آورده "عددها

ای و طرح مثلث  های بسط دو جمله . در نهایت تئوریهر ریشه دلخواه پرداخته که حاکی ازدسترسی وی به نظریات نیوتون است
قبل از تئوری منسوب به پاسکال  "مثلث حسابی خیام"بر این از نظر تاریخی حسابی در سده ده و یازده میالدی پایان یافته است. بنا

 بوده است.

 

 

 کننده: حوزه مدیریتتهیه 


