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                                                              بنـيـاد فـرھنـگـی کـھـزادزادـھـار کـريـر فاکـتـ د
   

شيخ غياث الدين عبدالفتاح عمر بن ابراھيم خيام در اوايل قرن پنجم ھجری در شھر نيشاپور که  
اين خانواده نادار اما . ، از پدر و مادر بلخی بدنيا آمديکی از شھر ھای معمور خراسان بود

بدين ترتيب خيام بخاطر صداقت . خيلی صادق، منصوب به گروه متصوفين قادری بلخ بودند
تخلص شعری اش خيام يعنی خيمه دوز . خانوادگی اش به شاگردی شيخ موافق الدين پذيرفته شد

  .که يک اصطCح صوفيانه است، ميباشد

  

 ھجری ۴٣١خراسان در اين زمان توسط طغرل بيگ که از ترکان سلجوقی بود، در سال ايالت  
امپراطوری سلجوقی توسط طغرل و اسCفش . شمسی از سلطنت غزنوی جدا ساخته شده بود

  .آلپ ارسCن و ملک شاه الی سواحل مديترانه وسعت يافته بود

  

اه و روشنی کمی در مورد قتل نظام رباعيات خيام به استثنای معلومات جزئی در مورد ملک ش 
 ترک ھا مصروف تصرفات در اين زمان. الملک، باقی معلوماتی در مورد عصرش ندارد

نظام .  و خراسان را بدست يکنفر خراسانی بنام وزير نظام الملک سپرده بودندبيشتر بودند
ام و نوازش الملک تمايل زيادی به شعرا و علما داشت و بدين ترتيب خيام را بسيار احتر

  .ميکرد

  
آثارش در الجبر و معاد[ت تفاضلی . عمر خيام ھمچنان رياضی دان و ستاره شناس ماھری بود

وی ھمچنان در اصCح تقويم اسCمی کار زيادی . برای چند قرن در مدارس جھان تدريس ميشد
  .نموده است

  
انگليسی رباعيات بار ترجمه . رباعيات خيام چندين بار به زبان ھای خارجی ترجمه شده است

اين درست .  صورت گرفت١٨۵٨ شاعر انگليسی در سال »ادوارد فيتزجرالد«اول توسط 
رپا شده  در مورد تکامل ب» داروينچارلز« بخاطر اثر زمانی بود که در انگلستان شر و شوری

 شھرت پيدا نمود و برای چھار نسل بصورت اشتباھی درک ًترجمه رباعيات دفعتا. بود
  :تی از آن بعمل آمد و مردم فکر ميکردند کهنادرس

  
 ... "let us eat and drink for tomorrow we die."  

  
ھمانطوری که در شرق نيز اول اورا کافر و بی . ترجمه ھای بعدی اين اشتباھات را رفع نمود

  .دين ميخواندند و بعد دانستند که فيلسوف بزرگی ميباشد
 



 شاعر شھير شان ميدانند و او را »گويته« خيام را ھمپايه ردر کشور ھای آلمانی زبان، عم
  .گويته شرق ياد ميکنند

  
 عروضی »چھار مقاله«شيخ مظفرالدين اسفزاری در کتاب روايتی در مورد مناظره اش با 

  ) انگليسی متن از آزادترجمه(:سمرقندی چنين آمده است

  
مام مظفر اسفزاری در شھر بلخ  ھجری شمسی خواجه امام عمر خيام و خواجه ا۵٠۶در سال "

. در کوچه غCم فروشی در منزل امير ابوسعد مجلسی داشتند که من نيز در آن اشتراک داشتم
قبرم در جائی : "در بين صحبت ھای ما، من از مناقشاتی راجع به حقيقت شنيدم که عمر ميگفت

اين موضوع برايم غير ." بر سرم شگوفه فشانی خواھند کردخواھد بود که درختان سال دو بار 
  ."اما ميدانستم که شخصی مانند خيام سخنان بيھوده نمی گويد. ممکن به نظر ميرسيد

  
چند سالی از مرگ خيام ميگذشت و از آنجا که بر .  ھجری به نيشاپور رفتم۵٣٠وقتی در سال "

شب جمعه بود و به قبرستان . خاکش رفتممن بزرگی و استادی داشت، با رھنمائی به زيارت 
مقبره اش در پای ديوار باغ بود و درختان ناک .  رفتيم]؟ شايد امC اين نام را درست ننوشته باشم[» ھيرا«

در اين . و شفتالو با شگوفه ھا با[ی آن خم شده بود و قبرش با گل ھای شگوفه پنھان شده بود
به گريه شدم، زيرا در . زبانش شنيده بودم، بخاطرم آمدلحظه ھمان جمله اش که در شھر بلخ از 

  ." چنين مردی را نديده بودمتمام روی زمين

  
 در اخير .ز انگليسی بصورت آزاد برگردانيده شده که ا اين روايتی بود از عروضی سمرقندی

  :چند رباعی خيام برای خوانندگان عزيز تقديم ميگردد

  

  روزی نه نشستيم و شبی نه غنوديم     مــــموديستن جام جم جھان پيــدر ج

  م ما بوديمــــخود جام جھان نمای ج    ز استاد چو وصف جام جم بشنوديم 

  

  رسی ــــــرکان دانا نــه زيـتـکــدر ن    ـــا نرسی رار معمــه اسـای دل تو ب

  کانجا که بھشت است رسی يا نرسی    ـــــنجا به می و جام بھشتی ميساز اي

  

  گشادـسی را نــره کار کــز گــرگــھ    ــالی بنياد شه عـيـا پـفـ جرخـــاين چ   

  ادــــھـر آن داغ نــر ســری بـداغ دگ    ر جا که دلی ديد که داغی دارد ــــھ

  

  خواھی شدچنداز پی ھر زشت و نکو    واھی شد ــتا چند اسير رنگ و بو خ

  واھی شدــ خروــاک فــدل خــر بــآخ    گر چشمه زمزمی و گر ز آب حيات 

  

  مان را باغ جھان زندانستــــــبی سي    ـــــم گرچه نه مايه خردمندانست سي

  ان گل خندانستـــ زر دھــۀيسـو ز ک    از دست تھی بنفشه سر بر زانوست 

  

  سوختـاد و ناگاه بـتـم افــوه غـــدر ک    خيام که خيمه ھای حکمت ميدوخت 

  روختـــــفـش بـــرايگانـ بضاـد[ل ق    مقراض اجل طناب عمرش بسوخت 



  

  تـــق صبح و شام اســلـه ابـــآرامگ    ين کھنه رباط را که عالم نامـــست ا

  گوريست که تکيه گاه صد بھرامست    بزميست که وامانده صد جمشيد است 

  

  اين نامه نوشت      ھفت اخترم ازشش جھت   عقل و ز نه رواق و از ھشت بھشت ده 

  زد بدو عالم چو تو يک کس نسرشتـــاي       کان و سه روح پنج حواس و چار ارکز 
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