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 (نجوم و ریاضیات موردی مطالعه) او علمی های اندیشه بازتاب و خیام عمر حکیم

 2 مژده اردالنی ،1 عباس رهبری

 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، کردستان، ایران 1

 سنندج، ایران 1دبیر دبیرستانهای دخترانه آموزش و پرورش ناحیه 2

 چکیده

 و است قرارگرفته زبان فارسی ادیبان و شعرا مخصوصاً و مردم عموم موردتوجه آوازهپر شاعر یک عنوان به ایران در خیام عمر

 با که است آن پی در نگارنده مقاله این در است، قرارگرفته موردتوجه و شده شناخته ایران جامعه در او علمی های ویژگی کمتر

 صورت تحلیلی توصیفی، تحقیق روش و ای کتابخانه شیوه به و تاریخی معتبر منابع به استناد با که وی علمی کارهای بررسی

 ریاضی، مباحث، برخی مورد در تکمیلی نظریه انجام به اقدام خیام آیا که برآید سؤاالت این به پاسخ درصدد است، گرفته

 و اند؟¬ودهب تأثیرگذار علوم این در چقدر ها نظریه این و است؟ داده جدیدی نظریه خود اینکه یا و است کرده نجوم و هندسه

 در آمده دست به نتایج. است قرارگرفته دانشمندان موردتوجه اکنون هم که بوده توانمندی دارای علومی چه در خیام عمر اینکه

 از یکی. بود استاد شعر و تاریخی دینی، ادبی، علوم شناسی، ستاره ریاضیات، فلسفه، در خیام عمر دهد، می نشان پژوهش این

. دانست الملک نظام خواجه وزارت زمان در ایران شماری گاه محاسبات دادن سروسامان توان می را وی کارهای ترین برجسته

 او ای نظریه کردن پیدا و اقلیدس پنجم اصل درباره مطالعاتش و کرده ایفاء مهمی نقش هندسه و جبری معادالت حل در خیام

 .اوست ارهایک ترین مهم از نیز اقلیدس نظریه با ارز هم های نسبت درباره

 

 شعر هندسه، ریاضی، نجوم، علوم، خیام، عمرهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

عالدینیاثغ ابراهمابوالفتح بن یشابورین1یامخیمر به یامیخهاینامکه عروضی، ص1۲۳۱)نظامی )بیهقی،یامخ،(3۲،

)دهخدایسابوریالنّیامیخیشابوری،ن،خیام(11۱-11۳،صص1۲۳1 هحجیم،حکملقببه(899-8۱9،ص۳1،ج1۲۱۱،

جانش امامعصر، متخلصبهخیامریاضیسابنینالحق، شاعروفیلسوفایرانیینا اخترشناس، دان، ،صص1۲۳9)توماس،

وی(13۱-1۱9 دورانسلجوقیانفرزندابراهیم، ، بهیشابوردرنیقمرهجریپنجمدرسده خیامیکه درخانوادهخیامیا

تا۳1۱هایهایمتفاوتیبینسالیختارسالدقیقتولداومشخصنیستوشد.خاطرفعالیتادبیسرشناسبودندمتولد

بیان۳شمسی۳۳8 وضعیتکه(11۳،ص1۲۳1)بیهقی،۲کنند،امابراساسنوشتهبیهقیدرکتابتتمهصوانالحکمهیمرا

۳۳9آسمانرادرزمانتولدخیامراذکرکردهوباانجاممحاسباتنجومیبرخیتاریختولداوراچهارشنبهسومخردادسال

وبرخیدیگرتاریخ(۲۳8،ص1۲39)قندهاریان،وقتنیشابورشببهدقیقهپسازنیمه۳9و۳درساعت۳هجریشمسی

کهباتوجهبه(۳۱-۳۳،صص1۲۱8)ملکپور،کنندیمبیان1۳درساعت۳هجریشمسی۳۳9خرداد9تولداوراروزشنبه

رسد.یمتربهنظریحصحترتوسطدکترایرجملکپوراینموردیقدقبررسی

شودوبراساسبرخیمنابعپدرشویراجهتآموزشینمدرموردتحصیالتخیامدرمنابعموجودمطالبزیادییافت

یتمقدما نوشتن، ادبآموزشقرانکهشاملخواندن، توجهبهنزدبهترینمعلمانبود،یوعربیفارسیات، خیامبا فرستاد،

سالگیدرهمهعلومزمانشسرآمد1۱صورتیکهدرسنسرعتآموخت،بهاشدروسمقدماتیرابهیذاتهوشوذکاوت

سالگیدچارگرفتاریبزرگیشدومجبورشدبرای19دودرسنکریمهایآموزشدربلخزندگیشداودرنخستینسال

،(۲3۲،ص1۲39)قندهاریان،امرارمعاشکارکندوادامهتحصیلویدچاروقفهشدشایددراینزمانپدرشدرگذشتهباشد

القضاتابوطاهرخیامدردورانجوانیخودرسالهکوچکیدربارهیکمسئلهجبرینوشتودراینزمانموردتوجهقاضی

حمناحمدایلکساریهکهفردیبانفوذوفقیهشافعیمذهببودموردحمایتقرارگرفتوشغلیبهاودادهشدتاعبدالر

ادامهدهدیبررسبتواند هایعلمیخودرا ازاساتیدوییکیبهنامرئیسالحکما(۲3۲،ص1۲39)قندهاریان، یدابوحم.

(8۱،ص1۲۳1)بیهقی،لحسنانباریفراگرفتق(بود،کتابمجسطیرانزدابواه۳89ناصرالدینمحمدبنمنصور)متوفی

درنزدبهمنیاضیاتورا بوعلیاررا آموختبودیناسیکهخودشاگرد مقدمه۳۳،ص1۲9۲)خیامنیشابوری، زاده ؛ ، رضا

 ص1۲۱۱ملک، موی.(1۳۲، در را نزدسالییانفقه نامام آموختیشابوریموفق ص1۲3۳)احمدپناهی، برخی(89، و

،1۳9-1۳9،صص1۲3۱)خیامنیشابوری،مباحثفقهیرانزدناصرالدینمحمدمنصورازعلمایحنفیزمانخودفراگرفت

                                                           
 .(۳۳1،صب1۲۳3)همایی،نهادهشدهاستیلقببروینبودهادوزیمهخیمپدرحکینکهاستوظاهراًبهسببادوزیمهخیبهمعنیامخ1
 میالدی19۳9تا19۲9هجریقمریو۳۳۳تا۳۲9برابر۳
۲ لتثلیثوروبهعطارددرشانزدهمیندرجهودرحاکهآنگاهتاریختولدخیامدربرججوزاست،روزهشتم»بیهقیدرکتابخودنوشتهاست:

 «.شدهواقعخورشیدداشت،
 میالدی.19۳8مه۳۳یقمریوهجر۳۳9الحجهیذ1۳برابر۳
 میالدی.19۳1مه۳8هجریقمریو۳۲۳رمضان18برابربا۳
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تبریزی( رشیدی استقسمتنثر بوده منصور محمد او استادان دیگر از نیشابوری، صص1۲9۲)خیام مقدمه۳۲-۳۳، ،

برگنیسی( یادگیری؛ ستارهیر،تفسیث،حدوسپسبه حکمتو یکیازیشناسفلسفه، گفتهشهرزوریخیام به پرداخت،

گریسازیوسفال،اودرکارهایمکانیکی،مدل(۲3۳،ص1۲39)قندهاریان،ینقاریانقرانوتفسیرکنندهحدیثبودترمطلع

هاییکهابونصررپاسخاشکالمتافیزیکیوسئوالسالگیبهمتافیزیکعالقهنشاندادویکسالبعدد۲9ماهربوددرحدود

باتوجهبهاینکهخواندنفلسفه.(۲3۳،ص1۲39)قندهاریان،یبهعربینوشتارسالهبنعبدالرحیمنسویمطرحکردهبود

 اظهار داشتبرخی را شرایطخاصخود او دوران یمدر او که مستقخودشاحتماالًدارند را یماًفلسفه زبان یونانیاز

یهامعادلهدرباره3مسائلالجبروالمقابلهیعلینالبراهیرسالهفقمریکتابخودبهنام۳88درحدودسال.استفراگرفته

بهنگارشدرآوردوکتابرابهخواجهنظامالملکاهداکرد.سمرقندالقضاتیابوطاهرقاضدرجهسومرابهعربیزیرنظر

معرفیکردهاستکهباتوجهبهتاریختولدویوفوتبوعلیسینااینگفتهدربرخیمنابعخیامخودراشاگردبوعلیسینا 

              هایبوعلیسینا،ویازاینطریقخودراشاگرداوبداند.رسدمگراینکهباخواندنکتابینمصحیحبهنظر

سالدرآنجا19انهاصفهانبهمدتعنوانسرپرسترصدخیبهاصفهانرفتوبهملکشاهسلجوقینالدجاللخیامبهدعوت

بندینمود،درحدودسالزیجملکشاهیراآمادهکردوتقویمجاللیرادسته۳۳9کردوبامدیریتاوحدودسالیمفعالیت

پسازدرگذشتملکشاهوقمری۳۱8درحدودسالرانوشت۱یدسشرحمااشکلمنمصادراتاقلیرسالهفقمری۳۳3

الملکامکشتهشدننظ رسالهیموقسطاسالمستق،9الحکمیزانمیهارسالهویظاهراًمروترککرد.قصدبهاواصفهانرا

.نوشتهاستاهسالیندرهمرا8درحساب(مسائلی)الحسابمشکالت

در19سئلهمیکیلدرتحل،رسالهاستخراججذروکعبیبرایدرصحتطرقهندسایتوانبه؛رسالهیمازدیگرکتبوی

یوجود)رسالهفیاتدرعلمکل،رسالهالعالموالجبروالبقایالجوابعنثالثمسائل؛ضرورهالتضادفریاضیات؛ورساله

رساله11«یبسلسلهالترت»الوجود(معروفبهیهکل رسالهالوجودیف، یفیالعقلیاءالضرساله.1۳یبهعربیفالکونوالتکل،

یجزویعیاتدرفیزیکالطبیفمختصرهایکتابدرموضوعفلسفهووشریردروقوعخرسالهیوالموضوعالعلمالکل

                                                           
ترجمهویازدانشمندانفرانسوچندیتن191۳کتابرادرینشد.ایافتهیدنلیهاازکتابخانهیکیدر1۱۳۳درسالییپژوهاناروپاباتالشدانش3

 منتشرکردند
 .استهانسبتدرموردخطوطموازیونظریه۱
 دهد.یمخصوصبهدستمیهاوزنیلهوسبهینی(معیاژ)آلیزهطالونقرهرادرآمیرمقادیینمسئلهتعیحلجبرراه9
 ایناثرباقینماندهاست.8
یلهوسبهمعادلهدرجهسوموحلآنبهیمسئلههندسیکیلکهموضوعآنتحلیامازخیاببهرسالهمصاحیناستکهغالمحسیعنواننامینا19

 انداستدادهیقطوعمخروط
 شهرتداردیزن«یعهرسالهدرمابعدالطب»رسالهبانامینا11
درپاسخپرسشامامابونصرمیامکهخیفدربارهحکمتخالقدرخلقعالموحکمتتکل1۳ ی)هجر۳۱۲درسالینسویمحمدبنابراهآنرا

دریاموکتابخ1۳۲9بهسالیصبرالدینیمحیدبهاهتمامسیعبودهودرمجموعهجامعالبدایناازشاگردانپورسیکی(نوشتهاستواویقمر

 شدهاستچاپیالدیم18۲۲سالیندویمانسلمامهندبهاهت
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(دررفتهاستینرسالهازبینا)1۳االمکنهلوازمتاریخورسالهنوروزیقتدرکشفحقرساله.1۲نوروزنامهینجوم،ملکشاه

ردموسیقیاشارهکرد؛ودرشعرنیزاشعاریسروددرمو1۳یقیشرحالمشکلمنکتابالموسموردجغرافیا،همچنینکتاب،

،خیامشدهنسبتدادهیامنبودهبلکهبهخیامبرآنمربوطبهخاضافهاستویامعمرخیمازحکیشتربیایرباع۳99حدودکه

هایدیگربهنامیناوکتابسابنیدیهخطبهتوح،ترجمهآمدهاستدستآنبهیرباع18کهدرحدودداشتهیعرباشعاریبه

ارساله رسالهمشکالت بیجاب، در الملک عیونحکومتیاننظام الحکمه، وی از که معراجیه رساله ماندهیباقو

.(۳۱۳،ص1۲39)قندهاریان،است

یمختلفاسالمیبهمجادالتاصولیوکالمیمشغولبودندوفیلسوفانپیوستهبههافرقهکردکهیمخیامدردورانیزندگی

توانستدیدگاهخودراابرازکند،درزمینهسیاسینیزدردورانویینمهعلتجهلوتعصبکسیشدندوبیمکفرمتهم

سقوط قیامبودولتآلاتفاقاتمهمیهمچون، جنگدولتسلجوقیه، یانصورتگرفتهاست.باطنیبیوظهورصلهایی،

ینعپرداختوشاگردانزیادینداشت،یمبهتدریسکهکمترینحوبههمهعلموتوانمندیفردیبدونحاشیهبودینبااخیام

)بیهقی،اندبودهیام(ازشاگردانخ۳۳3ی)متوفینیقایمحمدحجازیبنعلپزشکیبهنام،13(۳۳۳ی)متوفیهمدانالقضات

 ؛ 11۱،1۳۳،1۲۳،ص1۲۳1 (در۳9۳ی)متوفیحضوراماممحمدغزالهمچنیناز،(18-19،صص1۲۱۱ذکاوتیقراگزلو،

رادرککردهیاممحضرخیز(ن۳۲9ی)متوفیابوالقاسمزمخشرو(11۳،ص1۲۳1)بیهقی،استشدهاشارهیامخدرسمجلس

،نظامیعروضینویسندهچهارمقاله،عبداهللمیانجینویسندهزبدهالحقایق،حکیمشرفالزمان(۳3۱،ص1۲۳1)مجیدی،بود

ویازشاگردان،نیزدرمحضردرساوبودهاند.باتوجهبهاینکهاطالعاتبیشتری(۲3۳،ص1۲39)قندهاریان،محمدایالقی

کردهاستالبتهبرخییمخودراصرفتحقیقاتونوشتنکتابتوانگفتاوبیشتروقتیمشود،ینمدراسنادقدیمیدیده

                  رسد.یمهایاواینامرکمیبعیدبهنظرمعتقدندویدرنشرعلمبخیلبودهاستاماباتوجهبهتعدادکتاب

شخصنیستاندیشمندانیکهدرشوداماپایانعمرخیامهمانندزمانتولدشزیادمیمدرهرحالخیامبهپایانعمرنزدیک

اماکمیسیونملییونسکودر؛دانندیم1۱هجریشمسی۳9۳تا۳99تاریخوفاتویرابینسالاندکردهموردخیامپژوهش

تربرسیمیقدقاست،امااگربخواهیمبهتاریخهجریشمسیدانسته۳۱8هجریشمسیوفاتویرا1۲۱8اواخراردیبهشت

بینیمدرکتابچهارمقالهعروضینظامیسمرقندیازمصاحبتیماندبپردازیمبردهتبتاریخیکهازخیامنامبایدبهبررسیک

اشتباهدهندهنشانگویدکهاینیمشمسی(درنیشابورسخن۳81هجریقمری)۳93خواجهابوالمظفراسفزاریباخیامدر

                                                           
واسبوزروقلمویرانیپادشاهاناییننوروزوآیدارینسخهبرلندرپدیگرینسخهلندنودیکیاست.دهمانیباقیکتابدونسخهخطینازا1۲

 نگاشتهشدهاست.یقمریهجر۳8۳شرابکهدرحدود
 درموردهواشناسیاست.1۳
 ازآناستیباالربعه(بخشیاجناسالذیکهرساله)القولعل1۳
رابهخطاافکندهیهقیها،بآنیوتشابهاسمیشابورینیاماستنهخیامخمحمد،معروفبهابنیمبنعبدالکرات،ینالقضاستادعندمعتقدبرخی13

 .است
 میالدی11۳۳تا11۳1هجریقمریو۳19تا۳1۳حدود1۱
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سالبعدازوفاتشدر1۳الی11راساساینکتابخیامحدودزیراباستدرانتخابتاریخوفاتویازطرفیونسکو

۳1سالهجریشمسیو۱۳روزکمتراز۳۳کردهاست.سنویبراساسپژوهشسوامیگوندتیرتهیمنیشابورزندگی

امابا(۲۳8،ص1۲39)قندهاریان،سالقمریاست۱3روزبیشتراز ازنظریدکترایرجملکپوردرتاریختولدکهبررس،

شمسیبرابر۳91نهمفروردینشنبهپنجسنظرسوامیکهتاریخرسدوتاریخوفاتویرابراسایمتربهنظریحصحنگارنده

.سالدرنظرگرفت91توانسنویدرهنگامفوتحدودیمقمریبیانکردهاسترادرنظربگیریم،۳13دوازدهمحرم

 .داردقرارنیشابور،امامزادهمحروقنزدیکیدرباغوی،آرامگاه

ینکهتحقیقاتزیادیدرخصوصویصورتگرفتهاستدراینپژوهشدرصددپاسخباتوجهبهتوانمندیعلمیخیاموا

هستیمکهآیاخیاماقدامبهانجامنظریهتکمیلیدرموردبرخیمباحث،ریاضی،هندسهونجومکردهاستوسؤاالتبهاین

بودهاست؟تأثیرگذارهاچقدردراینعلومیهنظریااینکهخودنظریهجدیدیدادهاست؟واین

 پیشینه پژوهش

تواناذعانداشتمدتیپسازفوتیم،حتیاندپرداختهدرموردخیامافرادزیادیبهبررسیاوونظریاتشدرابعادمختلف

کهباتوجهبهحجمانددرآوردهاونویسندگانومحققینزیادیدرتوصیفاوچهمثبتوچهمنفیمطالبیرابهرشتهتحریر

توانبهنظامییماندکردهاشارهکنیم؛ازاشخاصقدیمیکهبهزندگیخیامیماشارههاآنترینمهمالببهتعدادیاززیادمط

،الحکمایختاریاالحکمهصواندرکتابتتمهی(،قمر۳۳3)یهقیبیابوالحسنعلقمری(درکتابچهارمقاله،۳۳9عروضی)

ینمعارضةالکبار،عمادالدیللصغارفالزاجررسالهدرق(۳13)یالحکمه،زمخشریزانمدر(یقمر۳1۳)یعبدالرحمانخازن

شهرزوریدةخردرق(۳۱1)یکاتباصفهان نجمدرق(۳93)یالقصر، الروح، مرصادالعباد،درق(318)یرازینالدنزه

درق(3۱۳)ینیقزو،شذراتالذهبیدرلابنالعمادحنبیخ،التاریالکاملفدریرابناثالحکما،یختاردرق(3۳3)یقفط

للصغار،الزاجررسالهدرزمخشری،قشیریالقلوبنحورسالهدر(قمری۳3۳فروزانفر)الزمان،بدیعآثارالبالدواخبارالعباد

ایمقدمه»مقالهیکیاستمنتشرکردهخیامدواثردربارهنامبردکهیتصادقهداتوانازیماشارهکردوازنویسندگانمعاصر

1۲1۲درسالیامخیهاوکتابترانهش1۲9۲درسال«یامخیاتبررباع کتاب»دریوقاسمغنیفروغیمحمدعلش،

،قاسمتویسرکانیوش1۲۲8در«تاریخادبیاتدرایران»اهللصفادریحذبش،1۲۳1سالدر«یشابورینیامخیمحکیاترباع

یش،عل1۲۳۳در«ایامنادرهیامعمرخ»دریکانییلاسماع،ش1۲۳۲در«فارسیارسالههزشعر»محجوبدرمحمدجعفر

خودقسمتنامهلغت»دهخدادرش،1۲۳۱در«شناسییامخ»فوالدونددریش،محمدمهد1۲۳۳در«یامباخیدم»دریدشت

در«یشابورینیامعمرخیمحکیوفلسفیدرافکارعلمیریس»دریچاووشیانجعفرآقا،ش1۲۳9در«اسمخیاموخیامی

ش،مطالبیبهرشتهتحلیلدرآوردهاند1۲۱۱در«وشاعریمحکیشابورینیامعمرخ»قراگزلودریذکاوتیرضاش،عل1۲۳9

همچنینسوامیگوندتیرتهپژوهشیدرموردخیامانجامدادهاستکهابوالقاسمقندهاریاناززندگیوکارحکیمعمرخیام
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دررأساست،سرای.دی.شدهچاپدرنشریهفرهنگایران1۲39یشابوریبراساسپژوهشتیرتهگزارشیتهیهودرسالن

گنجداشارهکرد.ینمکتابومقالهدیگرکهدراینمقالههادهمو1899در«یتزجرالدفیبررباعیاتامقدمه»

نزدیکبهسهسالبهشناسایی،معرفی«خیامپژوهیدرسدهچهاردهمکارنامه»درمقاله،حسامپورسعیدویحسنلکاووس

یفتألهجریشمسیدرموردخیامتدوینو1۲99تا1۲99وبررسیتمامیآثاریپرداختندکهدرسدهچهارمیعنیازسال

زبان از یا و شده شده فارسیبرگردانده به اندپرداختههایدیگر اساسپژوهشآنان مقالهیشترینببر درباره زندگی،»ها

است)«یاموشعرخیتشخص موضوع133بوده به و )شعرشناسییباییز»مانندییهامقاله( »1 9)«یشناسنسخه»مقاله(،

یراندرایامخبارهکتابدر۱9زمانیشدهاست.درهمانبازهمقاله(پرداخته19)«یامخیوفلسفیآثارکالمیبررس»مقاله(و

یدرخصوصریاضی،نجوموهندسهنگارشهامقالهوالبته(1۳3-88،صص1۲99)حسنلیوحسامپور،استمنتشرشده

۳۱ادتعد۳3/91/1۳99شدهاست.پایگاهمجالتتخصصینورتامورخهشدهکهدرایرانکمتربهاینموضوعاتپرداخته

مقالهکهنامخیامیادرمتنمقالهویااسممقالهآمده۳۱۳۳مقالهکهنامعمرخیامو۲39مقالهکهنامعمرخیامنیشابوریو

درنشست"یاضیدان:ستارهشناسوریامخ"(درخصوص۳9۳1)کنعانیهمچنینآقایدکترناصراسترابارگذاریکرده،

Kanani) نینمودهاندانجمنشناخت)تورنتو(سخنرا یکارهایبابررسشدهمقالهحاضرکه.باتوجهبهمطالببیان.(2021 ,

براساسیلیتحلیفی،توصیقوروشتحقیاکتابخانهیوهوبهشیخیتارکهبااستنادبهمنابعمعتبرعمرخیامنیشابورییعلم

دهد.یمشدهپاسخمطرحسؤاالتشدهاستبهتدوینیسندکاو

 دستاوردهای علمی خیام

یمطرحدرکشورماندرخصوصاشعارویبههامقالهشناسندواکثریتیمعنوانشاعربیشترایرانیانحکیمعمرخیامرابه

بهنگار بیشتر اینمرزوبوم خارجاز در خیام عمر که هرچند است، استامایکعالمعلمیشناختهعنوانشدرآمده شده

مقاالتزیادیدرخصوصعلوموتأثیراتعلمیویدرایرانکمترچاپوموردتوجهقرارگرفتهاستدراینمقالهبهچند

فعالیت از قرمورد موردتوجه بیشتر که استهایعلمیاو مواردیمارگرفته سایر محققینبه دیگر که امیدوارم پردازیمو

شود.ترمشخصیعلمیایندانشمندبزرگبرایاهلعلمدرایرانهاجنبهبپردازندتا

نقدیبر"درریاضیات،"سومحلمعادالتدرجه"و"هاایتعیینضرایبدوجمله"شود،یممواردیکهبهآنپرداخته

"یدساقلیاصلتواز "و غیر هندسه زمینه "یدسیاقلگامیدر و هندسه "یننوشماریتدوینگاه"در در"و نوروز

دهیم.یمدرعلمنجومراموردبررسیقرار"بهارنخستینروز

 ها ای دوجمله یبضراالف( تعیین 
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 عالئم، که نمود اذعان کهانشانهباید ریاضیاتبه در امروزه ما اصطالحاتکه و سایریمار و خیام دورانعمر در بریم

ترینمطالبریاضیراباکالموالفاظبیانکنندبنابراینبایدپسازیچیدهپهایاووجودنداشتوآنانمجبوربودنددورههم

یاو،مطالبذکرشدهرابهزبانامروزیتبدیلکنیم.هانوشتهمطالعه

شدهاست،خیامبیانابتکاراتخیاماستکهبرایاولینباردرتاریخریاضیاتمطرحترینهاازمهمایتعیینضرایبدوجمله

باشیمواینپاره"a"خطیبهطولکنداگرپارهیم داشته درخودشضرببکنیمرا a*a) خطرا ،)aتواندومربعی به

کهسهباردرخودaیمداشتبهضلعرادرخودشضربکنیممکعبیخواهaخطواگرسهبارپارهaخواهدبودبهضلع

ایهستنوجملههایکواینaمکعبیخواهدبودباضلع۲بهتوانaتوانبیانکردیم(وa* a* aضربشدهاست)

هایکاست.ضرایبآن

یعنیپارهدوجملهکنداگریکیمخیامبیان بهتواندوبرa+b)خطیبهطولایداشتیم، یعنی(واگرآنرا (a+b)2سانیم،

شدهاستازتربهاینمربعنگاهکنیماینمربعتشکیلیقدق(ولیاگرa+b)مربعیخواهیمداشتکههرضلعآنبرابراستبا

یکیضلعآن مربعکوچککه دیگریa2دو وb2و است؛ برابر مساحتآن مستطیلداریمکه تا کهشودیمa*bدو ؛

برابرشکلذیل:2=a2+2ab+b2(a+b)توانیمبنویسیمیم
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و3a2bوb3وa3مکعببامساحت9رابهتوانسهبرسانیممکعبیخواهیمداشتکهاز(a+b)خطحالاگرماطولپاره

3b2aتوانیمبنویسیمیمشدهاستکهتشکیل(a+b)3=a2+3a2b+3b2a+b3توانیمآنرابیانکنیم:یمبرابرشکلذیل

هایبیشتررانیزدراینجانشاندهیمبرابرشکلتوانیمتوانیمهارابهشکلیکمثلثبنویسیمضربحاصلحالاگرمااین

راa0شدهاستالبتهالزمبهذکراستدراینجانوشته۳کهدراینجاتابهتوانگویندهامیایذیلکهبهآنضرایبدوجمله

.استمطرحنبودهاستوهررقمیبهتوانصفربرابریکa0یامیمچوندرزمانعمرخاکردهخودماناضافه

شود.یمنظرکنیممثلثیهمانندشکلذیلبااعدادایجادصرفbوaحالاگرمادراینجاازحروف
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االیشدهاستازجمعدوعددبینآنایناستکههرعددیدروسطتشکیلترسادهکهاینمثلثخواصبسیارجالبیدارد

درنظربگیریمازجمعدوعددیکباالیآنشکل۳مثالعددعنوانآنبدستمیآید،به گیردوسایراعدادنیزبهیمرا

توانیمهرتوانی،ضرایبآنرامحاسبهومشخصکنیم.خیاماولینکسییمطورتابهآخر،بادانستناینخاصیتماهمین

یارسالهمارا»گویدیمکتابخودبازباندورانخودشآنراتوضیحدادهاست،ویاستکهمتوجهاینمثلثشدودر

سابقهقبالًتوانمعینکردکهیمیمچگونهپایهمربع،مربعمکعب،مکعبوغیرآنرا،هرقدرباشد،ادادهاستکهدرآننشان

نوشت.ذیلخیاماینمثلثرابهشکل«.نداشت

11۲9-1199خیامکودکیدریکخانوادهعربیهودیبهدنیاآمدبهنامالسموألبنیحییالمغربی)یکسالقبلازفوت

ویکتابیدر 19میالدی(، ازجهاندهدهسالگینوشتکهداراییکدستگاه یکهازابداعاتخوارزمیبوددرآندوره

کردند؛بااستثنایعددپنجکهمثلیمکنیمآناننیزاستفادهیماسالمرواجداشتواعدادبههمانشکلیکهماازآناستفاده

دانیمکهدراروپاتااوایلقرنشانزدهممیالدیبینیمومییمشدهاستوشکلصفرنیزدراینکتابیمهشتالتیننوشته

،اینامرنشاندهندایناستکهشناختندیمدهیونهاینکهاروپائیانصفررانهازایناعدادخبریبودونهازدستگاهده

ذکرشدهکهنشاندقاعدادخوارزمیدرجهاناسالمرواجیافتهبودونکتهدیگراینکهدراینکتابمثلثخیام دهندهاینیقاً
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اداناندرمناطقمختلفاسالمیباستکهاینابداعخیامدرزمانحیاتشدرجهاناسالمموردتوجهقرارگرفتهبودوریاضی

بهاینجدولپیبردومستقالًدانفرانسویبهنامپاسکالآنآشنابودندواروپائیانپانصدسالبعدتوسطیکنابغهریاضی

شناسند.یمدانانمااینمثلثرابانامپاسکالاکنوننیزریاضیازآناینمثلثبهناممثلثپاسکالمعروفشدهاستوهمپس

هاینکهپاسکالبهکتاب خیربایدموردبررسیقرارگیرد. کردندکهاینیمفکرهاقرنایمسلماناندسترسیداشتهاستیا

اکنوندرمثلثازابداعاتپاسکالاستکهباهمتدانشمندانروسیاعالمشدکهاینمثلثازابداعاتخیامبودهاستوهم

برند.یمعنوانمبدعاینجدولنامکتبریاضیازخیامبه

حلمعادالتجبریدرجهسهب(

دهیم،یمتوضیحمختصراًابتدادرخصوصمعادالتجبری۲قبلازبیانابداعخیامدرخصوصحلمعادالتجبریدرجه

یکبستهکهازنظروزنیمشخصنیستباسهوزنهدرایدراختیارداریمودریککفهآنکنیمیکترازویدوکفهیمفرض

کنیمتادوکفهیمدهیموبعدازآنبهکفهوزنهاضافهیموزنکفهدیگرقرارودرکفهدیگرسهوزنههمدهیمیمیککفهقرار

آوریم،بهاینمعادلهکهبایکمجهولبهیموسیلهوزنبستهمجهولرابهدستترازودریکوضعمتعادلقرارگیردوبدین

شود.یمگفتهیکدرجهداریمبهآنمعادلهجبریسرکاریکناتو
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توانیمشود.آیایمباشدجوابآنشش۲3برابرx2مثالًباشد۳شودکهمجهولبهتوانیمزمانیمطرحدودرجهامامعادله

یبودهامعادلهپاسخایناستکهبلهچنینشود،می۳یمطرحبودهاستکهمنجربهمعادلهدرجهامعادلهدرگذشتهگفت

است.

تربیعمعادلهتربیعدایرهاستکهبرایاولینباردریونانباستانمطرح۳یدرجههامعادلهینترمعروفزیکیا شدهاست.

؛باشدبرابرx2بهعبارتیتوانمربعیترسمکردکهمساحتآنبرابریکدایرهباشد.یمدایرهبهاینمعنااستکهآیا

نخواهدحلقابلاینمسئلهبرابراستبامجذورعددxرماشعاعدایرهرایکدرنظربگیریمحالاگیعنی

عددیمشخصرامیتوانینمگویندزیرابرایپینیستبهآنمسئلهتربیعدایرهمیحلقابلیکهامسئلهبودودرتمامجهان

ریاضی اما ندارد، پایانی و کنیم بیان دانان از اوهیشقدیم روییکخطراستحرکتکردندیمیاستفاده بر را دایره که

طولaباردایرهورسیدنبهنقطهوبعدازاتمامچرخشیککردندیمدررویدایرهشروعaمثالازنقطهعنوان،بهدادندیم

اندازه بهتوانیمصورتخطیمامحیطآنرابهمساحتدایرهمشخصکنیمامیتوانینم.بدینشکلکهماگرفتندیمآنرا

شدهباطولخطیمحیطدایرهیکسانخواهدبود.دستآوردکهمربعترسیم
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۳محمدخوارزمیشناختهوحلشدوفرمولیراارائهکردکهشکلکلییکمعادلهدرجهاولینباتوسط۳معادالتدرجه

کهقرن مشخصکردواینفرمولیرا استدررا البتهدراینشودتوسطخوارزمیارائهیممدارستدریسها است. شده

صورتپذیرد.ترراحتفرمولکالمخوارزمیتبدیلبهعالئمشدهتانوشتنوحلآن

،X×X×XیعنیX3امعادلهدرجهسومکهمسئلهخیاماست،معادلهدرجهسهبهاینمعنااستکهمجهولبهتوانسهباشد،ام

توانیمازمسئلهتضعیفمکعبنامببریمیمیدرقدیمبودهاستکهنیازبهحلازطریقمعادلهدرجهسهباشد،ماامسئلهآیا

یحلنشدنیدریونانباستانبودهاست.امسئلهکه

دیگریباضلعیکمکعبتوانیمآیاa3شودیمکهحجمآنaکنداگرمایکمکعبیداشتهباشیمبهضلعیماینمسئلهبیان

xیکعددثابتنیستوعدددقیق۳درستکردکهحجمآندوبرابرمکعبقبلیباشد.مشکلدراینجاستکهجذرعدد

توانگفتاینیمدانیموینمنیزیکعددثابتنخواهدبودومقدارآنرانیزدقیق۲دانیموهمچنینجذرعددینمآنرا

مابایکعدداصممواجههستیم.نیستزیراحلقابلسئلهتضعیفمکعببنابراینم؛اعداداصمهستند

دانستکهازطریقهندسییمتوانریشهدقیقدوویاسهرامشخصکرداماینمکهواقفبودکامالًخیامبهاینمسئله

۳ویایکمثلثبهضلع۳دجذرشویمترسیمکنیمقطرآناگرمربعیرابهضلعیکمثالًتوانمقدارآنرامشخصکندیم

دانانقدیمچونقادرنبودنددقیقجذراعدادماننددووشودجذرعددسه،بایدتوجهداشتریاضییمآن،ترسیمکنیمارتفاع
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گرفتوریشهیمصورتیکخطهندسیصورتیابیبهکردندوریشهیمسهراتعیینکنند،ازطریقهندسیمسئلهراحل

صورتهندسیحلکردوخیامبهاینمسئلهواقفبود.توانبهیمو...را۳،۳،3

مقاطعمخروطیداشتکهدرهندسهفضاییبایدمطالببیشتریرابدانیموخیاماطالعکاملیاز۲برایحلمسئلهدرجه

اینمقاطعمخروطیازابتکاراتیکریاضی کهترجمهکتاباودرزمان19نیوسدانیونانیاستبهنامآپلومطرحهستند.

بود.شدهترجمهخلیفهعباسیمأمونخیامبهعربیوجودداشتهاست.اینکتابدرزمان

خیامدربحثمقاطعمخروطیبهدرجهاستادیرسیدهبودوبرایناساسویتوانستمعادالتدرجهسومراحلکند.

اینکهشیباینصفحهچگونهبرحسبمخروطرابایکصفحهقطعکنیممنظورازمقاطعمخروطیایناستکهاگرمایک

گرددکهبهمقاطعمخروطیمعروفهستند.یمباشدچهارشکلهندسیدایره،بیضی،سهمیوهذلولیایجاد



                                                           
18Apollonios(40-140) 
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البراهینالقضاتسمرقند،درکتابخودبهنامرسالهفییقاضسالگیتحتحمایتابوطاهر،۳3یا۳۳خیامدرحدودسن

یدرجهسومبهنگارشدرآورد.اودرمقدمهکتابنوشتنبایددرموردکارهاییهامعادلهعلیمسائلالجبروالمقابلهدرباره

جبرصورت در اینیمکه بلکه ترفندهستند، و گفتحیله ویمیخواستبهگیرد هندسه، مسائلیهستندمربوطبه ها

ائلتاچهاندازهجدیومهماست.خوانندهکتابالقاءکنداینمس



ایوجملهای،سهصورتدوجملهبندیکرد،یعنیبهراشناساییوهمدسته۲درجهخیامنخستینفردیاستکههممعادالت

کردویمبندیراانجامداد.البتهخیامدرزماننگارشکتابخودازالفاظبرایبیانمعادالتاستفادهاینتقسیمایچهارجمله

کنیم.یممااالنداریمازعالئمبرایبهترخواندناستفاده
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گفتمکعبشیئیبرابراستباعدد.خیامباتوجهبههوشواستعدادشپیبردکهکلیهمقاطعیمx3 = cدرموردثالًم

کنیمکهیکسهمیویماینشکلعملمااالنبهx3 = cدرموردحلمعادله؛وتواندبهایناعدادتبدیلکندیممخروطیرا

یکهذلولیراترسیمکنیموجوابرابهدستبیاوریمویااینکهدرفرمولموردنظراعدادراقراردهیم.
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درکتبدرسیبرخیکشورهانیزنحوهحلمسئلهمعادالتدرجهخیامازاینطریقتمامیمعادالتدرجهسومراحلکرد.

دهند.یمایکهخیامگفتهآموزشکهباشیوه۲

خیامبااینروشمعادالتدرجهسومراحلکردهمعادالتیکهاالنبرایحلآنبایدوقتزیادیصرفبهدستآوردن 

جوابکنیم.
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لهنوشتهشد،اذعانشدهکهحلمعاد18درکتابیکهتوسطلوکاپاچولی1۳8۳بعدازفوتخیامدرسالحدودچهارصدسال

x3+ax=bکهخیاموحدودسیصدمسئلهدیگرراچهارصدسالقبلازاوحلکردهبود.حلاستدرحالییرقابلغ



۳9پونهدلفیرویاسکهایهایایتالیاییبهنامدانریاضی1۳1۳هایبعدازمدتیدرسال 1۳۲8و۳1نیکولوتارتاجلیا1۳۲۳،

۳۳گروالموکاردانو
براساسمکعبکهخوارزمیبرایحلمعادالتمستقلمطوربهتوانستند  دودرجهعادلهسهمجهولیرا

کنیممیبینیمکهازنظرکلیازخیامعقبتربودند.دراینجااگربهمعادلذیلنگاهوبسیارپیچیدهبودحلکنند.کاربردهبه



 

                                                           
19Luca Pacioli (1445-1514) 
20Scipione del Ferro (1465-1526) 
21Niccolo Tartaglia (1499-1557) 
22Gerolamo Cardano (1501-1576) 
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rیباشعاعااستوانهدریکrیراباشعاعاکرهکیرامطرحکردهاستکهاگرمایامسئلهارشمیدسیکبهایندلیلکه

شدهازطرفارشمیدسآیادرستاست،مایانبقراردهیمحجماستوانهیکونیمبرابرحجمکرهخواهدبود.چنینمطلبی

بهینم اینکه یا و است رفته بین از و کرده اثبات را مسئله این ارشمیدس که کعنواندانیم اعالم نظریه است،یک رده

شدهاست.خیاماینمسئلهراتبدیلبهیکداناندرپیحلاینمسئلهبودندودرنهایتاینمسئلهتوسطخیامحلریاضی

کاملکردواثباتکردکهارشمیدسدراینمورداشتباهنکردهومطلبراصحیحعنوانکردهاست.۲فرمولدرجه
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x2داناناروپاییارائهدادهبودنکهریاضی۲شدهبودولیدرمعادالتدرجهنوشتهوبیانx2شدهتوسطخیامدرمعادلهنوشته

دانبلژیکییکریاضی1۳9۳توانبیانکردکهخیامیکگامازآنانجلوتربودهاست.اولینباردرسالیمبودونشدهنوشته

برایاولینبارتوسطعمرخیاماهلنیشابوردرایرانآنرارا۲درکتابشنوشتمعادالتدرجه۳۲بهنامسیموناستیوین

ویبهمنابعاسالمیظاهراًحلکردهاستویدرکتابخودتوضیحندادهاستکهچگونهبهاینموضوعپیبردهاست

منابعیبرایتائیدهایخیامبهاینموضوعپیبردهاستواگرمطالعهنکردهبودویااینکهکتاببامطالعهدسترسیداشتهو

کرد.ینمحرفخودنداشتدرکتابشذکر

کتابریاضیخیامرادرکتابخانهالیدنپیداکردودرکتابخود۳۳دانهلندیبهنامگراردمیرمنیکریاضی1۱۳۳درسال

معادالتراحلشدهاستوتوانستهایننوشته۲نوشتاینکتابیاستکهتوسطعمرخیامدرموردمعادالتجبریدرجه

یداشدهوتاآنزماناثریازپتوسطوی"المقابلهرسالهفیالبراهینعلیمسائلالجبرو"جالباستکهبدانیدکتابکند.

کهخدماتزیادیبهعلومدرایران۳۳میکنفرآلمانیبهناموپکه19۳1صدسالبعددرسالحدودیکاصلکتابنبود.

است.شدهچاپبهانگلیسیترجمهو۳999امراازعربیبهفرانسهترجمهکرد،اینکتابدرکردهاستکتابجبرخی

                                                           
23Simon Stevin (1548-1620) 
24Gerard Meerman (1722-1771) 
25F.Woepcke 
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188۳خورندوآیافایدهعملیهمدارندیاخیر،درسالیمشودکهمعادالتجبریدرجهسهبهچهدردیسؤالممکناست

کهدراینمقالهاونشاندادکهمسجد۳۱خیامنوشتدریکمقالهدرموردعمر۳3پیاوزدورالآلیکدانشمندترکبهنام

راحلکردهبود۲استبدوناینکهمعمارانباشخصخیامکهمعادالتدرجهشدهساختهجامعاصفهانکهدرزمانخیام

سجددرمشدهزدهیهاطاقشدویدرمقالهخودنشاندادکهساختینممذاکرهکنندامکانساختمسجدبرایشانمقدور

قابلساختبوده۲یرنبودهاستوفقطوفقطباآشناییبامعادالتدرجهپذامکان۲بدونآشناییمعمارانبامعادالتدرجه

Ozdur)است. al , 1995, pp. 54-71).









                                                           
26Alpay Ozdural 
27Omar Khayyam, Mathematicians, and “Conversazioni” with Artisans 
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یاستکهنمونهآننیزدرمرکزسازساختمانصنعتطراحیوساختدر۲بنابراینیکیازموارداستفادهازمعادالتدرجه

قابلانجاممیباشدو۲شهربرلینسقفیاستبهنامسقفسونیکهطراحیآننیزفقطازطریقمعادالنجبریدرجه

 حدود باید سقفمهندسین این ساختن برای 9۳مهندسین حل را جبری معادله ازکردندیمهزار آن طراحی برای که

کردهکامپی استفاده وترهایناسا متوجه اینتوضیحمختصر به توجه با مهمیماند. یکیاز جبر یهاشاخهترینشویمشاخه

توانازاینمعادالتجبریدرشعروهنریمعنواننمونهگیرد.بهیمقرارمورداستفادهریاضیاستکهدربسیاریازعلوم

کارآمدتواناذعانداشتمعادالتجبریجهتکارهایعلمیو...بسیاریمایناستفادهکردهمانندطراحیشکلقلببنابر

است.شدهبرداشتاستوباحلمسائلجبریتوسطخیامگامیبزرگدراینزمینه
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 ج( نقد بر اصل توازی اقلیدس

 اقلیدسکهدکهیکیازشاهکارهایخیام نقدبرتوازیاقلیدساست. داشته، دربازتابیبسیار میالد پیشاز سوم رسده

اسکندریهمصرسکونتداشتهاستکتابنوشتبهناماصولکهدراینکتابتمامدانشریاضیوهندسیرابهرشتهحریر

مطالباینکتابهنوزهم؛واستنشدهچاپتجدیدتاکنونکتاباصولاقلیدساندازهبهواینکتاببعدازانجیلدرآورد

دانیمتوسطاقلیدسبانگارشاینکتاببهمارسیدهاست.اقلیدستمامشودوماهرچهازهندسهمییمدرمدارستدریس

است.ایناصولشدهدادهتوضیحفهمقابلهندسهرادرپنجاصلبیانکردهاستونیازیبهاثباتندارندزیرابسیارسادهو

از:اندعبارت

گذرد.یمخطمستقیمهفقطیکپاردونقطهاصلاول(ازهر
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ادامهداد.نامحدودطوربهتواندرامتدادآنیمخطرااصلدوم(هرپاره

خطرسمکرد.ایبهشعاعآنپارهیرهداتوانیمخطاصلسوم(برایهرپاره

شوند.یماصلچهارم(همهزوایایقائمهبرهممنطبق

آنرسمنمود.موازاتبهتوانیماصلپنجم(ازیکنقطهخارجیکخط،فقطیکخط

آنرسمنمودموازاتبهتوانیمکندازیکنقطهخارجیکخط،فقطیکخطیمکهبیانتریناصلآناصلپنجماستمهم

یرشقرارگیردوتمامموردپذتواندیماستونیازیبهاثباتنداردوشدهاثباتیکیازاصولیناکردیمواقلیدساظهار

توانبدونینمدانانبعدازمدتیبیانکردندکهاصلپنجمرااماریاضی؛توانیمبهاینپنجاصلبرگردانیمیمندسهرااصوله

شود.خیامکتابییمکهدربینآناندانشمندانمسلماننیزدیدهاثباتقبولکردوبسیاریتالشکردندایناصلرااثباتکنند

کهبهمشکالتکتاباقلیدسدرموردمسئلهتوازیپرداخته"یدساقلنمصادراتکتابشرحمااشکلم"نوشتبهنام

الدینلودکترجال(1۲1۳)خیامنیشابوری،عربی(منتشرشد)یاصلتوسطدکترارانیبهزبان18۳۳است،اینکتابدرسال

.(الف1۲۳3)همایی،آنرابهفارسیبرگردانکرد183۱هماییدرسال
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درمورداثباتاصلتوازیانتخابحلراهکندبهترینیمدانانمسلمانسعیخیامهمانندبسیاریازریاضی ابنیمرا کند،

کنیمواینیمازنقطهخارجازخطیکعمودراواردرابرایتوازیدرنظرگرفتهبوداوگفتکهماحلراهالهیثمبهترین

عمودهمیشهفاصلهآنباخطموردنظریکیخواهدبود،حرکتآنرأسآوریم.نظربهاینکهاینیدرمعمودرابهحرکت

خطیخواهدشدکهموازیخطاولیهاست.



ستودرهندسهجاییبرایحرکتوجودنداردیرادگرفتوبیانکردحرکتیکخاصیتعرضیمادهامورداخیامبهاین

رانپذیرفتومردودشناخت،وییکشیوهدیگریراارائهدادکهبهحلراهوهندسهخارجازمادیاتاستوبنابرایناین

وبعدازآنازBDوخطACترسیمکردودوخطبرآنعمودکرد،خطABخیاممعروفاست،اویکخطچهارگوش

راعمودکردوچونهمهاینKHخطEGوبرخطG رارسمکرد؛واینخطراادامهدادتانقطهEFخطABوسطخط

.هاعمودبرهمبودندخط
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ABبهشکلیکهاگراینکاغذراتاکنیمدوخطاستABتواندموازییمKHگیریکردکهخطیجهنتصورتینبدبنابراین

یاBوAدونقطهعمودنباشندبرHوKدونقطهترینکاراواینبودکهبیانکردکهاگرامامهم؛همخواهدافتادیروبرKHو

بیاورندمسئلهدراینحالتچگونهخواهدبود.بهوجودیراتربزرگویازاویهترکوچکزاویه



دهندسهغیراقلیدسی،چندقرنبعدیکخیامبهاینمسئلهپاسخیندادواینمسئلهاولینگامیبودکهمنجرشدبهایجا

اونیزبیشترازایندرخصوصیجهنتدرمطالعاتخودبههمان۳9ایتالیاییبهنامساکری اما ایرسیدکهخیامرسیدهبود

.برنداشتمسئلهغیراقلیدسیگامی

کنیممجموعیمنیمدرشکلیکهرسمتوایمدرجهاستوما199دانیمکهدرهندسهاقلیدسیمجموعهمهزوایایداخلیمی

باشیمچندضلعزوایایداخلی مسطحینداشته صفحه ما اگر اما حسابکنیم را هذلولیمثالًیدیگر یا درروییککره

                                                           
28Giovanni Gerolamo Saccheri (1667-1733) 



 مطالعات تاریخ و تمدنِ ایران و اسالم

 60-97، صفحات 1041، تابستان 2، شماره 7دوره 

66 

 

تواندپاسخگوباشدزیرامجموعزوایایمثلثدررویینمبخواهیمزوایایداخلیرامشخصکنیمهندسهاقلیدسیبرایما

رهذلولیکمتراززوایاییکسطحمسطحخواهدبود.کرهبیشترود

مهمبودکهدرمراجععلمیویراپیشتازمسئلههندسهقدرآنخیامدرموردهندسهفضاییکاریانجامنداداماتوضیحاو

دانند.یمغیراقلیدسی

 شماری نوین )تقویم جاللی( د( گاه

ملکشاهسلجوقیدعوتشدکهبهظامالملکوزیرمقتدرجاللالدینسالبیشترنداشتازطرفخواجهن۳۳خیامحدود

یکیازمشکالتآنزماناصفهانبرودو سروسامانیدهد، تنهانهدرکناربزرگاننجومآنزمانتقویمایرانآندورانرا

کهتقویمشددرحالییمدهکاربربههایمختلفییمتقواختالفساعتدرسرزمینپهناورسلجوقیبودبلکهدرمناطقمختلف

رسمیدولتسلجوقیانتقویمهجریقمریکهبرپایهگردشماهبودوبهایندلیلازخیامدعوتبهعملآوردبهتقویم

یهاجشنبدهندونظامالملکتصمیمدیگریهمداشت،بعدازاسالمایرانیانمجازنبودندعیدراجشنبگیرندوسروسامان

کردندکهبتوانمواردمورددرخواستیمشدلذابایدتقویمیراتدوینینمبودوکبیسهگیرینیزانجامشدهفراموشنوروز

ینکنند.تأمخواجهنظامالملکرا

ابوحاتمابوالمظفر افرادیهمچونابوالعباسلوکری، با اصفهان، در الملکجهتحضور پذیرشدعوتنظام بعداز خیام

منصورخازنی،محمدبناحمدمعموری،میمونبننجیبواسطیوابنکوشکبیهقیمباهیکهدراسفزاری،عبدالرحمن

و نیشابور ری، برایتدوینتقویم۳8مرواصفهان، را فعالیتخود داشتند کرد.حضور شدشروع جاللینامیده بعدها که

توانگفتکهیمردرارتباطبودند،برایناساسدادندوبایکدیگیمدرمناطقیکهحضورداشتندکارخودراانجامهرکدام

عمرخیامنقشرابطوجمعکنندهاطالعاتوهماهنگیرابهعهدهداشتهاست.

                                                           
 خازنیدرمروحضورداشت.عبدالرحمنمنصور۳8
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بزنند.مختصربزرگدراینجابایدبدانیمکهخیاموهمکارانویچهاطالعاتیرادراختیارداشتندتابتواننددستبهاینکار

یداشتندکهازااسطورهاولیهدراختیارداشتند،یکسریاطالعاتوهمکارانویازدومنبعاطالعاتتوانگفتکهخیامیم

یوسیعیداشتواورایکشناسستارهزرتشتبهدستآنانرسیدهبودزیرازرتشتعالوهبراینکهیکپیامبربوداطالعات

ایرومدانستندویماخترشناس بهوها رافائلینحوبهشناختندیمساخترشناعنوانرا نام نقاشیمعروفبه نقاشی۲9که در

،تصویربسیاریازبزرگانعلمیجهانهمانندافالطونوارسطورا1۳91بسیارمشهورخودشبهنامهمدرسهآتندرسال

بودکهدرشدهدادهشدهبود،درتصویریککرهدردستزرتشتقراررسمکردکهدرایننقاشینیزتصویرزرتشتترسیم

درنقاشیویمشهوداستوهمچنینبزرگانودانشمنداندیگرکهکامالًاستشدهدادهحالآموزشبهشاگردانشنشان

                                                           
30Raffaello (1483- 1520) 
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توانگفتکهاطالعاتموجودازطریقزرتشتیمبااینتوضیحاند.شدهیمعرفبعدهاتوسطمتخصصیننقاشیشناساییو

چنین"همدرکتابرمانشبهنام۲1یهاساطیریبرایخیاموهمکارانشبود.حتیفریدریشنیچهتوانستیکیازمنابعاولیم

خواستمطالبخودرااززبانزرتشتبیانکنددرشروعرمانشنوشتهکهزرتشتبعدیمکه"(1۲۱۱)نیچه،گفتزرتشت

مشاهدهحرکاتاجراموسماویآسمانبهمیانمردمآمد.کردویمگیازدهسالکهدرغارزند

مهمترازاینخیاموهمکارانشاطالعاتیعلمیکاملیدرخصوصدیدگاهزمینمرکزیبابلیدراختیارداشتند.براساس

 یبابلنظر یمها کره اطرافآنرا کرهتربزرگدانستندزمینخودشکرویشکلاستو نام استیبه سماویفراگرفته

دراینمنظومهزمینمرکزیبراینعالوهبهکهصفحهاستوایزمینبااستوایکرهسماویبریکدیگرمنطبقهستند.یطوربه

یدو...بهدورزمیندرحالچرخشهستندوخورشیدخورشباوربودندکهسیاراتمعروفآنزمانهمانندعطارد،زهره،

کوبیخموشدهثابتکاملطوربهستارگانهمگیبهآسمانسماویوازاینگذشتهدراینفلکدارددرفلکچهارمقرار

کاملباآنآشنابودند.طوربههابودکهخیاموهمکارانشیبابل.اینمنظومهکاملزمینمرکزیاندشده

                                                           
31

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
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یکردهگذارنامبودوتادوازدههاراهاآنیبابل..کهیریآنبهنامدباصغر،دباکبرو.قرارگهمچنینباستارگانومجموعه

آن با نیز ایران و یونان در و آشناییداشتند آنبودند به و بودند آشنا بروجها اینفکریمگانهدوازدهها بر عالوه گفتند.

یکزاویهالبروجتمایلداردبیرهداکردندمداریکهخورشیددرحالگردشبهدورآناستبهنامیم با هسماویاستوا

هایقبلوبعدازاسالم.یرانیادانستندوهمیمهاآنرایبابلدرجهکههم۳۲3۳حدود

کندکهدراطرافیمعبورگانهدوازدهیهابرجچرخدازداخلیمکهدراطرافزمینیهنگامهمچنینمعتقدبودندخورشید

گیرد.یممدتیقرارهاجبرازاینهرکدامزمینقراردارندودر

همکارانشوخیامتوسطشدهمطالعهوکاملطوربهرامواردایناینکاملومطالعهشدهتوسطخیاموطوربهاینمواردرا

روزدر۲3۳چرخد.البتهاینمدتیمروزبهدورزمین۲3۳درکردندخورشیدیمهمچنینفکرموردبررسیقرارگرفتهبود

ودرهربارثانیهبود۳۳دقیقهو۳9ساعتو۳روزو۲3۳قرارگرفتهبوداماسالواقعیموردقبولدورانداریوشایرانقدیم

19ساعتودرسالسومحدود1۳ساعتتفاوترسیدنبهنقطهحرکتوجودداشتودرسالدوم3چرخشحدود

شدکهسالیمچهارسالیکروزبهطولسالاضافهساعتکهبرایرفعاینمورددر۳۳ساعتودرسالچهارمحدود

شدتااینمشکلبرطرفشود.یمکبیسهگفته

یرتأخگرفتوکبیسهگیریصورتنگرفتهبودنوروزبهینمقرارمورداستفادهگونهتقویمیناهاخیامچونقرنردوراند

ردورانخیامسالنوخورشیدیبهعلتکبیسهنگرفتنبهکردندزیرادیممشخصواعالمافتادهوبایدتاریخدقیقآنرا

یبهآنواقفبودندوبایدطولدقیقسالراتعیینکنندکهخورشیددرمحلیخوببهتیرماهافتادهبودوخیاموهمکارانش

رامشخصوزمانییکهکبیسهگیرینشدهبودهاسالماهرامشخصکنندودربررسیخودینفروردقرارگیردکهروزاول

 دقسالنوخورشیدیرا مشخصشود. وبهبهرصداجرامسماویهاآنیقاً خورشیدپرداختندودر بهآنیجهنتیژه ایکه

خواهدبود.در19۱8ماهمارس1۳هجریقمریوبرابر۳۱1رسیدندسالنوشمسیبرابرباروزجمعهدهمرمضانسال
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اعالم همکارانش و خیام روز این سال طول ۲3۳3۳۳۳189۳9کردند برابراستروز روز طول نیز امروزه این و

عصرهمنحوهمحاسبهخیاموسایرمنجمینفعالًمتأسفانهکهخیامهزارسالپیشبهآنپیبردهبود.است۲3۳3۳۳۳189۱8

می را آن نتیجه فقط و نداریم اختیار در را رقاو دو در بدانیم که است جالب و کهدانیم دارد تفاوت کمی آخر م

۲۲۲9کننددریمسالیکروزخطاداردوتقویمگرگوریکهمسیحیاناستفاده۲۱۱9یاستوتقویمخیامدرپوشچشمقابل

دهندهدقتباالترتقویمشمسیاست.روزیکروزخطاداردکهنشان
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اعتدالبهکهاستصلیخودمشخصکندکهدرآنشبوروزبرابرهمدرزماناراخیامبااینکارخودموفقشدنوروز

یاتولدمیترا(را)یزمستاناعتدالپاییزی(وانقالبمهرگان)بهاریمعروفاست.همچنینموفقشدموقعیتتیرگان، یلدا

بهآن؛ومشخصکند ماهاولآنسیروزواسفن۳روزوششماهدومکه۲1هاششماهاولرا روزتقسیم۳93۳8درا

اکنونبهآنتقویمینتقدیمشدهکهماهمالدجاللیمبهسلطانتقوشوداینیمکردندکههرچهارسالیکروزبهآناضافه

ینداشت.اعالقهمخالفطالعبینیبودوبهآنتوجهوشدتبهجاللیمیگوئیم.خیام

 گیری یجهنت

به اولیهوحتیجبزرگیکدانشمندعنوانخیام پایه کارهایعلمیاو دانشمندانبزرگقرارگرفتهاستو هانیموردتوجه

یلتکم استکهدردنیاهادانشکننده ایندانشمندبزرگچنانافتخاراتزیادیبرایایرانبهارمغانآورده یمختلفبود.

یشدوگذارنامیرابهناماوادرهرهماهیکرویکدر18۱9کهدرسالینحوبهشودیمدیدهبزرگدانشمندجایپایاین

به1899کشورهایمختلفتمبرهاییادگاریازویبهچاپرسیدندودرسال یکردندگذارنامنامخیامیکسیارکرا

.ییشدرونماتندیسخیامدرمادریداسپانیا1۲89نسبکردند،دراردیبهشتهمچنیندربخارست)رومانی(تندیسخیامرا

بهزباناسپانیاییبهنامعمر۳99۳خیامسالخیامنامیدهشد.کتابنیزدرسالافتخاربهمیالدیازسوییونسکو۳999سال

یونسکونوروزمارامیراثجهانیشناختودرهمینسال۳998دانمنتشرگردید،همچنیندرسالخیام،شاعروریاضی

مقابلساختمانیونسک در درسالمجسمهخیام دانبزرگونفرریاضی۳99فهرستیمنتشرشداز۳91۳ونصبگردید.

قرار۲3قراردادهشدودراینلیستموسیخوارزمیدرردیف8۱درجهانکهنامعمرخیامدراینلیستوردیفاثرگذار

درسالداشت افتخاربهمجسمهخیامدرنیویورک۳91۳، یکدانشمندبزرگدرعنوانامبههمهعمرخیینباااونصبشد.

ناشناختهاست.جهاناسالمبرایبسیاریازمردمهمچنان
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Abstract 

Omar Khayyam in Iran as a famous poet has been noticed by the general public and especially the poets and 

writers of the Persian language, and his scientific features are less known and noticed in the Iranian society, in 

this article the author seeks to examine his scientific works, which are based on Authentic historical sources have 

been used in the library method and descriptive and analytical research methods, trying to answer these 

questions, whether Khayyam tried to make a supplementary theory about some subjects, mathematics, geometry 

and astronomy, or whether he himself gave a new theory. Is? And how influential have these theories been in 

these sciences? And in what sciences did Omar Khayyam have abilities that are now being noticed by scientists. 

The results obtained in this research show that Omar Khayyam was a master in philosophy, mathematics, 

astronomy, literary sciences, religion, history and poetry. One of his most prominent works can be considered to 

be the arrangement of Iran's chronology calculations during the ministry of Khwaja Nizam al-Molk. Khayyam 

played an important role in solving algebraic equations and geometry, and his studies on Euclid's fifth principle 

and finding his theory about equivalent ratios with Euclid's theory are also among his most important works. 
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