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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/11/۰۷

احسان لمر

حکیم عمر خیام
جناب محترم سلیمان امیر( )Sulaiman Amirمقیم کابل به تاریخ  ۲۰۲۰/11/۰۷سطور نهایت زیبائی در باره خیام
بزرگ در فیس بوک نوشته بودند که اینک تقدم شما می گردد .قابل یاد آوری است که پاورقی ها و فوتو را من افزود
نمودم.

حکیم عمر خیام از نوادر حکمای روزگار بود که رباعیات وی شاید برای اولین بار بطور بسیار سلیس و شاعرانه توسط
"هیرالد فیتز جرالد"  1به انگلیسی ترجمه شده است(.نوت :یک نسخه چاپ لندن از همین ترجمه که به مشکل از گزند
روزگار در امان مانده نزد بنده موجود است) .این ترجمه حکیم فرزانه ای را به دنیای مغرب زمین – چنانی که شایسته
مقام وی بود معرفی نموده است .

 1ــ ادوارد فیتز ِجرالد 31( )Edward Fitz Gerald( ،مارچ  14 ٔ– 18۰9جون )1883نویسندهٔ انگلیسی بود که بیشتر
به خاطر خلق نخستین و معروف ترین ترجم ٔه رباعیات خیام به زبان انگلیسی شناخته می شود .ویکی پیدیا

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

متعاقب نشر همین ترجمه بود که در سالهای بعد ازان همه ساله زاد روز خیام در محافل ادبی اروپایی تجلیل می شد -تا
ان که سال هزارم میالد خیام شایان تر از ان چه که انتظار برده می شد در اکادمی های علوم پاریس ،لندن و نیویارک
بنام هزاره خیام با شکوه بی نظیری به تجلیل گرفته شد و نیز در سال  189۲در لندن یک انجمن دوستان خیام تاسیس
گردیده و یک سال بعد ازان -تخمیانه گلی را از روی حضیره خیام از نیشاپور انتقال و پرورش نموده و بته ء ان را
باالی قبر فیتز جرالد طی مراسمی غرس نمودند .و این در حالی بود که در سر زمین های حوزه پارسی زبانان نام خیام
تا هنوز یک' تابو' تلقی می گردید.
این رباعی سرای ،فیلسوف و ستاره شناس پر نبوغ سخن کفر امیزی بجز انکه سر در گمی های فکری اش را در قالب
رباعیاتش ارائه می نموده است  ،بزبان نیاورده است  .رباعیاتش سال ها پس از در گذشت او توجه اندیشمندان را بخود
جلب نموده و مشهور خاص و عام گردید .
هــرگــز دل مـن ز عـلم محـروم نشد

کـم مـاند ز اسـرار کــه مفـهوم نــشد

با این همه چون بنگرم از روی خرد

عـمــرم بگـذشت وهیـچ معــلوم نــشد

خیام چه کسی بود؟
در منزل ابراهیم خیمه دوز پدرش ،در ماه ثور قریب بیش از هزار سال پیش  ،پسری بدنیا امد  2که نامش را 'عمر' و
لقب وی را غیاث الدین گذاشتند .و او خودش را بنام خیام یا (خیامی) بدنیا معرفی نمود .در چهار مقاله نظامی عروضی
سمرقندی که معاصر حکیم عمر خیام بود او را "حجت الحق عمر" می خواند  .مرصاد العباد در سال  ۶۲1هجری می
نویسند  « :عمر خیام به فضل و حکمت و کیاست معروف است و از فرط حیرت در کار خلقت این رباعیات را سروده
یگان نفر از حکمای مغرب خیام را بنیاد گذار تفکر بیهودگی"  "absurdityگفته اند و اپیکور پارسی زبانش دانند.
یکی دیگر از مختصات او دانش بی نظیر وی در علم ریاضی و نجوم بود که تقویم جاللی را در زمان ملک شاه سلجوقی
بنام زیج ملک شاهی ترتیب نمود وهم در ساختار رصد خانه ملک شاه سلجوق نقشی داشت.
رباعی ؛
در دایــره کـه آمـدن و رفتـن مـاست

انــرا نه نهایت نه بـدایـت پـیــداست

کس نـدانـست در این عــالم ! راست

کین امدن از کجا و رفتن به کجاست

این دانشمند بزرگ از مفاخر ادب پارسی را گاهی کافر دانسته اند  ،چون که فیلسوفی جلو تر از زمانهء خودش بود .
وی برای دور کردن اتهام تکفیرش رباعی زیر را سرود.
دشمن به غلط گفت که من فلسفیـم

ایــزد دانـد که آنـچه او گفـت نـیم

لیکن چو در این غم آشیان آمده ام

آخــر کـم از آنــم که بـدانـم که کیم

ع َمر بن ابراهیم َخیام نیشابوری) ( 4۲۷ش ــ  1۰48م) –
ع َمر َخیام نیشابوری (نام کامل :غیاث الدین ابوالفتح ُ
 2ــ ُ
( 51۰ش ــ  ) 11۲3فیلسوف ،ریاضی دان ،ستاره شناس و شاعر رباعی سرای دورهٔ سلجوقی است .گر چه جای گاه
علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش «حجة الحق» بوده است ،ولی آواز ٔه وی مدیون نگارش رباعیاتش است
شتر زبان های زنده بر گردان شده ،آوازهٔ وی در غرب بیشتر
که شهرت جهانی دارد .با وجود آن که رباعیات خیام به بی ِ
مدیون ترجمهٔ رباعیات او توسط ادوارد فیتز جرالد به زبان انگلیسی است .ویکی پیدیا

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

رباعیات جاودانه وی  ،بدل های افسرده عشاق زندگی تازه ای میدهد  .این رباعیات در سال  1859توسط فیتز جرالد
به انگلیسی ترجمه شد و پس از وی به دیگر زبان های زنده دنیا نیز
ترجمه گردید .
قبال" تفکر عمر خیام در رساله های جبر و مقابله  ،هندسه و حساب در
قرون وسطا در تمام پوهنتون های اروپا راه یافته بود و رساله های وجود
 ،کوون و تکلیف  ،میزان الحکمه در ادب جای گاهی کسب کرد و بقیه
آثارش در فلسفه  ،لغت  ،طبابت و تاریخ نیز مقام در خور خویش را
کسب نموده است .وی در موسیقی نیز ( شرح المشکل من کتاب
الموسیقی) را نوشت تا هنرش را به جهانیان عرضه نماید .کتاب تاریخ
الحکما  ،خیام را -امام خراسان و عالمه زمان -و آگاه به علم یونانیان ،
معرفی نمود است .نام برده در ژانر رباعی شعر می سروده که در وزن
یا بحر" الحول وهللا قوت اال باهلل" قابل توزین می باشد.
داستان معروف رفاقت سه یار ایام مکتب ،خیام  ،حسن صباح و نظام
الملک تعهد نموده بودند ،اگر هر کدام به مرتبه ای رسیدند رعایت
دیگران را مد نظر گیرند در کتب تواریخ دانشمندان با بیان زیبایی قصه
3
شده است.
در جامع التواریخ رشید الدین در سال  818میالدی گفته امده است :
وفات خیام در سال  51۷هجری بوقوع پیوسته و در نیشاپور سپرد خاک
شد.
در روزگاران آرامی و اسودگی که جهاد و طالب درک نداشت  -بزرگان ادب در طی مجالسی رباعیات خیام را می
خوانده اند و هر از گاهی نیز داستان های حماسی شاهنامه و قصه های شمس وموالنا و غزل های حافظ را با دکلمه و
زمزمه بسرایش می گرفتند
اینک یگان تا از رباعیات خیام تقدیم ادب دوستان .
گویند ُکسان بهشت باحـور خوشسـت

من میـگویم کـه اب انگـور خوشست

این نقد بگیــر و دست زان نسیه بدار

کاو از دهـل شنیدن از دور خوشست
***************

یاران مــــوافـق هـمه از دست شــدند

در پای اجــل یـکان یـکان پست شدند

خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر

دوری دو سه پیشتر ز ما مست شـدند
***************

هــم دانـه امــید به خــرمــن مــانـــــد

هــم باغ و سـرای بی تـو و مــن ماند

سیم وزر خویش از درمی تا به جوی

با دوست بخـور ور نـه به دشمن ماند

 3ــ داستان این سه یار را نویسنده برجستهٔ لبنانی (امین مالوف) بنام (سمرقند) بزبان فرانسوی نوشته بود که بعد به
فارسی ترجمه ودر ایران نشر شده استAmin MAALOUF – Samarkand – édition du France loisirs .
Paris, 1988
د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

***************

مـایــیم که اصل شـادی و کـان غمــیم

ســرمـــایـــۀ دادیـم و نــهاد ستــمــیــم

پـستــیم و بلـنـدیـم و کمــالیـم و کـمـیم

آیـنـه زنگ خــورده و جــام جـمـیــم

***************

هــر راز کـــه انــدر دل دریا باشــــد

بایــد کــه نهـفـته تــر ز عـنـقا باشــــد

کـانـدر صدف از نهـفـتگی گــردد در

آن قــطـره کــه راز دل دریـا بـاشــــد

***************

هــرگــز دل مــن ز عــلم محـروم نشد

کــم مـانــد ز اســرار کـه معلــوم نــشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

معـلـومــم شـد کــه هــیـچ معــلوم نــشد

مجسمه های عمر خیام ،ابوریحان بیرونی ،زکریا رازی و أبو علی سینا بلخی
زینت افزای در ورودی دفتر سازمان ملل متحد در ویانا (اتریش) گردیده

د پاڼو شمیره :له  4تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در حالی که بشریت دانا چنان بر علما افتخار می کنند و ایرانی ها همه دانشمندان حوزه فارسی زبان (أفغانستان و
تاجکستان و ایران کنونی) را غضب نموده ایرانی و حتی بعد از انقالب با پسوند «شیعه» معرفی می کنند و اما ما
ابوریحان البیرونی را چنین قدر می کنیم !!!

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

