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ل ياوابه و اشعار او  ياز آثار علم يام و آگاهيان با عمر خيغرب يين آشنايظاهراً اول
ن ياول يسي، مستشرق انگل)1703–1636( 2ديسر تامس ها. گردد بازمي همقرن هجد

 د در كتابش با عنوانيها. ق و مطالعه كرديام تحقيخ ةبود كه دربار يپژوهشگر غرب
و  يرا به زندگ يتنها بخش موجز ، نه)1700( 3ميقد يو ماد ي، پهلويان پارسيخ اديتار

ن ترجمه ياو را هم به الت) منسوب به( يك رباعيام اختصاص داد بلكه يخ يآثار علم
آشنا شدند و بعد با ) دان ياضيخاصه ر(امِ عالم يان نُخست با خياست غرب يگفتن. كرد
، 4وپكه. ف. امِ شاعر قرار گرفتيالشعاع خ امِ عالم تحتيخ به مرور زمان. امِ شاعريخ
ام را به فرانسه ترجمه و يخ ةجبر و مقابل ةلرسا 1851، در سال يدان فرانسو ياضير

 نيالت يها انداز، به زبان طور قلم ، بهاميات خيرباعبه بعد  18نكه از قرن يبا ا. منتشر كرد
 1859سال  ةدستان رهيآزاد و چ ةاز رهگذر ترجم شد، ترجمه مي يسيو انگل يآلمان و

جاً يها افتاد و تدر بر سر زبانامِ شاعر يبود كه نام خ) 1883–1809( 5تزجرالديادوارد ف
  .جهان غرب را درنوشت

 يفرانسو ةكلكته و ترجم ةن آكسفورد، نسخيبادل ةتزجرالد نسخيف ةاساس ترجم
ن سه مجموعه يموجود در ا يرباع 516تزجرالد از يف. بود 6كالين. ب. به قلم ژ اتيرباع
او در  7.د و ترجمه كرديخود برگز يرا براساس ذوق و مشرب فكر يرباع 101

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   امريكا ـ نايرجيالت وينگتن اين دانشگاه مري واشياستاد فلسفه و د 1

2 Thomas Hyde 
3 Historia Religionis Veterum Persarum Eorumque Magorum  
4 F. Woepcke 
5 Edward FitzGerald 
6 J. B. Nicolas 

منتشر  1859نسخه، بدون ذكر نام مترجم، در سال  250و با شمارگان  يرباع 75چاپ اول رباعيات مشتمل بر  7
ن اثر بود و تا يش و كاهش ايمشغول حك و اصالح، و افزا) 1883ا ت 1856از (ك سه دهه يتزجرالد نزديف. شد

، يرباع 110شامل  مش دويرايو(ن ترجمه منتشر كرد يگر از ايش ديراي، سه و1883قبل از مرگش در سال 
 ).يرباع 101هارم مشتمل بر چش سوم و يرايو



251 
   

 "" ، پياپي)&-$"بهار و تابستان ( "/*ادبيات تطبيقي
  زندگي، شعر و فلسفة عمر خيام: صهباي خردمعرفي و نقد كتاب

 

 

 ةهاي پراكنده مجموع تزجرالد از اين رباعييف .دست برد رباعيات خيامساختمان ظاهري 
اند و هركدام  در فارسي ناپيوسته رباعيات خيامدانيد  كه مي چنان. منسجمي سامان داد

اي  ن اشعار را مانند منظومهياي نامرئي ا فيتزجرالد رشته ةولي در ترجم ،مستقل يشعر
 يام را شاعريخ ،فيتزجرالد ةترجم اميرباعيات عمر خ. كند م متصل ميپيوسته به ه

 يلسوفيدهد نه ف يشمار، شكاك و جبرگرا نشان م متينم غگرا، د يشادخوار، الادر
  .ميش و حكياند ژرف

ام يمانند خ يشمند بزرگياند دوبارة يمعرف ،خرد يصهباكتاب  ةسندينو يهدف اصل
 فسور امين رضويوپر). 4ص (ف اوست مخدوش و محرّر يتصو ةو اعاد يغرب ةبه خوانند

او . ستامريكا ينايرجيالت وينگتن اين دانشگاه مري واشياستاد فلسفه و د اكنون هم
 در ياز متون فلسف يمنتخبات توان به ياو م يها ان كتابيكه از م دارد يات متعددتأليف

 ةفلسف ،)1997( 2و مكتب اشراق يسهرورد ،ن نصريد حسيدكتر س يبا همكار 1رانيا
 4اميعمر خ ة، شعر و فلسفيزندگ: خرد يو صهبا ،)1997( 3تسامح ةن و مسئليد
 يتصوف و ادبا است با عنوان يكتاب يراستارياو ون اثر يآخر. اشاره كرد) 2005(

 ترين يكي از مهمنوشته است كه  يادين مقاالت زياو همچن ).2014( 5امريكايي ةبرجست
  . طبع دانشگاه استنفورد است هفلسف ةدانشنام »اميعمر خ«آنها مدخل 
 يها رساله ةشامل ترجم(وست يك پيك مؤخره، يك مقدمه، ي خرد يصهبا كتاب

. داردهشت فصل و  )او يتزجرالد و اشعار عربيف ةات ترجميام، رباعيعمر خ يفلسف
 يبازساز. 2 ،امياحوال و آثار خ. 1: ب عبارتند ازيكتاب به ترت هاي فصلن يعناو
ام در يخ. 3سانش، يل نواح حت معاصران و شريام به روايعمر خ: مخدوش يا هرهچ

ام، يخ يفلسف يها شهياند. 6ام و تصوف، يخ. 5ات، يرباع. 4زمان خود،  ياوضاع فكر
  . ام در غربيخ. 8ام عالم و يخ. 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 An Anthology of Philosophy in Persia 
2 Suhrawardi and the School of Illumination  
3 Philosophy, Religion, and the Question of Intolerance 
4 The Wine Of Wisdom: The Life, Work, And Legacy Of Omar Khayyam 
5 Sufism and American Literary Masters 
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تولد و (احوال  ةكه خود متشكل از دو بخش است دربار) 39-18(فصل اول 
ام با يخ يي، آشنايامِ معلم و شاگردان وي، خيل و استادان ويتحص ياه خانواده، سال

، سفر به اصفهان، بازگشت به يك دوستين يريو داستان ش يار دبستانيخ، سه يمشا
. است) شامل چهارده رساله(ام يو آثار خ) درخشان يك زندگيان يو پا يريشابور، پين

ام را مختصراً يخ يانتقاد ةناميزندگ ،ده براساس منابع مكشوف و موجوديمؤلف كوش
ام را اجماالً ين آثار خياو همچن. ديرازآلود او بزدا ةها را از چهر و غبار افسانه بنگارد
  .و شرح كرده است يمعرف

 حال ت معاصران و شرحيام به روايعمر خ ةچهر يبازساز) 66-40(ل دوم فص
ام يت خيشخص از يتر انداز كامل ده است چشميكوش ين رضويام. سان اوستينو

سنايي  ةناماز (ن مقصود او از منابع قرن ششم تا قرن دوازده يل بدين يبرا. م كنديترس
رمزآلود و  ةبهره برده است تا بر چهر) تيخان هدا يقلرضا يالفصحا مجمعتا  اميبه خ
 هاي لهرسا يان برخيبه عالوه، مؤلف به آغاز و پا. بتاباند يشتريام نور بيز خيآم ابهام
ز مراجعه و يكند ن ياو كمك م يمذهب ةتر شدن چهر ام كه به روشنيخ يو فلسف يعلم

  .اشاره كرده است
 نويسنده. پردازد يزمان او م ياوضاع و احوال فكر يبه بررس) 89-67(فصل سوم 

جاً يم كند و تدريشابور آن عصر را ترسين يو فكر يعيطب يايده است جغرافيابتدا كوش
به اعتقاد . در آن روزگار برود) مثالً جدال معتزله و اشاعره( يفكر يها انيجر اغبه سر

د، يد، عدل، وعده و وعيتوح يعنيجدال معتزله و اشاعره حول پنج اصل  ين رضويام
ات يرباعبه گمان او . زند ياز منكر دور م ين، و امر به معروف و نهين المنزلتيمنزل ب

زوال  ين فصل اجماالً به بررسيا ةامدر اد يو. ن مباحث استيواكنش به ا ينوع به اميخ
چشمِ  رهيام از شاعر تيخ يريپذتأثيرعلم كالم و  يها يتراش يي و ظهور مانعگرا عقل
  .پردازد يز مين يمعرّ ين عرب، ابوالعاليبدب

بحث در باب  ين رضويام. است اميات خيرباع ةدربار) 133-90(فصل چهارم 
ن يداند و معتقد است ا يكتاب م ةاز حوصل ان و خارجيپا يل را بيل و دخيات اصيرباع

ل و يات اصيرباع ةاو بحث دربار ةديبه عق. كند ينم يام كمك چندانيامر به درك ما از خ
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ار ين به علت در اختيبنابرا. ام اوستيو نامربوط به اصل پ يانحراف يام تا حديل خيدخ
ا به يات ياميعنوان خ و متقن، بهتر آن است كه از آنها با يكاف يخينداشتن اسناد تار

دارشناسانه اتخاذ ينسبتاً پد يمؤلف روش. مياد كني» اميخ يمكتب فكر«سنده ير نويتعب
 ةاو نسخ. ام است و بسيما خ يات را سروده برايكه رباع يد كسيگو يكند و م يم

از  يا ند كه مجموعهيگز يرا برم يدهد و اشعار ياساس كار خود قرار مرا  يفروغ
دهند و آنها را مضموناً به هفت دسته  يل ميات را تشكين بارز رباعيامموضوعات و مض

ن زمان، شك و ين جهان و اي، شر و عدل، ايزندگ يو معنا يداريناپا: كند يم ميتقس
  . ت در شراب استقير، و حقيات پس از مرگ، جبر و تقديرت، مرگ و حيح

از  يتناد به بعضبا اس يبرخ. ام و تصوف استيخ ةدربار) 156-134(فصل پنجم 
معتقد است  ين رضويام. اند دانسته يام را صوفيات، خيانه در رباعيعناصر صوف

ام يم كه خيتازه اگر معتقد باش. مرسوم است ةانيام اساساً فاقد عناصر صوفيخ ينيب جهان
به . به حساب آورد يعامل يِتوان صوف يكم او را نم انه داشته، دستيالت صوفيتما

ه مانند موالنا، حالج، يخ بزرگ صوفيتوان او را در سنت مشا ينم يحت سندهياعتقاد نو
داشته و نه در كسوت  يبه عالوه، او نه مرشد. ر و رابعه قرار داديد ابوالخيد، ابوسعيزيبا

 يا او اشاره ةانيبه تعلقات صوف شسانينو الح ك از شرحي چيهو تصوف درآمده بوده 
  .اند نكرده

برخالف . پردازد يام ميخ يفلسف يها شهياند يررسبه ب) 187-157(فصل ششم 
قطعاً از آن  يفلسف يها ن رسالهيا د است،يترد يام جايات كه در انتساب آنها به خيرباع

 يها ن رسالهيا. ادگار ماندهيما به  يبرا يفلسف ةلسوف شش رساليامِ فياز خ. اوست
انگر يب يياند از سو شده نوشته) ييسنت مشا(نا ياز ابن س يرويد كه به پيمختصر و مف

است كه در محافل  اي يگر سو نشانگر مسائل فلسفيام و از ديخ يفلسف يها شهياند
 .بوده است يفكر ةن دغدغيتر آن زمان مهم يعلم

متضلع بود و عالوه  يام مرديخ. ام دانشمند استيخ ةدربار) 203-188(فصل هفتم 
او در . داشت يدست ياضيخصوص ر در علوم زمان خود به يبر فلسفه و شاعر

 ياضيموجز اما مبتكرانه نوشت كه دانش ر يهندسه و حساب آثار و جبر يها رشته
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از  يكيد ياو را با. ش برديپ يرا اندك) يمثالً معادالت چند مجهول(روزگار خود 
ام ياز خ. جهان اسالم به شمار آورد در ييونان ياضيشارحان و ناقالن مهم آثار ر

مانده  يجا، بر)يم جالليتقو( يشمار در باب نجوم و گاه يك، اثريزيفدر باب  يا رساله
  .منقول است يقيو موس يشناخت او از هواشناس ةدربار ياتين حكايهمچن. است

ام در غرب يخ يبررسبه ن فصل كتاب است يتر كه مفصل) 277-204(فصل هشتم 
 تأثيربه غرب و  اميات خيرباعانتقال  ةن فصل مسئليمؤلف در ا يمشغول دل. پردازد يم

ام در اروپا يخ يمعرف ين رضويبه باور ام). 204ص (است  ياز محافل ادب يا آن بر پاره
د و يكه چون صاعقه اروپا را درنورد يا دهيپد ؛است ينوزدهم ةسد يا دهياساساً پد
اروپا و  ةيافت كه با روح زمان ياميما پ يرانيلسوف ايدر ف«ن بود كه اروپا يعلت آن ا

 ).205ص (» يكا تطابق داشتامر

واحد و  ياول به علت نبود كتاب :ل داردين كتاب دو دليا تأليف نويسنده، ةبه گفت
مربوط به  ييها يفهم ها و كج برداشت ام و سوءيخ يها شهياند ةدربار يسيجامع به انگل

ام از روزگاران يسنده با خينو يتجانسِ فكر يگريد ؛ت متضلعين شخصيت تفكر ايماه
 و آثار و احوال ياست جامع در معرف يه اثرـ ك كتاب ، اينمؤلفح يبه تصر. تهگذش
غرض . نوشته شده است يخوانندگان غرب ياساساً براـ  اميخ يعلوم و شاعر و فلسفه
انه و يگرا واقع يريتصو اميف عمر خمخدوش و محرّ ةن بوده كه از چهرياو ا ياصل

كه  ييت سترگ و استثناين شخصيا يازو بازس دوباره يدرست عرضه كند و به معرف
  .دست يازد ر استينظ يب يخ تفكر اسالميدر تار
فصول آن مخصوصاً فصل  يبرخ ،زبانان نوشته شده يسيانگل ين اثر براينكه ايبا ا

ام در يخ«فصل آخر كتاب، . داردزبانان  يفارس يبرا ياريآخر آن نكات سودمند بس
تزجرالد در انگلستان، يف ةترجم اميات عمر خيرباع) ا قبوليطرد (رش ي، به پذ»غرب

 يةدر امريكا از بق اتيرباعرش يبخش پذ. پردازد يامريكا، آلمان، فرانسه و هلند م
 ،در انگلستانات يرباع رشيدر قسمت مربوط به پذ. تر است مذكور مفصل يكشورها

) اميعمر خان و انجمن يرافائل شيانجمن پ( يـ هنر يسنده فقط بر نقش دو نهاد ادبينو
در انگلستان سهم ات يرباع تيج و تثبيكه در ترو يتأكيد كرده و به عوامل متعدد و مهم
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و اهل قلم، ناشران،  شاعران، نايبها، اد يمانند نقش كتابگزار(اند  داشته يبزرگ
اشاره  )يقاچاق يها انگلستان در هند، و چاپ يشان و مخالفان منافع امپراتوريآزاداند

  .نكرده است

ن يدر ا. ار ارزشمند استيفصول كتاب مثالً فصل دوم بس يبرخ يغرب ةخوانند يراب
ص ( »ام را براساس منابع موثق از نو بسازدير رازآلود خيتصو«ده يسنده كوشيفصل نو

ن فصل يت اياهم. دانست يشناس اميخ يها منزلة سرچشمه به توان ين فصل را ميا). 40
ترجمه  يسيبار به انگل نياول يمؤلف، برا ةبه گفت ن منابع،ياز ا ين است كه برخيا در

ن يبه عالوه او بعضاً ا). جا همان(قرار گرفته است  يو در دسترس خوانندگان غربشده 
  . كرده است يو صحت و سقم آنها را بررس نموده ليمنابع را تحل
، در )اتيمثالً در باب اصالت رباع(سنده ينو يشخص يها ليتحل يبرخ يبه استثنا

 يارزشمند در معرف يها از كوشش يكياست متعادل و مستند، و  ياثر خرد يصهبال ك
د آن را ين رو باياز ا .يسيام به زبان انگليراالضالع عمر خيت كثيابعاد مختلف شخص

: خرد يصهبا با عنوانرا ن كتاب يا يوانين كيدكتر مجدالد خوشبختانه. قدر شناخت
در سال  انتشارات سخنترجمه كرده و  يشابوريام نيم عمر خيشرح احوال و آثار حك

  1.است دادهمندان قرار  در دسترس عالقه آن را 1385
  
  

 ينيحس يمصطف
  عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان و

 دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين جا از او سپاسگزاري هم .ام دالدين كيواني مراجعه كردهجبه دفعات به ترجمة دكتر م در نگارش اين جستار 1

 .كنم مي



 

 
 




