60
گنجینه مفاخر

شماره / 292-293فروردین و اردیبهشت 1390

«خیام»
وآثاراو
عبدالحسين توكلي طرقي

در كارگه كوزهگري رفتم دوش
ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
ناگاه يكي كوزه برآورد خروش
كو گوزهگر و كوزهخر و كوزهفروش
امام غياثالدين ابوالفتح عمربن ابراهيم خيام نيشابوري يكي
از حكما و رياضيدانان و شاعران بزرگ ايران در اواخر قرن پنجم
و اوايل قرن شش��م است .سال والدت او دقيق ًا مشخص نيست.
او در ش��هر نيشابور به دنيا آمد .به اين علت به او خيام ميگفتند
كه پدرش به شغل خيمهدوزي مشغول بوده است.
او از بزرگتري��ن دانش��مندان عصر خود به حس��اب ميآمد و
داراي هوش��ي فوقالعاده بود و حافظه نيرومند و قوي داشت .در
دوران جوان��ي خود به فراگيري علم و دانش پرداخته به طوري
كه در فلس��فه ،نجوم و رياضي به مقامات بلندي رسيد و در علم
طب نيز مهارت داشته به طوري كه گفته شده او سلطان سنجر
را كه در زمان كودكي به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه كرد.
او به دو زبان فارسي و عربي نيز شعر ميسرود و در علوم مختلف
كتابهاي باارزشي نوشته است .خيام در زمان خود داراي مقام و
شهرت بوده است و معاصران او ،همه وي را به لقبهاي بزرگي
مانند امام ،فيلس��وف و حجةالحق س��تودهاند .او در زمان دولت
س��لجوقيان زندگي ميكرد كه قلمرو حكومت آنان از خراس��ان
گرفته تا كرمان ،ري ،آذربايجان و كشورهاي روم ،عراق و يمن
و فارس را شامل ميش��د .خيام معاصر با حكومت آلپ ارسالن
و ملكش��اه س��لجوقي بود .در زمان حياتش ،ح��وادث مهمي به
وقوع پيوست از جمله جنگهاي صليبي ،سقوط دولت آل بويه،
قيام دولت آل س��لجوقي و  . ...خيام بيش��تر عمر خود را در شهر
نيش��ابور گذراند ودر طي دوران حيات خود فقط دو بار از نيشابور
خارج ش��د .سفر اول براي انجام دادن مراسم حج و سفر دوم به
ش��هرري و بخارا بوده است .خيام در علم نجوم نيز مهارتي تمام
داش��ت به طوري كه گروهي از منجمي��ن كه با او معاصر بودند
در بناي س��اختن رصدخانه س��لطان ملكشاه سلجوقي همكاري
كردند و همچنين به درخواست سلطان ملكشاه سلجوقي تصميم
به اصالح تقويم گرفت كه به تقويم جاللي معروف اس��ت .خيام
در دوران زندگي خود از جهت علمي و فلسفي به معروفيت رسيد
و مورد احترام علما و فيلس��وفان زمان خود بود .شهرت او گرچه
بيش��تر به شاعري است اما در واقع خيام ،فيلسوف و رياضيداني
ي سينا پرداخت و يكي از خطبههاي معروف
بود كه به آثار بوعل 
او را در باب يكتايي خداوند به فارسي ترجمه كرد .اولين اشارهاي
كه به ش��عر خيام شده ،صد س��ال پس از مرگ اوست .نوشتهاند
كه خي��ام را به تدريس و نوش��تن كتاب ،رغب��ت چنداني نبود.
ش��ايد به دليل آن كه ش��اگردان هوش��مند برگزيدهاي پيرامون
خ��ود نمييافت و چه بس��ا از آن جهت كه اوض��اع روزگار خود
را ،كه مقارن حكومت س��لجوقيان و مخالفت ش��ديد با فلس��فه
بود ،شايسته ابراز انديشههاي آزاد و بلند نميديد .با اين همه ،از
او نوشتههاي بس��يار بر جاي مانده كه در قرون وسطا به التين
ترجمه شده و مورد توجه اروپاييان قرار گرفت.
رس��اله وي در «جبر و مقابله» و رس��الهاي ديگر ،كه در آن
به طرح و پاس��خگويي به مشكالت هندس��ه اقليدسي پرداخته
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از جمله مش��هورترين آثار رياضي اوست .خيام منجم بود و تقويم
امروز ايراني ،حاصل محاسباتي است كه او و عدهاي از دانشمنداني
ديگر ،در زمان ملكش��اه سلجوقي انجام دادند وبه نام وي تقويم
جاللي خوانده ميشود .خيام در باب چگونگي محاسبات نجومي
خود ،رس��الهاي نيز نوشته اس��ت .وي عالوه بر رياضي و نجوم،
متبحر در فلس��فه ،تاريخ جهان ،زبانشناسي و نقد نيز بود .علوم
و فلس��فه يونان را تدري��س ميكرد و دانش��جويان را به ورزش
جسماني و پرورش نفس تشويق ميكرد .از همين رو ،بسياري از
صوفيان و عارفان زمان ،او را به خود نزديك مييافتهاند.
بنا به روايتي خيام س��فرهايي به س��مرقند و بل��خ و هرات و
اصفهان كرد و همه جا با روشني تمام در باب حيرت و سرگشتگي
فلسفي خويش سخن ميگفت .رسالهاي در كيفيت معراج ،رساله
ديگر درباره علوم طبيعي و كتابهاي بسيار به زبانهاي فارسي و
عربي حاصل زندگي نسبت ًا طوالني اوست .از آثار معروف فارسي
منس��وب به عمر خيام ،رساله نوروزنامه اس��ت كه با نثري ساده
و ش��يوا ،پيدايي نوروز و آداب برگزاري آن را در دربار س��امانيان
بازگو نموده .در اين رساله با شيفتگي تمام درباره آيين جهانداري
شاهش��اهان كهن ايراني و پيش��هها و دانشهايي كه مورد توجه
آنان بود ،س��خن رانده و تني چند از ش��اهان داستاني و تاريخي
ايران را شناسانده است.

زمينههاي تاريخي و فكري عصر خيام

عصر خيام يعني نيمه دوم س��ده پنجم و نيمه اول سده ششم
هج��ري از دورانهاي برجس��ته و در عين ح��ال پرالتهاب تاريخ
ايران اس��ت .در اين عصر ،عالمان و متفكران بس��يار در گوشه و
كنار س��رزمين ايران ظهور كردن��د و به پديد آوردن آثاري بزرگ
همت گماش��تند .از س��وي ديگر ،اين عصر با التهابات سياسي و
اجتماع��ي بزرگي روبرو بود كه از آن ميان ميتوان به جنگهاي
صليبي در بخش��ي از قلمرو امپراطوري اسالمي ،كشمكشهاي
ميان خلفاي فاطمي مصر با خلفاي عباس��ي بغداد و فعاليتهاي
گس��ترده باطنيان در عرصههاي تبليغ و مبارزه با مخالفان اشاره
كرد.
گذشته از اينها ،اين عصر ،دوران اوج جدالهاي عقيدتي ميان
ف��رق و مذاه��ب مختلفه ب��ود .در آن دوران گراي��ش به علوم و
مع��ارف دين��ي و تحصيل آنها در ميان م��ردم رواج تام يافته بود
و جوام��ع مذهبي رونقي خاص داش��تند .مج��ادالت و مناظراتي
كه ميان عالمان و فقيهان پيوس��ته وجود داش��ت گاه به مشاجره
ميانجاميد و اين مش��اجرات گهگاه به ميان عوام كشيده ميشد.
در اي��ن حالت ،ه��ر اختالف جزيي ميرفت تا ب��ه زد و خوردي
خونين منجر شود .يكي از علل رواج علوم مذهبي مدارس نظاميه
بود كه جدا از اهداف ديني ،اهدافي سياس��ي را نيز دنبال ميكرد.
انگيزه تأس��يس اين مدارس نه تنه��ا رقابت با بيتالعلمهايي بود
كه جوامع شيعي قدرتمند در بغداد ،قاهره و شهرهاي مهم سوريه
برپا كرده بودند ،بلكه فراتر از آن مبارزه با عقايدي بود كه در اين
مدارس تعليم داده ميش��د .اين مدارس همچنين س��دي بود در
برابر نفوذ باطنيان كه از جانب خلفاي فاطمي حمايت ميش��دند.
بدين ترتيب ،مدارس نظاميه به صورت پايگاه مهمي چون كالم

اش��عري ،به قوت هرچ��ه تمامتر تدريس ميش��د .در آن هنگام
ارباب فرق و مذاهب گوناگون همچنان با يكديگر در ستيز بودند،
همگي از حريفي قدرتمند يعني فيلس��وفان هراس داشتند .از آن
جا كه پارهاي از تعاليم فيلسوفان با وحي و قرآن سازگار نبود ،در
ميان علماي اهل س��نت بخصوص حنابله كساني به مخالفت با
فلسفه برخاستند و آنها را اهل كفر و زندقه به شمار آوردند.
در اين زمان نيز ،اسماعيليان به اوج قدرت و نفوذ خود رسيده
بود؛ به ش��كلي كه حتي نام آن لرزه بر اندام حاكمان ميانداخت.
اين نحله كه در قرن سوم هجري به صورت يك گروه سياسي –
عقيدتي سازمان يافته درآمده بود ،به دليل مبارزه آنان با مذهب و
حكومت رسمي ،سالطين ايران كه پشتيبان خلفاي عباسي بودند
پيوس��ته به تعقيب و آزار ش��كنجه و قتل آنها ميپرداختند .عالو
بر آن ،وجود اس��ماعيليان گاه بهانهاي بود به دست سلجوقيان تا
ه��ر مخالف يا معاندي را با نه��ادن داغ باطني بر او ،به راحتي از
ميان بردارند.
در جامع��ه آن روز اس�لامي خاصه قلمرو اي��ران تصوف رواج
و رونق بس��يار داش��ت و مش��ايخ صوفي��ه در س��رزمين ايران و
بخصوص خراس��ان بس��يار بودند .تصوف كه در ابتدا به صورتي
س��اده و با انديش��ه زهد و پارس��ايي ظهور كرد ،به تدريج از آن
س��ادگي اوليه به درآمد .پس ،از يك س��و ب��ه فرقهگرايي تمايل
يافت و از س��وي ديگر ،ب��ا عقايد عرفاني هند ،ايران باس��تان و
مذاهب بودايي درآميخت و صورتي پيچده به خود گرفت .آشنايي
با معارف يوناني و تعاليم نوافالطوني به چشم ميخورد .در چنين
روزگار پرتالطم��ي ،متفكراني چون خيام و غزالي ظهور كردند و
تردي��دي در اين امر نيس��ت كه ش��ناخت و درك همهجانبه آثار
اين ش��خصيتهاي بزرگ بدون توجه ب��ه زمينههاي تاريخي و
اجتماعي زمانه آنها ممكن نيست.

اصالح تقويم

در تاريخ س��لجوقيان و در تاريخ ايران دوره س��لطنت ملكشاه
س��لجوقي ملقب به س��لطان جاللالدين با وجود شخصيتهاي
سياس��ي ،ديني ،علمي از دورههاي اقتدار و درخش��ان به حساب
ميآيد و در اين دوره بود كه نظاميهها در شهرهاي عمده اسالمي
جهت اشاعه علوم اسالمي تأسيس شد و دانشمندان مورد حمايت
و تشويق قرار گرفته و كتابهاي علمي ،فلسفي و مذهبي تدوين
يافتن��د و در نجوم ني��ز علمايي پاي به عرصه وج��ود نهادند وبا
وجود اين دانشمندان الزم بود مشكالت اجتماعي و مالي از جمله
مس��أله تنظيم زمان تقويم حل گردد .امپراتوري سلجوقي كه از
ح��دود ماوراءالنهر تا س��واحل درياي مديترانه وس��عت يافته بود
احتياج به يك تقويم علمي و اساس��ي داشت تا بتواند اين كشور
وس��يع و پهناور را از آشفتگي و بيسامانيهاي مالي براي زماني
دراز و طوالن��ي دور نگه دارد .دربار س��لطان جالالدين ملكش��اه
رياضيدانهاي��ي چون حكيم عم��ر خيام نيش��ابوري ،ابوالمظفر
سفزاري ،ميمونبن نجيب واس��طي ،خواجه عبدالرحمن خازني،
حكيم لوكري و ابنكوش��ك بيهقي داشت .اين دانشمندان تحت
رياس��ت حكيم عمر خيام و با حمايت ملكش��اه سلجوقي و وزير
دانش��مند او خواجه نظامالملك طوسي به اصالح و احياي تقويم
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ششم هجري از دورانهاي
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شمسي قديم ايراني و بر مبناي هجرت پيامبر بزرگ اسالم اقدام
ورزيدند و تقويم جديد را به افتخار س��لطان جاللالدين ملكشاه،
تقويم جاللي ناميدند.
اين تقويم براس��اس محاسبات دقيق رياضي و علمي خود كه
از ساختههاي حكيم عمر خيام است كه از آن تاريخ تا زمان ما به
حيات خود ادامه داده و اصولي را كه خيام در محاس��بات آن ارائه
كرده ،هرگز در آن اختاللي ايجاد نخواهد ش��د و نوروز س��رآغاز
سال در اعتدال ربيعي باقي خواهد ماند.
اصول��ي را ك��ه خي��ام و هم��كاران دانش��مند و رياضيدان و
نجومش��ناس وي در اس��تخراج تقوي��م ب��ه كار گرفتن��د و در
زيجهاي مش��هور بعد از آنها ازجمله در زيج ايلخاني (منسوب به
اصولي را كه خيام و خواجهنصيرالدين طوس��ي) و زيج الغ بيك هر يك از آن استفاده
همكاران دانشمند و شده است و به نام جدول خيامي شهرت دارد.
رياضيدان و نجومشناس
وي در استخراج تقويم به رباعيات خيام
آن چه از منابع موجود به دس��ت ميآيد اين است كه از زمان
كار گرفتند و در زيجهاي
مشهور بعد از آنها ازجمله حيات خيام تا صد سال پس از وفات او ،در هيچ كتاب و نوشتهاي
در زيج ايلخاني (منسوب از او به عنوان ش��اعر سراينده رباعي ياد نشده و ابتدا يك رباعي
به خواجهنصيرالدين از او در رس��الهاي از فخر رازي و س��پس سه رباعي در «مرصاد
طوسي) و زيج الغ بيك العباد» و آن گاه به تدريج تعداد فزايندهاي از رباعيهاي منسوب
هر يك از آن استفاده به او در جنگها و بياضهاي متعلق به قرنهاي هفتم و هشتم
شده است و به نام جدول ثبت ش��ده و از اواسط قرن نهم ،تدوين مجموعههاي مستقلي از
خيامي شهرت دارد .رباعي��ات به نام خيام آغاز گرديده و هرچ��ه به زمان ما نزديكتر
شده ،تعداد اين مجموعهها و نيز تعداد رباعيهاي موجود در آنها
افزايش يافته است.
يكي از اين مجموعهها كتاب «طربخانه» تأليف ياراحمدبن
حس��ين رش��يدي تبريزي در س��ال  685ه  .ق است كه از
بخت بلند ،اديب و ش��اعر و دانش��مند جامعاالطرافي چون
شادروان اس��تاد جاللالدين همايي با صرف وقت و دقت و
حوصله فراوان به تصحيح و تحش��يه انتقادي آن پرداخته
و ب��ا مقدمه مفصل و حواش��ي عالمان��ه خويش،
آن را به راس��تي احيا كرده و ب��ه داليلي آن را
قديميترين مجموعه مستقل رباعيات منسوب
به خيام دانسته است كه البته فاصله زماني 350
ساله آن با درگذشت خيام ،اضافات و تحريفات
فراواني در آن پديد آورده است.
در هر صورت ،ياراحمد تبريزي با گردآوري مجموعهاي
از  554رباعي متعلق به پيش از قرن نهم ،كه به هر حال

تعدادي از رباعيات اصيل خيام هم در ميان آنهاس��ت ،خدمتي در
خور ستايش به زبان و ادب فارسي كرده است.

آثار

بيهقي درباره تأليفهاي��ي از خيام كه بر وي معلوم بود چنين
خب��ر ميده��د« :در كار تصنيف و تعليم بخيل ب��وده و من او را
تصنيف��ي نديدم جز مختصر فيالطبيعيات و رس��اله فيالوجود و
رسانه في الكون و التكليف» .تتوي در«تاريخ الفي» خبر ميدهد
و حكيم مزبور (خيام) به واس��طه بخل و خس��ت در نشر علوم در
تصني��ف چن��دان اثري ظاهر نكرد و آن چه از وي ش��هرت دارد
رسالهاي است مس��مي در ميزان الحكم در بيان يافتن چيزهاي
مرص��ع بدون كندن جوار از آن و ديگر رس��اله مس��مي به لوازم
ّ
االمكنه .غرض از آن رس��اله در يافتن فصول اربعه است و علت
اختالف هواي بالد و اقليم.
كات��ب چلبي حاجي خليفه ،مورخ در فرهنگنامه كتابشناس��ي
كش��فالظنون عن اس��امي الكت��ب و الفنون اش��اره ميكند كه
«فاض��ل عمربن ابراهيم خيامي گفته اس��ت ك��ه يكي از معاني
تعليمي در مبحث رياضيات ،جبر و مقابله اس��ت» و خبر ميدهد
كه «زيج ملكشاهي اثر عمر خيام است .اين را عبدالواحد در شرح
س��ي فصل ذكر كرده اس��ت» .گفته خيام درباره جبر كه حاجي
خليفه آن را نقل كرده است ،ظاهراً گفته تحريف شده خيام است.
خيام در «رساله فيالبراهين علي المسائل الجبر و المقابله» چنين
آغ��از ميكند« :يك��ي از مباحث تعليمي مورد نياز در بخش��ي از
حكمت موسوم به رياضي ،صنعت جبر و مقبله است ».سي فصل،
رسالهاي در نجوم از نصيرالدين طوسي است.
در اين خبرها از آثاري از خيام كه بر ما معلوم اس��ت :رس��الة
فيالوجود،رس��الة الكون و التكليف ،ميزان الحكم و رس��اله جبر
خيام ياد ميشود .وانگهي در اينجا آثاري از خيام نام برده ميشود
كه نسخههاي خطي آنها تاكنون پيدا نشده و عبارت است از  :زيج
ملكش��اهي ،مختصر فيالطبيعيات و لوازم االمكنه .از قرار معلوم
رس��اله مختصر فيالطبيعيات به فيزيك ،رساله لوازم االمكنه به
جغرافي��ا اختص��اص دارد و زيج ملكش��اهي نتايج مش��اهدهها و
محاسبههايي است كه در رصدخانه اصفهان به عمل آمده است.
آن گونه كه م.دتومب خاطرنشان ميكند ،در زيج مجهول كه به
وسيله اسماعيليان ترتيب داده ش��ده و مأخوذ از پيشينيان است،
بيشك فهرس��ت يكصد ستاره ثابت در نخس��تين سال «تاريخ
كلي» از خيام گرفته شده است.
خود خيام از دو رس��اله ديگر خبر ميدهد .خيام در رساله جبر
مينويس��د :هنديها ،طرقي در اس��تخراج اضالع مربع و مكعب
دارند كه مبني بر استقراء اندك است و آن عبارت است از دانستن
مربعات ارقام نهگانه ،يعني مربع يك ،دو ،سه و غيره و همچنين
حاصلض��رب يكي از آنه��ا در ديگري ،يعن��ي حاصلضرب دو در
س��ه [و غيره] .ما را رسالهاي اس��ت در اثبات صحت اين طرق و
چگونگي نيل به مقصود .جز آن ،انواعي افزودهايم ،يعني نش��ان
دادهايم چگونه پايه مربع مربع ،مربع مكعب ،مكعب مكعب و غير
آن را ،هر قدر باشد ،ميتوان معين كرد كه قب ً
ال سابقه نداشت.
خيام در ش��رح بر اقليدس نيز چنين نوشته است« :اما نقصان
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نسبت كه در فن موسيقي ذكر شده است چون نيك درنگرند در
حقيقت نوعي از تركيب نس��بت باشد و طريق معرفت آنها پيش
كس��ي كه صاحب رأي ثابت و حدس نيك باشد يكي است و ما
شمهاي از اين معني در كتاب شرحالمشكل من كتاب الموسيقي
ياد كردهايم» .كتاب الموس��يقي كه از آن در اينجا نام برده شده،
احتما ًال همان كتاب الموسيقي ابونصر فارابي است.

آخرين رساله فلسفي خيام

رس��اله در علم «كليات وجود» يا «سلس��له الترتيب» آخرين
رساله فلس��في خيام و تنها اثر برجاي مانده از او به زبان فارسي
است كه در چند فصل تشكيل يافته .اين اثر در پاسخ به درخواست
يكي از وزيران سلجوقي ،كه بارها تحرير رسالهاي در علم كليات
را از خيام طلب كرده بود ،به رشته تحرير درآمد .براساس شواهد
تاريخي اين رس��اله احتما ًال نزديك به سال  500هجري نوشته
شده اس��ت .كليات وجود چون ديگر رسالههاي فلسفي خيام به
اختصار و ايجاز نوش��ته شده است و خيام در ابتداي آن ميگويد
كه« :اگر اهل علم و حكمت انصاف دهند ،دانند كه اين مختصر
مفيدتر از مجلدات است».

هستي شناسي

«الضي��اء العقلي في موض��وع العلم الكلي» ،عن��وان يكي از
رسائل پنجگانه فلسفي موجود حكيم عمر خيام است .اين وجيزه،
نوشتاري درباره اثبات اصالت ماهيت ،به معناي ذات و اعتباريت
وجود ميباشد كه موضوع اصلي رساله الوجود است و خيام براي
اثبات اي��ن نظريه ،برهانهايي اقامه كرده و به دفع اش��كاالتي
پرداخته كه فيلسوفان پيشين ،بدين تفصيل بدانها نپرداختهاند.

رساله موسيقي

خيام در رس��اله كوتاهي كه در موسيقي نظري نوشته ،بيست
و ي��ك ذواالربع معمول در عصر خود را با نس��بتهاي رياضي
معين كرده است .اين رساله خيام فصلي از شرحي است كه اين
دانشمند بر كتاب موسيقي اقليدس نوشته و متأسفانه از آن اثري
در دس��ت نيست .از اين رس��اله مختصر خيام تاكنون دو ترجمه
فارسي صورت گرفته است .متن منقح و انتقادي آن نيز به وسيله
اقاي دكتر جعفر آقاياني چاوشي به چاپ رسيده است.

رساله الكون و التكليف

در سفري به شيراز( 473ه ق) ،خيام نامهاي از ابونصر محمدبن
عبدالرحيم س��فري ،قاضيالقضات فارس ـ كه زماني شاگرد ابن
س��يناه بوده اس��ت ـ دريافت ميكند كه حاوي دو مسأله در باب
«كون و تكليف» بود .آن گاه خيام در فرصت اندكي كه در اختيار
داشت ،رس��اله كوتاهي را به رشته تحرير درآورد كه ميتوان آن
را چكيده و آراي بسياري از فيلسوفان دوره اسالمي در دو مقوله
مذكور دانست .او رس��اله را با عباراتي در ستايش فضل و دانش
س��ؤالكننده آغاز ميكن��د و او را از تمامي اق��ران خود فاضلتر
ميش��مارد و اين فروتني وي در برابرسفري تا بدانجا ميرسد كه
خود را در مقام ش��اگردي او ميبيند .پس از آن خيام بحث را از

ياراحمد تبريزي با
مباني منطقي آغاز ،و به اجمال گذري بر مسأله «كون» ميكند و گردآوري مجموعهاي از
سرانجام به مسأله «تكليف» ميپردازد .در كل ميتوان گفت كه  554رباعي متعلق به پيش
آراي فلس��في خيام ،آن چنان كه در اين رساله آمده ،همان است از قرن نهم ،كه به هر حال
كه در آثار ديگر فالس��فه بزرگ اس�لامي ،و بخصوص ابنسينا تعدادي از رباعيات اصيل
وج��ود دارد و خود او ني��ز ـ الاقل در مورد بخش مهمي از بحث خيام هم در ميان آنهاست،
خدمتي در خور ستايش به
خود ـ به اين واقعيت معترف است.
زبان و ادب فارسي كرده
كارآمدي انديشههاي خيام در عصر است.

جديد

نخستين ريشههاي شناخت اعداد كنگ به دوره يونان باستان
بازميگ��ردد كه فيثاغورثيان با آن مواجه ش��دند .ردپاي اين امر
را ميت��وان در كتاب «اصول» دي��د .كتاب اصول اثر اقليدس به
گونهاي انديشههاي ناب رياضي يونان باستان را در خود متجلي
كرده اس��ت .اصول اقليدس به نوعي گوهر وحدت رياضيات اعم
از انديشههاي هندسي و غيره را در بر دارد و به عنوان يك مرجع
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ارزش كار خيام در قرن
بعدي و بويژه بيستم
آشكار شد .در سال
 1930آلن تورنيك؛
رياضيدان انگليسي به
شكل ديگري از همين
محاسبهپذيري اعداد
حقيقي سخن گفت
ولي ايده اصلي آن
همان چيزي بود كه
خيام قرنها پيش از
اين رياضيدان ،آن را
مطرح كرده بود و آن
اين كه «عدد حقيقي
حد دنبالهاي از اعداد
گوياست».
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مورد توجه رياضيدانان عصر زرين اسالمي قرار گرفته است .خيام
در رسالهاي تحت عنوان «شرح ما اشكل من مصادرات اقليدس»
به بررسي جنبههاي مختلف انديشههاي اقليدس پرداخته است،
از جمله در بررسي نسبت به تناسب كميتها .در واقع خيام ابتدا
نشان ميدهد كه مفهوم نسبت از نظر اقليدس همان نسبتهاي
كس��ري و يا كسريهاي دورهاي است ،س��پس در يك انديشة
نبوغآسا ،دو نسبت را مساوي ميگيرد و ميگويد« :هرگاه بتوانيم
آنها را با نس��بت اعداد صحيح با ه��ر درجه از دقت كه بخواهيم
بي��ان كنيم ،بيان ف��وق مفاهيم اوليه س��اختار پيوس��تار «اعداد
حقيقي» را در درون خود دارد و عالوه بر آن ،مفهوم محاس��به و
محاسبهپذيري آنها را با هر دقت دلخواه بيان كرده است.
ارزش كار خيام در قرن بعدي و بويژه بيس��تم آش��كار شد .در
سال  1930آلن تورنيك؛ رياضيدان انگليسي به شكل ديگري از
همين محاس��بهپذيري اعداد حقيقي سخن گفت ولي ايده اصلي
آن هم��ان چيزي بود كه خيام قرنها پيش از اين رياضيدان ،آن
را مط��رح كرده بود و آن اين كه «ع��دد حقيقي حد دنبالهاي از
اعداد گوياس��ت» .بدين ترتيب،با تقريب زدن عدد حقيقي با يك
سيستم گسسته امكان كاربردي كردن آن در رايانهها فراهم شد
و چال��ش نويني آغاز گرديد كه از يك س��و تكنولوژي س��اخت
رايانهه��ا را دربرميگرفت و از ديگر س��و ،تالشهاي بيوقفهاي
را در توسعه ساختار نظري دستگاه اعداد حقيقي بر مبناي همان
انديش��ه اولّيه خيام موجب ميگرديد ،تا روشهايي كارآمدتر در
آغاز هزاره بيست و يكم حاصل كند.

جبر خيام

نتايج رياضي خيام به س��ه جهت مربوط ميش��د :به جبر ،به
تئوري موازيها ،به تئوري نس��بتها و آموزش دربارة عدد .خيام

در همة اين جهتها در كشورهاي اسالمي پيشگامان و جانشينان
مش��هور داش��ت .خيام در بس��ياري از مس��ايل كالسيكهايي
چون ارس��طو ،اقليدس ،آپولونيوس را مرجع ق��رار ميداد ،اما در
همان حال خ��ود نيز به مثابه نماينده رياضي محاس��باتي جديد
ميدرخشد .اين رساله خيام را ميتوان به بخشهاي مقدمه ،حل
معادلههاي درجه س��وم ،اطالع بر انواع پيشين معادلهها با مقدار
عكس مجهول و تكمله تقس��يم كرد كه بحثهاي مس��توفاي
جداگانهاي را ميطلبد.
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