
İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 23 (2013-2) 145-168

“Omar al-Khayyam:  The Oppressed philOsOpher”
عمر الخيام: الفيلسوف المظلوم

الدكتور بسام علي ربابعة 

 Dr. Bassam Ali RABABAH
*

Abstract: This research paper tackles the ambiguous and controversial 
figure of Omar al-Khayyam who enjoys a distinct worldwide reputation. He 
was amongst those figures who were mainly concerned with human destiny 
and the tragic end of man. He expressed his deep anxiety in “Rubâiyât” in 
which he displayed freely the essence of his thoughts and queries about the 
universe, existence, life and death. These queries were the main reasons for 
his fame. Similarly, these same reasons were behind distorting his image.

Instead of being rewarded for this concern, al-Khayyam was oppressed and 
treated unjustly in his life and death. He was, also, oppressed in some of 
the Rubâiyât, which were referred to him as they focus on lust, obscenity, 
lewdness, immorality, etc.

This research paper attempts to address some aspects of oppression of al-
Khayyam unjustly treated philosopher throughout history. It, also tries to 
correct misconceptions and beliefs about him as well as his Rubâiyât in an 
attempt to be fair with him as his image was distorted by his fellow-men or 
by the Western Orientalists.

Keywords: Omar al-Khayyam, the oppressed philosopher, Rubâiyât, life 
and death.

Ömer hayyam: maZlUm FilOZOF

Özet: Bu makale, dünya çapında farklı bir üne sahip Ömer Hayyam’ın 
mulak ve ihtilaflı şahsiyetini ele alır. Hayyam, insanoğlunun kaderi ve 
trajik sonu için endişelenen şahsiyetler arasındadır. Evren, varlık, yaşam 

* Dr. Bassam Ali Rababah, Dept. of Modern Languages and Translation College of languages and 
Translation, King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia, (drrababah@yahoo.com).

أستاذ مشارك يف اللغة الفارسية وآداهبا، قسم اللغات احلديثة والرتمجة- كلية اللغات والرتمجة- جامعة امللك سعود- اململكة العربية السعودية.



“OmaR al-KHayyam:  THE OppRESSEd pHIlOSOpHER”146

ve ölüm hakkındaki düşüncelerini ve sorularını özgürce ortaya koyduğu 
“Rubâiyât” da bu derin endişesine yer verir. Şöhretinin esas sebebi onun bu 
sorularıydı. Benzer şekilde, onun çarptırılmış imajının arkasında da yine bu 
aynı sebepler vardı.

Bu endişesi nedeniyle, yaşamında da ölümünde de ödüllendirilmek yerine 
haksızlığa uğramıştır. ayrıca, kendisine atfedilen bazı Rubaileri’nde şehvet, 
müstehcenlik, ahlaksızlık gibi konulara değindiği için de haksız muamele 
görmüştür.

Bu çalışmada, tarih boyunca haksızlığa uğramış filozof Ömer Hayyam’ın 
baskı gören yönlerine işaret etmeye ve ayrıca, batılı oryantalistler ve kendi 
dostları tarafından imajı çarptırılıldığından, Ömer Hayyam ve Rubâiyât’ı 
hakkındaki yanlış kanıları ve düşünceleri,  kendisine karşı adil olma çabası 
içinde düzeltmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ömer Hayyam, mazlum filozof, Rubâiyât, yaşam ve 
ölüm.

الملخص
تقوم هذه املقالة على دراسة شخصية عمر اخليام؛ اليت َيْكتِنُفها كثري من اجلدل والغموض واإلهبام، واليت 
َتمتَُّع ِبُشهرة عاملية َقلَّ نظريها، فقد كان من الشخصيات الَقلِقة اليت َأرَّقها مصري البشرية، والنهاية املأساوية اليت  تتَ
سيُؤل إليها مجيع أفرادها؛ وقد َعبَّ عن َقلِقه هذا من خالل الرباعيات اليت سكب فيها خالصة أفكاره وتساؤالته 
عن الكون والوجود، واملوت واحلياة، واليت كانت سببًا رئيسًا يف ُشهرته وتّشويه صورته أيضًا، وبداًل من أن ُيكافأ 
على هذا االهتمام َنِده قد ُظِلَم يف حياته ومماته، ويف الرباعيات اليت نسبت إليه وترمجاهتا املتعددة إىل أغلب 
لغات الدنيا، وتفسريها، وتأويلها، وتركيزها على الّلهو واجملون، والّلذة والشهوة، والِفسق والُفجور.... وقد سعت 
هذه املقالة إىل التدليل على أوجه الظلم اليت وقعت على اخليام، باعتباره فيلسوفًا مظلومًا مل ينصفه التاريخ، 
وتصحيح بعض املفاهيم املغلوطة واألوهام اخلاطئة، اليت شاعت حول شخصيته ورباعياته، وحماولة إنصافه، ورَِفع 

الظلم الذي حَلِق به، والذي شوّه صورته يف األذهان، سواء من أبناء جلدته أو من املستشرقني الغربيني.
الكلمات المفتاحية: عمر اخليام، الفيلسوف املظلوم، الرباعيات ، احلياة واملوت.

تمهيد

تتناول هذه املقالة شخصية عمر اخليام )439- 526هت( الذي ُيعّد أشهر شعراء الفارسية بامتياز، والذي يتمتع بشهرة عاملية 
ال يدانيه فيها أيُّ شاعر فارسي آخر؛ إذ إّنه شخصية جدلية يكتنفها كثري من الغموض واإلهبام، على الرغم من كل هذه الشهرة 
اليت حيظى هبا؛ فقد اختلف فيه حّد النقيض، إذ عّده بعض النقاد فاسقًا زنديقاً، وماديًا ملحداً، وعبثيًا غارقًا يف كأسه حّد الثمالة، 
ومنهم من عّده زاهداً وصوفيًا، وعارفًا ووليًا من أولياء اهلل كابن الفارض، واحلقيقة أن هؤالء وأولئك قد ظلموه وافرتوا عليه، فلم 
يكن هذا وال ذاك؛ بل إنه كان فيلسوفًا حراً يطلق خلياله وبنات أفكاره العنان، يصول وجيول، متسائاًل حبرية مطلقة عن األفكار 
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الفلسفية العميقة، اليت شغلت وما تزال البشرية مجعاء، وقضايا الكون والوجود، واملوت واحلياة، والفناء واخللود، واجلنة والنار، والثواب 
والعقاب، وباحثًا عن أجوبة ألسئلة أرقته وقّضت مضجعه.

ال شك إّن سّر شهرة اخليام وعظمته مرهونة باحلكمة والفلسفة الكامنة يف رباعياته، اليت خّلدت امسه، واليت عّب من خالهلا عن 
قلق البشرية من احلياة واخلوف من املوت، وعزف فيها بإتقان ودقة على الوتر احلساس الذي شغل بال اإلنسانية ووجداهنا على مّر 
التاريخ، وال ريب أن عبقرية اخليام تكمن يف هذه القضية؛ فهو يعرف األفكار اليت يريد تناوهلا حبذاقة، ويطرحها بعبقرية فذة، ونبوغ 
نادر: إهنا فلسفة احلياة واملوت، والعجيب أن اخليام الذي كان رياضيًا مبّزاً، وفلكيًا فذاً، وفيلسوفًا مشهوراً، ونابغة قّل مثيله، والذي 
عاش يف الدولة السلجوقية ووضع التقومي اجلاليل تويف ومل يكن أحد يعرف أنه شاعر؛ يف حني اكتشف أول رباعي له بعد موته 
مبئة سنة، كما عثر على أول جمموعة شعرية حتتوي على قائمة من رباعياته بعد ثالثة قرون من وفاته، بينما وصلت الرباعيات اليت 
ُنسبت إليه إىل اآلالف؛ فقد ظلم مرات عديدة يف حياته ومماته، والرباعيات اليت ُنسبت إليه، وترمجاهتا، وتفسريها وتأويلها، وتركيزها 
على اللهو واجملون، واللذة والشهوة، والفسق والفجور، واجلانب املادي.... وهنا تكمن أمهية هذه املقالة يف حماولتها التدليل على 
مظلوميته، على أمل أن تكون خطوة على الطريق يف سبيل تصحيح بعض املفاهيم املغلوطة، واألوهام اخلاطئة، اليت شاعت حول 
شخصيته ورباعياته، وأن تضيء مشعة تبدد بعضًا من الظالم الذي حلق هبما، وحماولة إنصافه، ورفع الظلم الذي حلق به، والذي شوّه 

صورته يف األذهان، سواء من أبناء جلدته أو من املستشرقني الغربيني.

فلسفة الحياة والموت   

يعّد عمر اخليام أشهر شعراء الفارسية على اإلطالق؛ فقد نال شهرة عاملية ال يدانيه فيها أيُّ شاعر فارسي آخر على الرغم من 
قّلة شعره1؛ فالفردوسي صاحب الشاهنامة املشهورة، اليت يزيد عدد أبياهتا على مخسني ألف بيت2، وجالل الدين الرومي الذي يزيد 
شعره على سبعني ألف بيت3، وحافظ الشريزاي املعروف بغزلياته4، وسعدي الشريازي املشهور بت«البستان«5و«الكلستان«6 ال يتمتع 
أيٌّ منهم بالشهرة العاملية اليت حظي هبا اخليام؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو سّر هذه الشهرة؟ وملاذا اشتهر اخليام عامليًا، 

دون غريه من الشعراء الفرس اآلخرين منذ وقت مبكر؟ 

ال شك أن سّر شهرة اخليام العاملية وعظمته مرهونة باحلكمة والفلسفة الكامنة يف رباعياته، اليت عّب فيها عن قلق البشرية من 

1 يعرتف بعض األساتذة واألكادمييني اإليرانيني أن شهرة اخليام العاملية كانت قد انطلقت من خارج إيران مث عادت إليها، انظر كتاب: جام جهان بني، 

الدکتور حممد على اسالمى ندوشن ، ص 280، وال بّد من اإلشارة هنا إىل أن اخليام اتقن اللغة العربية، وأبدع فيها، وألف هبا بعض كتبه يف جمال الرياضيات 
والفلك، ونظم هبا شعرًا، ومنها األشعار العربية اليت ذكرها مشس الدين الشهرزوري يف كتابه “تاريخ احلكماء: نزهة األرواح وروضة األفراح” ص 325 :

يرعى  ودادي  إذا ذو خلة خانا رحبت  دهراً طوياًل يف  التماس أخ 
فكم  آلفت  وكم  آخيت  غري أخ   وكم  تبدلت  باإلخوان  إخوانا
و قلت  للنفس  ملا عّز مطلبها                 باهلل  ال تألفي  ما عشت  إنسان

2 انظر: شاهنامه، أبو قاسم فردوسي، تصحيح دكتور سعيد محيديان، الطبعة األوىل، نشر قطره، طهران، 1384 )بالفارسية(.

3 انظر شرح جامع مثنوي معنوي، جالل الدين رومي، تصحيح كرمي زماين، الطبعة السابعة، نشر اطالعات، طهران، 1379هت ق )بالفارسية( وكليات مشس 

يا ديوان كبري حتقيق بديع الزمان فروزانفر، الطبعة األوىل، نشر جامعة طهران، طهران، 1336 هت ق ) بالفارسية(.
4 انظر غزليات حافظ شريازي، تصحيح هباء الدين خرمشاهي، الطبعة الثالثة، نشر طرح نو، طهران، 1378هت ق )بالفارسية(.

5 انظر بوستان، سعدي شريازي، تصحيح غالم حسني يوسفي، الطبعة الرابعة، نشر خوارزمي، طهران، 1372هت ق )بالفارسية(.

6 انظر گلستان، تصحيح غالم حسني يوسفي، الطبعة الرابعة، نشر خوارزمي، طهران، 1373هت ق )بالفارسية(.
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احلياة واخلوف من املوت، واليت عزف من خالهلا على هذا الوتر احلساس، الذي شغل بال اإلنسانية على مّر العصور واألزمان، وال 
ريب أن متّيز اخليام يكمن يف هذه القضية، اليت يطرحها بعبقرية فذة، ونبوغ نادر: إهنا فلسفة احلياة واملوت7؛ اليت قّضت مضجعه، 
وشغلته ليل هنار، وجعلته يعاين من االضطراب واحلرية والقلق من الكون والوجود؛ فقد أمضى عمره يف رحلة البحث عن اإلميان، 
واحلقائق الكامنة يف أعماق  الكون والوجود، وال شك أهنا رحلة شاقة، تتطلب اخلوض يف مسائل دقيقة وقضايا حساسة، يتحوط 
بعض العلماء من اخلوض فيها، أو االقرتاب من حرميها حىت ال يقال عنهم إهنم مارقون، وزنادقة ال يعريون الدين أي أمهية تذكر؛ 
إال أن اخليام خاض غمار هذه التجربة، عّله يستطيع فّك أسرار اخللق والوجود، وكشف احلقيقة األزلية أو شيئًا منها على األقل؛ 
وهذا ما برز واضحًا يف رباعياته اليت ركز من خالهلا على هذه الفلسفة، وطرح أسئلة الكون والوجود، واملوت واحلياة، والفناء والعدم، 
يف حماولة منه لإلجابة على اهلواجس اليت شغلت أفراد البشرية قاطبة منذ األزل، فقد كان حقًا شاعر البشرية مجعاء؛ فهو الذي عّب 

عن آالمها، ومعاناهتا، وهواجسها، ولواعجها، وكان الناطق بامسها على مر التاريخ.

إن هذه املقالة ال هتدف إىل استقراء نوع الفلسفة، واألفكار الفلسفية اليت كان اخليام يتبناها ويعتنقها يف حياته، ومن مث حتديد 
ابن سينا، وما يهمنا هنا أن اخليام  تتلمذ على أيدي  الفلسفة وطبيعتها: أهي فلسفة أفالطونية أم إشراقية؟؟ وإن كان قد  تلك 
كان أحد نوابغ زمانه وفالسفة عصره الفريدين، الذين طرحوا تساؤالت عميقة -تارة مصرحًا وأخرى ملمحًا- عن احلياة واملوت 
والكون والوجود أبرزها: من أين أتينا؟ وإىل أين حنن سائرون؟ وما هو املصري الذي ينتظرنا بعد املوت؟.... ومن مّث فقد شّكلت 
هذه التساؤالت احلائرة اليت سكنت روح اخليام، ووجدانه، وعقله حالة من القلق واالضطراب الزمته لسنوات طويلة، وقد أعياه يف 
النهاية التوصل إىل إجابات مقنعة على هذه التساؤالت اليت ال تنتهي؛ فاخليام باحث جاد ال يكّل وال ميّل، يروم كشف األسرار، 
واكتناه غوامضها، وإماطة اللثام عنها، وال بّد أن نأخذ بعني االعتبار أن عصر اخليام كان عصر أزمة فكرية، مليئًا باملتناقضات 
واالختالفات املذهبية اليت عصفت به وبأبناء عصره؛ إال أنه استطاع حبنكته وعبقريته أن يتَْعب من هذه األزمة العصيبة، فقد امتلك 
من اجلرأة والشجاعة ما حّفزه على طرح مثل هذه التساؤالت، اليت اختمرت يف ذهنه وبنات أفكاره؛ وصوغها بطريقة جذابة، تتميز 
بالروعة يف التعبري، وبكالم مجيل يأسر القارىء ويشده، وجيعله واقعًا حتت تأثريها، وهذا ما مل يتأت لكثري من غريه من الشعراء؛ 
فقد أويت من اخليال الواسع الذي مّكنه من النفوذ إىل بواطن األمور وخفاياها، وقدرة التعبري عنها جبرأة عّز نظريها، ومن مّث فقد مترد 
على املألوف، وجتاوز السكوت عن احملظورات واملمنوعات، اليت استقرت يف أعماق النفوس منذ زمن طويل، ومنها اخلطوط احلمراء 
املرسومة لنا واملسكوت عنها، فعندما كان اخليام خيلو إىل نفسه يف ساعات الفراغ، اليت كان يتّقنصها بني احلني واآلخر، كان يسكب 
هذه األفكار، ويبوح مبا خيتلج يف خلجات صدره، وما يراوده من أفكار عميقة حبرية مطلقة، ويبث نفثات صدره املكلوم، ويفجر 
براكني ظلت راكدة يف النفوس البشرية منذ زمن بعيد، ويسجل هذه االعرتافات واهلواجس، ويبوح مبكنوناته، ويصوغها يف نوع من 

الشعر الفارسي عرف باسم الرباعيات، وهي اليت خّلدت امسه، وحفظته على مرور األزمان والعصور. 

حقيقة إن فكرة املوت واحلياة هي اليت طغت على اخليام، وهيمنت على أفكاره، وجعلته يعاين من االضطراب واحلرية، والقلق 
من الكون والوجود، واملصري الذي يرتقب البشرية؛ فلماذا هذا االهتمام واالنشغال بقضية املوت وفلسفته؟ لعل اجلواب ببساطة 

7 انظر با كاروان حله، عبد احلسني زرين كوب، نشر آريا، طهران، 1343 هت ق ص 110، و انظر كذلك خيام در ادبيات معاصر اردن: با تكيه بر آثار 

شاعر بزرگ اردن “ عرار”، بسام علی ربابعه”، رسالة دكتور اة،  جامعة طهران، 1383هت ق )بالفارسية( ص 90 وما بعدها.
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يكمن يف مسقط رأسه مدينة نيسابور، اليت كانت مدينة تكثر فيها الزالزل، وقد ُخرّبت مرات عديدة8، ولعل اخليام كان يرى مناظر 
التخريب والدمار، وموت األحبة واألعزاء بأم عينيه، مما جعله يتجرع األمل، ويعاين األسى واحلسرة، ويكابد يف سبيل ذلك ما يكابده، 
ورمبا فجعه املوت ببعض املقربني إليه؛ مما حدا به إىل الرتكيز على قضية املوت واحلياة، ومن مّث اجلانب اآلخر هلا، أال وهو ما دام 
أن مصري الكون واألحياء املوت والزوال، فاحلياة عبثية ال طائل منها إذن.... وهذا ما دعاه إىل طرح فلسفة الوجود والعدم، واحلياة 
واملوت، وهي املواضيع اليت شغلت وما تزال البشرية، ولذلك شغفت هبا وأقبلت عليها، وهذه األفكار حتتاج إىل وعاء حيتويها، وقالب 

يستوعبها، وشكل شعري يناسبها، لذلك وقع اختياره على قالب الرباعي املناسب ملثل هذه األفكار.    

ال بّد من التأكيد هنا أن  حديث عمر اخليام عن اجلنة والنار، والثواب والعقاب، والبعث والنشور، وتساؤله عنها ال يعين 
بأي حال من األحوال أنه منكر هلا، كما تصور بعض النقاد واملرتمجني، وعّدوه كافراً هبا وجاحداً لوجودها، وكتبوا يف ذلك كتبًا 
ومقاالت خمتلفة9، ولو أهنم قرأوا رباعيات اخليام بلغتها األم لرمبا غرّيوا كثرياً من آرائهم وأفكارهم؛ إذ إن تساؤله عن الكون والوجود، 
واجلنة والنار، والثواب والعقاب، والبعث والنشور، هو تساؤل الفيلسوف الباحث عن أسئلة ألجوبته، حىت يقتنع هبا، ويكون إميانه 
لم حبقيقة األشياء، وهو ما حّث عليه ديننا  هبا عميقاً، وعن وعي وإدراك حلقائق الكون، واكتناه أسراره، ال تساؤل رجل الدين امُلسِّ
احلنيف يف أكثر من أتثر؛ فقد دعانا إىل السري يف األفاق، والتأمل والتدبر والتفكر يف خلق اهلل والكون والوجود، وأكد أن عبادة العامل 

أفضل من عبادة ألف عابد، وهذا ما جيب علينا أن ندركه جيداً عند قراءة رباعيات اخليام ودراستها وحتليلها. 

إّن شخصية عمر اخليام شخصية جدلية يكتفها كثري من الغموض واإلهبام؛ فقد تويف هذا الشاعر املشهور الذي طبقت شهرته 
الشرق والغرب، ومل يكن أحد يعرف أنه شاعر ولديه رباعيات، على الرغم من أنه كان رياضيًا وفلكيًا وفيلسوفًا مشهوراً؛ يف حني 
اكتشف أول رباعي له بعد موته مبئة سنة، كما عثر على أول جمموعة شعرية حتتوي على قائمة من رباعياته بعد ثالثة قرون من 
وفاته10، وهو الذي عاش يف الدولة السلجوقية ووضع التقومي اجلاليل، نسبة إىل جالل الدين السلجوقي، يف حني عجز ابن سينا 
عن تنفيذ هذه املهمة- وقد أوكلت إليه سابقًا- وهو التقومي املعمول به يف إيران حاليًا، والذي يبدأ بتاحلادي والعشرين من آذار 
من السنة امليالدية؛ أي ما يعرف بت« عيد النوروز«، كما عاصر اخليام أبا حامد الغزايل، وجرت بينهما مناظرات ومناكفات حول 
حتديد نقطة من أجزاء الفلك القطبية، بدأ النقاش حوهلا بعد صالة الفجر ومل ينته حىت أذان الظهر، فقال الغزايل: جاء احلق وزهق 
الباطل وهنضا للصالة.... 11، ومن اجلدير ذكره أيضًا أن اخليام كان يتمتع مبكانة مرموقة يف الدولة السلجوقية، ومن املقربني لدى 
السالطني واألمراء، وهنالك من األدلة والشواهد اليت تبهن على صحة هذا، ومنها إغاثته للشاعر املشهور سنائي الغزنوي، وقد 
استنجد به بعد عارض أمّل به12، كما كان يتمتع بألقاب كثرية أبرزها: حجة احلق، وحكيم الدنيا، وإمام خراسان، وعاّلمة الزمان، 

8 انظر خيام در ادبيات معاصر اردن: با تكيه بر آثار شاعر بزرگ اردن “ عرار”، بسام علی ربابعه “ ص 141، وهنا ميكن أن نشري إىل اآلثار املدمرة اليت 

تركها املغول على هذه املدينة التارخيية عندما هامجوها يف بدايات القرن السابع للهجرة وسووا هبا الرتاب.
9 انظر عمر اخليام بني الکفر و اإلميان، إحسان حقي، الطبعة األولی، دار النفائس، بريوت، 1981م، وثورة اخليام،عبد احلق فاضل، دار العلم للماليني، 

الطبعه الثانية، بريوت، 1968م.
10 انظر رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه و حواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، تصحيح هباء الدين خرمشاهی، الطبعة الثانية، نشر ناهيد، طهران، 

1378م)بالفارسية(.
11 املصدر السابق، وال بّد من اإلشارة هنا إىل أن هنالك مناظرات أخرى وقعت بني اخليام وبعض العلماء اآلخرين.

12 املصدر نفسه.
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والشيخ اإلمام، وعدمي القرين.13

يرجع الفضل يف اكتشاف شاعرية اخليام ورباعياته داخل إيران إىل نم الدين الرازي، املعروف بنجم الدين داية صاحب كتاب 
العباد«14 الذي كان صوفيًا متشددًا، والذي كان أول من ذكر رباعيني للخيام، واملفارقة العجيبة أنه عّد اخليام فيلسوفًا  »مرصاد 
بائسًا ودهريًا، وشّن عليه هجومًا عنيفًا، وكال له التهم جزافًا، وقد ألف كتابه سنة 620 للهجرة، أي حوايل قرن بعد وفاة اخليام، 

وهذان الرباعيان مها: 

او را نه بدايت نه هنايت پيىداست               در دايره اى كامدن ورفنت ماست 

کاين آمدن از کجا ورفنت به کجاست         کس می نزند دمی درين حرف راست 

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

از هبر چه او فکندش اندر کم وکاست         دارنده چو ترکيب طبايع آراست   

ور خوب آمد خرابی از چه هبر چراست15       گر زشت آمد اين صور عيب کراست  

وترمجتهما على التوايل والرتمجة لصاحب املقالة:

إن جميئنا إىل هذه الدنيا ورحيلنا عنها كالدائرة

اليت ال نعرف بدايتها من هنايتها

ومل حيّدثنا شخص بصدق عن هذا:

فمن أين أتينا وإىل أين حنن سائرون؟! 

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

إن اخلالق الذي خلق النفوس وزّينها

ملاذا عاد باحثًا عن عيوهبا وما الفائدة من ذلك

فإذا كانت هذه النفوس قبيحة فمن هو املعيب 

وإذا كانت مجيلة فما هي الفائدة من ختريبها؟!

13 جام جهان بني، حممد علي إسالمي ندوشن،  ص 279.

14 انظر كتاب: مرصاد العباد، نم الدين رازي، الطبعة األوىل، نشر علمي فرهنگی، طهران، 1386 هت ق )بالفارسية(.

15 انظر املصدر السابق وانظر كذلك ترمجة الرباعي الثاين يف رباعيات عمر اخليام، ترمجه مصطفی وهبی التل )عرار(، حتقيق يوسف بکار، الطبعه الثانية، مکتبة 

الرائد العلمية، عمان،  1999م، ص 73.
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ومن اجلدير ذكره هنا أن العروضي السمرقندي صاحب كتاب »املقاالت األربعة« كان معاصراً للخيام، وقد التقى به، وسبق 
الرازي يف ذكره للخيام، إال أنه مل يشر إىل شاعريته ورباعياته.16

لقد اختلف يف شخصية اخليام حّد النقيض؛ فمن النقاد من عّده فاسقًا زنديقًا، وماديًا ملحداً، وعبثيًا وغارقًا يف كأسه حّد 
الثمالة، ومنهم من عّده زاهداً وصوفياً، وعارفًا ووليًا من أولياء اهلل كابن الفارض؛ فقد اهتم بالكفر واإلحلاد، والزندقة والباطنية، 
ومذهب اللذة، واألبيقورية، والالأدرية، والتناسخ والتصوف، واحلقيقة أن هؤالء وأولئك قد ظلموه وافرتوا عليه؛ فاخليام مل يكن هذا 
وال ذاك؛ فقد كان فيلسوفًا حراً يطلق خلياله وبنات أفكاره العنان، يصول وجيول متسائاًل حبرية مطلقة عن قضايا الكون والوجود، 
واملوت واحلياة، والفناء واخللود، واجلنة والنار، والثواب والعقاب، وباحثًا عن أجوبة ألسئلة أرقته، أال وهي أسئلة املوت واحلياة، 
والكون والوجود وفلسفته، وسبب هذا االختالف يعود إىل رجال الدين يف إيران، الذين حاولوا إلباس اخليام ثوب الزهد والصوفية؛ 
كما فعل العالمة حممد تقي جعفري يف كتابه »حتليل شخصيت خيام«17 الذي فّسر الرباعيات تفسرياً صوفيًا، وسار على هذا 
الدرب آخرون منهم الدكتور حسني إهلي قمشي18، وهذه املبالغة يف تفسري الرباعيات وتأويلها أوجدت نزعة مضادة، وردود فعل 
خمتلفة عند آخرين، من أمثال األديب اإليراين املشهور صادق هدايت الذي ذهب إىل أن اخليام كان ماديًا ودهريًا يف كتابه »ترانه 
هاى خيام« )أناشيد اخليام(19، الذي شّط فيه كثرياّ، وحنى منحى آخر؛ إذ إنه عّد الرباعيات »ثورة الروح اآلرية على املعتقدات 
السامية«20؛ يف حني أن هذه العبارة اليت ختتزل فكر هدايت، وتفسر نظرته للعرب والساميني تصدق على شخصيته، وكتاباته املعادية 
إذ ذهب  أيضًا:  فريقني  إىل  انقسموا  الذين  املستشرقني  لدى  االختالفات  نرى هذه  اخليام، كما  وليس على  للعرب واإلسالم،21 
نيكوالس املستشرق الفرنسي إىل أن اخليام كان من أهل التصوف والعرفان، وتابعه يف هذا جوكوفسكي املستشرق الروسي؛ يف حني 
كان فيتزجرالد املستشرق االنليزي يرى أن اخليام غري ذلك22، كما أن االختالف يف شخصية اخليام دعت بعض اإليرانيني إىل القول 
بوجود شخصيتني باسم اخليام، أحدمها صويف، واآلخر مادي دهري، كما فعل حممد حميط الطباطبائي يف كتابه »خيام يا خيامي«23 
من أجل حّل لغز هذه الشخصية، وتفكيك هذه االزدواجية اليت سّببت هلم احلرية واالضطراب، واحلقيقة أن هذا التلفيق مل يكن 
سوى احتيال، وخداع ألنفسهم ولآلخرين، وما هي إال حماولة للتغلب على الشكوك، اليت ساورهتم حول اخليام وشخصيته، ولو 

أهنم قالوا بأن اخليام كان فيلسوفًا حراً لكفاهم هذا.

16 انظر كتاب: چهار مقالة ، عروضي مسرقندي، تصحيح حممد قزويين، چاپ هنم، انتشارات جامی، طهران، 1391ه)بالفارسية(.

17 انظر كتاب: حتليل شخصيت خيام، حممد تقي جعفري، نشر كيهان، طهران، 1365هت ق) بالفارسية(.

18 انظر  كتاب: مقاالت اهلی قمش ای، حسني اهلی قمش ای، چاپ هنم، انتشارات روزنه، هتران، 1381ه. )بالفارسية(

19 انظر كتاب ترانه های خيام، صادق هدايت، الطبعة الرابعة، امري کبري، طهران، 1313هت.)بالفارسية(

20 املصدر السابق، ص 14.

21 انظر كتاب عرب ستيزى در ادبيات معاصر ايران، جويا بلوندل سعد، الطبعة األوىل، نشر كارنگ، طهران 1381 هت ق ص 45 وما يليها. )بالفارسية(

22 ميكن توضيح آراء النقاد: اإليرانيني واملستشرقني حول اخليام مبا يلي: الفريق األول: يرى أن اخليام كان كافراً وملحداً وزنديقًا وماديًا وعبثيًا وعلى هذا الرأي 

صادق هدايت وادوارد فيتزجرالد، الثاين: يرى أن اخليام كان من أهل التصوف والعرفان وعلى هذا الرأي حممد تقي جعفري وحسني إهلي قمشي ونيكوالس 
املستشرق الفرنسي وجوكوفسكي املستشرق الروسي.

23 انظر كتاب: خيامی يا خيام، حممد حميط طباطبائي، نشر ققنوس، طهران، 1370هت ق )بالفارسية(.
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تعريف الرباعي وفلسفته

ّلما كانت شهرة اخليام مرتبطة برباعياته، وجب علينا أن نلقي بعض اإلضاءات على تعريف الرباعي وطبيعة تكوينه، فما هو 
الرباعي؟ الرباعي هو عبارة عن: قالب شعري فارسي أصيل يتكون من بيتني من الشعر؛ يعين أربعة مصاريع شعرية، على وزن مفعول 
مفاعيل مفاعيل فعل- أي ال حول وال قوة إال باهلل- حبيث جيب أن تكون القافية يف املصراع األول والثاين والثالث واحدة، بينما 
هي يف املصراع الثالث اختيارية24، واملصاريع الثالثة األوىل عبارة عن متهيد ومقدمة، كل منها مقدمة لآلخر؛ يف حني يكون املصراع 
الرابع هو اجلرس الذي يدق املعىن ويؤكده؛ فهو اخلالصة والنتيجة، وفيه تتجلى زبدة الرباعي ومضمونه ومعناه الدقيق، وبعبارة أخرى 
ميكننا القول بأن الرباعي عبارة عن: وحدة أدبية مستقلة قائمة بذاهتا ليس هلا عالقة مبا قبلها وال مبا بعدها، والرباعي من أقصر 
القوالب الشعرية يف األدب الفارسي، إال أنه ميكن أن نسكب فيه كثرياً من املعاين واملضامني الفلسفية والوجودية والعرفانية، ولذلك 
فإن اختيار اخليام هلذا القالب ينّم عن اختيار واٍع وعبقرية فذة، مدركة لطبيعة الرباعي وخصوصيته، اليت ميكنها اختزال كثري من مثل 

هذه املعاين واملضامني، يف عدد حمدود من املصاريع الشعرية، واملثالن التاليان يوضحان ذلك:

جاميست كه عقل آفرين مى زندش      صد بوسه بر مهر جبني مى زندش

وين كوزه گر دهر چنني جام لطيف     می سازد وباز بر زمني می زندش25

وقد ترمجه صاحب هذه املقالة:        

إن هذا الكأس يقع حمط تبجيل العقل

فيقبله مئة قبلة على جبينه إعجابًا وحمبة

ولكن خزّاف الدهر الذي يصنع مثل هذا الكأس اجلميل

يأيت وحيطمه على األرض مرة أخرى.

ولنتأمل هذا الرباعي فقد بدأ باملصراع األول، الذي ذكر فيه كلمتني أساسيتني مها: الكأس والعقل؛ إذ إن هنالك كأسًا يف 
غاية الروعة واجلمال، وهو شيء حمسوس ومدرك بوضوح، ومقابله هنالك العقل الذي يقف يف الطرف اآلخر، يتأمل مجال وروعة 
هذا الكأس، مبديًا إعجابه، ولندقق يف كلمة العقل مكمن التعقل والعقالنية، وليس القلب موطن املشاعر واألحاسيس والعواطف، 
لنا جتربة عقلية  يقّدم  أن  يريد  الكلمة، ألنه  استعمال هذه  فالشاعر مصر على  العقل ودالالهتا؛  لكلمة  الدقيق  الشاعر  واختيار 
حمسوسة، ويف املصراع الثاين نرى العقل يتقدم حنو هذا الكأس، الذي وقف أمامه برهة من الوقت مبديًا إعجابه، مث حترك صوبه يف 
خطوة ثانية، وأقدم على تقبيله بسيل من القبل على جبينه حىت وصلت إىل مئة قبلة، ولنالحظ مقدمة املصراع األول، وتداعي املقدمة 

24 ملزيد من التفصيل حول الرباعي انظر كتاب: انواع ادبی، دكرت سريوس مشيسا، چاپ چهارم، انتشارات فردوسی، طهران، 1375هت، و سبک شناسی شعر، 

دکرت سريوس مشيسا، چاپ جهارم، انتشارات فردوسی، طهران، 1378هت. و  وانظر  مقالة “رباعيات خيام” يف موسوعة ويكي بيديا على الرابط التايل:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85

25 رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه وحواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، تصحيح هباء الدين خرمشاهی، ص 125.
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الثانية يف املصراع الذي يليه، مث تأيت املقدمة الثالثة اليت ختتزل التجربة يف هذا الرباعي؛ لتخبنا عن اخلزّاف الذي أقدم على صنع مثل 
هذا الكأس اجلميل، ولكن املفاجأة اليت تصدمنا، واليت تنزل على مسامعنا كالصاعقة تكون يف املصراع األخري، الذي يصدمنا بالنهاية 
املأساوية، واملصري الذي آل إليه هذا الكأس املتميز يف مجاله وروعته؛ حينما يقدم هذا اخلزّاف الذي بذل كثرياً من اجلهد والوقت يف 

صنع هذا الكأس على إلقائه على األرض وحيطمه ويهشمه، فهل يستحق مثل هذا الكأس هذه النهاية الرتاجيدية؟!         

الرباعي الثاين :

اين قافله عمر عجب می گذرد         درياب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حريفان چه خوری؟   پيش آر پياله را که شب می گذرد!26

وقد ترمجه صاحب هذه املقالة هكذا:

 عجبًا لقافلة العمر هذه كيف متضي مسرعة

ادرك اللحظة اليت متضي بالفرح والسرور

أيها الساقي ال حتزن على مستقبل األصدقاء

احضر الكأس فإن الليل ينقضي.

يف حني ترجم شاعر األردن الكبري »عرار« هذا الرباعي على الشكل التايل:

ادرها أيها الساقي فليلنا يكاد ينقضي

ادرها وحسبك تغص حبسرات خيبئها املستقبل ألناس غرينا

ادرها فما علينا وموكب احلياة يسرع يف سريه

إال أن نغنم كل هنزة طرب تسنح لنا.27

حقيقة لقد ارتبط اسم اخليام بالرباعيات، فعندما نذكر اسم اخليام تتداعى إىل أذهاننا الرباعيات، والعكس صحيح؛ إال أن 
أغلب الشعراء الفرس نظموا يف الرباعيات سواء من القدامى أو احملدثني، وأشهرهم فريد الدين العطار، وأبو سعيد أبو اخلري، وجالل 

الدين الرومي.... بيد أن اخليام كان أكثرهم شهرة على اإلطالق كما أسلفنا. 

26 وانظر ترمجة هذا الرباعي يف رباعيات عمر اخليام، ترمجة مصطفى وهيب التل، ص77.

27 رباعيات عمر اخليام، ترمجة مصطفى وهيب التل، ص 200.
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ترجمة فيتزجرالد   

لقد اشتهر اخليام يف الغرب بداية عن طريق ادوارد فيتزجرالد)1809-1883م( الذي ترجم الرباعيات ألول مرة إىل االنليزية 
عام 1859 للميالد28، وعندما نشر ترمجته يف طبعتها األوىل اليت خلت من ذكر امسه ألسباب كثرية، مل جيد من يشرتيها، فاضطر إىل 
توزيعها على أصدقائه جمانًا، وبيع بعضها بثمن خبس، إال أن هذه الرتمجة القت رواجًا يف اجملتمع الغريب يف طبعاهتا األخرى، بعد أن 
ُكتب هلا الشيوع واالنتشار؛ والسبب يف ذلك يعود إىل فهم فيتزجرالد وتركيزه يف ترمجته على اللذة والشهوة، واللهو واجملون، واغتنام 
الفرصة، واجملتمع الغريب جمتمع مادي بذاته، ولذلك شغف هبا وهام فيها، وبذلك اشتهر اخليام يف الغرب أواًل، مث عادت شهرته 
إىل إيران مسقط رأسه، واليوم يتمىن اإليرانيون لو أن هنالك ألف فيتزجرالد حىت يعملوا على التعريف باألدب الفارسي وأعالمه؛ 
صحيح أن شهرة اخليام العاملية ترجع إىل هذا املستشرق، بيد أن فيتزجرالد ظلم اخليام وأساء إليه من حيث ال يدري؛ فقد رّكز يف 
ترمجته على اجلانب املادي، واللذة والشهوة، واملتعة واللهو واجملون، واغتنام الفرصة29، حىت ارتبطت صورة اخليام يف األذهان هبذا 
اجلانب، وأصبحت احلانات تسمى بامسه، وتتّم معاقرة اخلمرة على مساع أنغام رباعياته، وزُينت ترمجات الرباعيات بالصور العارية 
ظلمًا وعدوانًا، وباإلضافة إىل ذلك فإن ترمجة ادوارد فيتزجرالد يعتورها كثري من النقص والدقة على الرغم من مجاليتها، خاصة أنه 
كان يرتجم الرباعيني والثالثة يف رباعي واحد، بعد أن يدغمها مع بعضها البعض، وقد وصفت ترمجته بأهنا »والدة أخرى«30 وعالوة 
على هذا فإن الرتمجة الشعرية ليست دقيقة بشكل عام؛ ألن الشعر غري قابل للرتمجة31، وإذا ما ترجم فإنه ال يرتجم إال بشق األنفس، 
وبعد أن يفقد كثرياً من معانيه ومجالياته؛ ناهيك عن اجلوانب البالغية من صور شعرية واستعارات وكنايات، وموسيقى ودالالت 
وغريها؛ فكيف إذا كانت هذه الرتمجة ترمجة الشعر شعراً....، كما أن الرتمجة الشعرية تنقل املعىن دون التعبري األصلي والروحي، 
ومن اجلدير بالذكر أن هنالك مستشرقني سبقوا فيتزجرالد يف اإلشارة إىل اخليام، منهم: توماس هيد االنليزي، وفون مهر النمساوي، 
ونيكوالس الفرنسي، إال أن الفضل يف شهرة اخليام يف الغرب تعود إىل فيتزجرالد وترمجته الشعرية الرائعة، على الرغم من أهنا مل تكن 
ترمجة دقيقة، وعلى الرغم من الظلم والتشويه الذي حلق باخليام من جراء هذه الرتمجة اليت ظلمت صاحب الرباعيات، وافرتت عليه، 
وأساءت إليه مرات عديدة: يف الرتمجة االنليزية، والرتمجات األخرى اليت متت عنها إىل اللغات األخرى، بسبب شهرهتا وانتشارها 
العاملي، ومما جيدر ذكره  أيضًا أن رباعيات اخليام قد ترمجت إىل لغات كثرية، وقد صدر يف طهران منذ عشرات السنني كتاب موسوم 

بت«رباعيات احلكيم عمر اخليام« يف ثالثني لغة.32

28 ملزيد عن ادوارد فيتزجرالد انظر الرابط التايل:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%
DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF
29 انظر ترمجة ادوارد فيتزجرالد االنليزية لرباعيات اخليام ضمن ملحقات كتاب: رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه وحواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، 

تصحيح هباء الدين خرمشاهی.
30  الرتمجة األدبية، يوسف بکار، اشکاليات و مزالق، الطبعه االولی، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،2001م.

31  انظر مقالة »در ترمجه ناپذيری شعر«، الدكتور حممد رضا شفيعی کدکنی، فصلنامه هستی، س 3، ش 11، 1381ه.)بالفارسية(

32  انظر رباعيات حكيم عمر خيام به سي زبان، عمر خيام، چاپ اول، انتشارات پديده، طهران، 1366ه،)بالفارسية( وکتابشناسی عمر خيام، فاطمه و 

زهرا انگورانی، چاپ اول، انتشارات انمن آثار ومفاخر فرهنگی، طهران، 1381هت،)بالفارسية( وانظر بعض أمساء عشرات الكتب اليت احتوت على ترمجات 
لرباعيات اخليام بلغات خمتلفة على الرابط التايل:

http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=uniformtitle&q=5426&qts=3&adv=0&rp=1&at
marc=1135553&atts=3#ReqType%3D1%26adv%3D0%26qk
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الرباعيات األصيلة والمنسوبة

حقيقة ميكننا القول بكل جرأة إن رباعيات اخليام أضحت إحدى املشكالت اليت يواجهها األدب الفارسي املعاصر،33 وعلة 
ذلك سببان أوهلما: أن اخليام تويف، ومل يرتك لنا جمموعة شعرية مكتوبة خبط يده، وأول جمموعة عثر عليها كانت بعد ثالثة قرون 
من وفاته، ومل ُيعرف عن اخليام أنه شاعر وله رباعيات أثناء حياته، وثانيهما: أن هنالك عدداً كبرياً من الرباعيات املنسوبة للخيام 
وصلت إىل اآلالف يصعب التمييز بينها؛ وقد كان املستشرق الروسي جوكوفسكي أول من أشار إىل هذه الرباعيات؛ إذ أشار يف 
دراسة له إىل أنه وجد 82 رباعيًا من الرباعيات املنسوبة للخيام يف دواوين شعراء آخرين، من بني 464 رباعيًا هي اليت ُذكرت يف 
جمموعة املستشرق الفرنسي نيكوالس اليت ترمجها إىل اللغة الفرنسية عام 1867م، وقد مساها نيكوالس«الرباعيات املضطربة« أي 
املتعددة النسبة34، مث وصل العدد إىل أكثر من مئة رباعي لدى بعض املستشرقني اآلخرين، وبعض هذه الرباعيات لعطار النيسابوري 
يف كتابه »خمتار نامه«35، وللتغلب على هذه املشكلة وتشخيص الرباعيات الصحيحة من السقيمة اتبع حممد علي فروغي وقاسم 
غين يف كتاب »رباعيات خيام« منهجني أحدمها استقرائي واآلخر ذوقي، بعد أن ذكرا عيوب املناهج األخرى، اليت درست هذه 
القضية، وحاولت التغلب على هذه املشكلة؛ فقد متثل املنهج األول القائم على البحث واالستقصاء واالستقراء مبحاولة استخراج 
الرباعيات األصيلة من الرباعيات السقيمة، وتتبعها يف أقدم املصادر واملراجع اليت ذكرت بعضها يف القرنني السابع والثامن للهجرة، 
وبعد حذف املكرر منها وصل العدد إىل 66 رباعيًا، استخرجا منها معايري وقواعد لضبط، ومعرفة الرباعيات الصحيحة من املنسوبة، 
واختذا منها معياراً عرضا عليه الرباعيات املتعددة النسبة، وهو املنهج الثاين فما توافق معها جعاله للخيام، وما اختلف عنها وضعاه 
جانبًا، فوصل العدد إىل 178 رباعيًا ميكن االطمئنان إىل أهنا للخيام، وال ميكن اجلزم بذلك، كما قال حممد علي فروغي نفسه36، 
يف حني زعم صادق هدايت أن الرباعيات احلقيقية ثالثة عشر رباعيًا فقط37، وهذا الرأي السقيم خاص هبدايت وحده وال يعتّد به، 
واألرجح ما ذهب إليه حممد علي فروغي، وال بّد من التنبيه هنا إىل أن هذه الرباعيات املنسوبة للخيام ظلمًا وعدوانًا- وأغلبها من 

اخلمريات- كانت أحد أبرز أوجه الظلم، الذي حلق باخليام وشوه صورته يف األذهان.

33 انظر رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه و حواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، تصحيح هباء الدين خرمشاهی، ص40

34 من اجلدير بالذكر أن املستشرق الروسي فالنتني جوكوفسكي قد أوجد نقطة حتول يف الدراسات اخليامية عندما أقدم على كتابة مقالته املشهورة واملوسومة 

بت”عمر اخليام والرباعيات املضطربة”، وصرّح هبا بوجود 82 رباعيًا تنسب لشعراء خمتلفني، ومعىن هذا أهنا حمل نزاع واختالف وال ُيسلم بنسبتها للخيام، ومما 
جيدر ذكره أن هذه الرباعيات تسمى بامساء متعدد كت: الرباعيات السيارة والرباعيات اجلائلة والرباعيات املضطربة والرباعيات املتعددة النسبة؛ ملزيد من التفصيل 

انظر الكتب التالية:
1- دمی با خيام، علی دشتی، صص228-225.

2-  بررسی انتقادی رباعيات عمر خيام، آرتورکريسنت سن، ترمجة فريدن بدره ای، ص45 وما بعدها.
3- نزهه اجملالس، خليل شروانی، تصحيح حممد امني رياحی، ص42 وما بعدها.

4- خيام شناخت، حمسن فرزانه، ص14 وما بعدها.
5- فرهنگنامه ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، صص624-625.
6- چشمه روشن، غالم حسني يوسفي، چاپ چهارم، طهران، 1371هت.

35 انظر جمموعه رباعيات فريد الدين عطار نيشابورى، حتقيق الدكتور حممد ر ضا شفيعي كدكين: ص11.)بالفارسية(

36 رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه و حواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، ويرايش هباء الدين خرمشاهی، ص 18 وما بعدها.

37 ترانه های خيام، صادق هدايت، چاپ چهارم، انتشارات امري کبري، طهران، 1313هت.
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الترجمات العربية للرباعيات

 إن اهتمام العرب باخليام ورباعياته ال يقل أمهية عن اهتمام الغربيني؛ فقد وصلت الرتمجات العربية لرباعيات اخليام إىل أكثر من 
مثانني ترمجة، وشهرة اخليام يف العامل العريب ليست خافية على أحد؛ فاألدباء والشعراء واملثقفون، وحىت عوام الناس يعرفون اخليام؛ 
بل إن بعضهم يظن أن اخليام عريب، وما من مدينة عربية اليوم إال وقد زُينت مدارسها، وشوارعها، وفنادقها، ومطاعمها، وحمالهتا 
التجارية و.... باسم اخليام، ومما ال شك فيه أن ألم كلثوم دوراً يف هذا، وال نبالغ إذا قلنا إن الدور الذي قامت به أم كلثوم من 
حيث التعريف باخليام ورباعياته يف العامل العريب، ال يقل شأنًا عن الدور الذي قام به ادوارد فيتزجرالد يف التعريف باخليام ورباعياته يف 
الغرب؛ فقد سامهت أم كلثوم يف التعريف باخليام ورباعياته يف العامل العريب، عندما اختارت جمموعة من رباعيات اخليام، اليت ترمجها 
أمحد رامي، وغنتها بصوهتا العذب والفريد من نوعه، ومجيعنا يدرك مدى تأثري املوسيقى واألصوات العذبة وسحرها يف النفوس، وأن 
ما ُيغىّن يصل إىل مسامع الناس، ويستقر يف قلوهبم وصدورهم، وتتناقله ألسنتهم، ومن مّث يرتك أثره بسرعة فائقة، أكثر بكثري مما 
يطبع يف مقالة أو كتاب38، واحلقيقة أن الباحث مل يعثر على َمْن يشري إىل دور أم كلثوم يف التعريف باخليام ورباعياته، وكأن الباحثني 
وأساتذة اجلامعات العربية خيجلون من اإلشارة إىل أم كلثوم يف أحباثهم ودراساهتم، ويرتفعون عن ذكر ذلك؛ يف حني أن الواجب 
يفرض علينا أن نصدح هبذه احلقيقة، وال خنجل من ذكرها كباحثني وأكادمييني؛ فأمحد رامي نفسه يقول أصبحت مشهوراً، عندما 

غنت أم كلثوم خمتارات من ترمجيت لرباعيات اخليام.39

  حقيقة جيب أن نعرتف بأن العرب تعرفوا على اخليام ورباعياته يف مرحلة متأخرة؛ ولعل السبب يف ذلك يكمن يف عدم 
رويداً، وقد  باخليام ورباعياته رويداً  بالتعريف  العرب  املرتمجون واملثقفون  بدأ  العشرين  القرن  بدايات  الفارسية، فمع  اللغة  معرفتهم 
اعتمد أغلبهم على ترمجة فيتزجرالد- وهي اليت ظلمت اخليام وأساءت إليه مراراً وتكرارًا- حىت شكّلت هذه الرتمجة، وما كتب عن 
اخليام ورباعياته باللغة االنليزية مرجعًا ومنبعًا، يستقون منها آراءهم وأفكارهم، ولألسف فقد انتقلت هذه الصورة الظاملة للخيام 
ورباعياته عب ترمجة فيتزجرالد إىل اللغة العربية، وكان أمحد حافظ عوض أول من أقدم على ترمجة خمتارات منها - وإن اختلف النقاد 
يف أول مرتجم عريب للرباعيات40- فقد أقدم هذا املرتجم عام 1901م على ترمجة تسعة رباعيات إىل اللغة العربية يف مقالة عنون هلا 
بت” شعراء الفرس” )عمر اخليام( ونشرها يف جملة “اجمللة املصرية”41، مث تابعه عيسى اسكندر املعلوف الشاعر اللبناين، الذي أقدم 
على ترمجة ستة رباعيات عام 1910م، ونشرها ضمن مقالة موسومة بت”عمر اخليام: ما عرفه العرب عنه” يف جملة اهلالل ذائعة 

38 انظر مقالة “خيام در ادبيات معاصر عرب”) اخليام يف األدب العريب املعاصر ( بسام ربابعة يف جملة”هسىت” الصادرة يف طهران، عدد 17، هبار1383 

وكذلك انظر مقالة “خاطره خيام”)ذكرى اخليام( دكتور حممد علي اسالمي ندوشن وبسام ربابعة ( جملة كتاب ماه )جملة  كتاب الشهر ( ادبيات وفلسفة، 
صص38- 47، طهران، عدد 80 ، 2005م، وانظر هذه املقالة كذلك على موقع الدكتور بسام ربابعة على الرابط التايل:

http://wwwdrrababah.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
39 انظر مقدمة رباعيات اخليام، ترمجه أمحد رامي، الطبعة االولی، دار الشروق، القاهره، 2000م.

40 لالطالع على آراء النقاد العرب حول هذه القضية انظر كتاب األوهام يف كتابات العرب عن اخليام، الدكتور يوسف بكار،  صص 31-25، وعلى الرغم من 

االختالف يف أول من ترجم رباعيات اخليام إىل اللغة العربية؛ إال أن أول ترمجة عربية لرباعيات اخليام تعود إىل القرن السابع للهجرة؛ فقد أقدم القاضي نظام الدين 
اإلصفهاين املتوىف سنة 680  على ترمجة رباعي واحد؛ وبذلك يكون القاضي اإلصفهاين قد حقق قصب السبق يف ترمجة رباعيات اخليام للغة العربية، والعجيب 

أن العرب قد تباطؤا وأحجموا عن ترمجة الرباعيات ملدة استغرقت سبعة قرون، ففي بدايات القرن العشرين عادوا ليستأنفوا ما بدأه هذا القاضي .
41 شعراء الفرس: عمر اخلّيام، اجمللة املصرّية، العدد 7، أيلول 1901 وانظر الرتمجات العربية لرباعيات اخليام، الدكتور يوسف بكار، ص 36 واألوهام يف كتابات 

العرب عن اخليام، الدكتور يوسف بكار، ص ص31_32.
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الصيت42، وتوالت بعد ذلك ترمجة الرباعيات، وزاد االهتمام هبا، وحظيت بالعناية والرعاية، وكانت حمط اهتمام املرتمجني واألدباء 
والنقاد العرب؛ فقد تأثر هبا كثري من األدباء والشعراء العرب مثل عبد الوهاب البيايت الشاعر العراقي املشهور، الذي تأثر بالثقافة 
الفارسية يف أعماله الشعرية بشكل عام، وباخليام وفلسفته بشكل خاص؛ مما دعاه إىل تسمية أحد دواوينه بت” املوت يف احلياة: 
الوجه اآلخر لتأمالت اخليام يف الوجود والعدم”43، وهو الديوان الذي تأثر فيه بفلسفة اخليام، حول الوجود والعدم واحلياة واملوت، 
كما تأثرت مجاعة الديوان، وحممد مهدي اجلواهري، ومجيل صدقي الزهاوي، وشاعر املهجر: ايليا أبو ماضي، خاصة يف قصيدته 
املشهورة “الطالسم”، وكثري من األدباء والشعراء اآلخرين باخليام وفلسفته، ومن مّث أضحى اخليام ورباعياته يشكل ظاهرة يف األدب 

العريب، تعرف بت” الظاهرة اخليامية” كما مّساها الدكتور حممد السعيد مجال الدين يف أحد كتبه.44

إن ما جيدر ذكره هنا أن رباعيات اخليام قد ُترمجت إىل أغلب لغات العامل، ولعلنا ال نعثر على أي لغة، إال وقد ترمجت إليها 
خمتارات من هذه الرباعيات؛ يف حني وصلت ترمجاهتا العربية إىل ما يزيد على مثانني ترمجة، كانت ترمجة شاعر األردن الكبري مصطفى 
وهيب التل املشهور بت »عرار« باكورهتا، وأول ترمجة عربية هلا عن لغتها األم45؛ فقد عمل على ترمجة رباعيات اخليام عام 1922م عن 
اللغة الفارسية مباشرة، إذ صدر يف هذه السنة كتاب«رباعيات عمر خيام« لرضا توفيق وحسني دانش يف اسطنبول46، ووصل إىل 
»عرار« فشرع برتمجته حىت ترجم 155 رباعيًا وتركها جانبًا، ويف عام 1925 نشرت جملة »منريفا« اللبنانية ترمجة لشاعر الشباب 
أمني خنلة، وقّدمت هلا مبقدمة مل ترق لعرار؛ مما دعا شاعر األردن الكبري إىل العودة إىل ترمجته مرة أخرى الستخراج أصول ترمجة أمني 
خنلة، وترمجة رباعيات جديدة، إذ أقدم على نقد هذه الرتمجة، وحماولة استخراج أصوهلا الفارسية من ترمجته اليت متت عام 1922، 
كما عمل على  ترمجة رباعيات جديدة، فوصل العدد إىل 169 رباعيًا، نشر منها 55 رباعيًا، مقرونة مبقالتني نقديتني يف رده على 

أمني خنلة يف هذه اجمللة عام 1925م47، وإذا كان لنا أن نذكر مثااًل على ترمجة عرار النثرية فإننا نشري إىل الرباعي األول:

42 عمر اخلّيام: ما عرفه العرب عنه، جملة اهلالل، سنة 18، جزء 6 ، آذار 1910م.

43 انظر كتاب املوت يف احلياة: الوجه اآلخر لتأمالت اخليام يف الوجود والعدم، عبدالوهاب البياتی، ص141، واألعمال الکاملة، عبدالوهاب البياتی، ج2، 

ص121.
44 انظر كتاب:األدب املقارن: دراسات تطبيقية يف األدبني العريب والفارسي، الدكتور حممد السعيد مجال الدين، ص 166، وانظر مقالة: رباعيات اخليام يف 

األدب العريب، الدكتور يوسف بكار على الرابط التايل:
http://social.subject-line.com/t797-topic

ولالطالع على تأثري اخليام يف الثقافة العربية واألدب العاملي انظر مقالة:  أثر اخليام يف الثقافة العربية واألدب العاملي، الدكتور حسن خامه يار، موقع الفارسية 
نت على الرابط التايل: 

http://alfaresiya.net/?p=570
45 ملزيد من التفصيل انظر املصادر واملراجع التالية:

1- خيام در ادبيات معاصر اردن: با تكيه بر آثار شاعر بزرگ اردن “ عرار”، بسام علی ربابعه “ پايان نامه دکرتی، جامعة طهران، 1383هت ق.
2- عرار شاعر اردن، بدوی ملثم، يعقوب عودات دار القلم، بريوت، د.ت.

3- رباعيات عمر اخليام، ترمجه مصطفی وهبی التل )عرار(، تقدمي و مراجعة عيسی الناعوری، مکتبة اجلامعة األردنية ، رقم )5511/891 م.خ(.
العرب، س 2، ش 4، ربيع  ايران و  الدكتور يوسف بكار، فصلية  الفارسية«،  التل، أول ترمجة عربية جسور عن  4- رباعيات اخليام بعني مصطفی وهبی 

.2003
46 انظر رباعيات عمر خيام، حسني دانش ورضا توفيق، چاپ اول، اقبال کتاخبانه، استانبول، 1922م.

47 انظر : »اخليام و رباعياته« مصطفى وهيب التل”عرار”،  جمله مينرفا، لبنان، س 3، ش 2، 15 ديار، 1925م، و ش 4، 15 متوز، 1925م، وانظر 

املقالتني كذلك يف كتاب: عرار و اخليام، ترمجه الرباعيات و نصوص أخری، حتقيق و تقدمي زياد الزعيب، الطبعة االولی، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
بريوت، 2003.
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اسرار ازل را نه تو داىن ونه من      وين حرف معا نه تو خواىن نه من    

پس پرده گفتگوی من وتو          چون پرده بر افتد نه تو مانی نه من

وقد ترمجه هكذا:

لألزل أسرار ال أنا أعلمها وال أنت 

وهذه األحجية ال أنا أفهمها وال أنت

ما قالنا وقيلنا خلف احلجاب إال حدس

ينتهي مىت ُأزجيت الستائر حني ال أبقى أنا وال أنت.48

ال بّد من التذكري بأن بعض النقاد العرب يعتقد بأن ترمجة أمحد رامي هي الرتمجة العربية األوىل اليت متت عن اللغة الفارسية49، 
وهذا غري صحيح، فأمحد رامي نفسه يقول يف مقدمة ترمجته اليت ميكن الرجوع إليها سافرت إىل فرنسا عام 1922 حىت أتعلم 
الفارسية، ويف السنة التالية تويف أخي، ومل أستطع العودة إىل مصر للمشاركة يف العزاء، ومن مث فقد أثّرت هذه احلادثة يف ترمجته، اليت 
نشرها عام 1924م50 واليت ركزت على اجلانب اجلمايل، وضّحت باملعىن واملضمون، وهبذا االعرتاف تكون ترمجة الشاعر األردين 
الكبري “عرار” هي األوىل عن اللغة األم؛ وما جيدر ذكره أن اطالع “عرار” على رباعيات اخليام كان قد مّت ألول مرة عام 1912م، 
وذلك عندما وقعت بني يديه نسخة من ترمجة وديع البستاين اليت صدرت يف القاهرة من العام املذكور، ومنذ تلك اللحظة عشق 
“عرار” اخليام وافتنت به ووقع حتت تأثريه، وهذا ما بدأ واضحًا يف شخصيته وسلوكه وبداياته الشعرية، كما يروي يعقوب العودات 

يف كتابه”عرار شاعر األردن”، وهو ما جتلى يف اعرتاف الشاعر الصريح، عندما كان يصف نفسه بأنه خيامي املشرب.51  

لقد تعددت أوجه وجوانب الظلم اليت وقعت على اخليام، ومن هذه األوجه اليت ظلم هبا زوراً وهبتانًا وافرتاًء تلك األساطري 
واخلرافات اليت نسبت إليه، ومن أشهرها املتعلقة بتوبته؛ فقد نسب خمالفو اخليام إليه هذه األسطورة، وكأهنم رأوا أن اخليام ارتكب من 
اخلطايا والذنوب ما يستدعي منه التوبة للتكفري عنها يف هناية حياته، ولكن السؤال الذي يبز هنا ما هو الذنب الذي ارتكبه اخليام؟ 
وهل هذا الذنب يستدعي التوبة واالستغفار منها؟! واجلواب أن اخليام ليس حباجة للتوبة؛ إذ إنه فيلسوف متفكر يف هذا العامل، 
وجمرد التفكري والتساؤل عن هذا الكون والوجود ال يعّد ذنبًا جيب الرجوع عنه، واالستغفار منه؛ فكانت هذه األسطورة الواهية اليت 
نسجتها بعض النفوس السقيمة، واخلرافة الساذجة اليت ال تقبلها العقول السليمة، إذ روي أن اخليام كان قد جّهز وسائل الشراب 

وسفرته يف ليلة من الليايل، فهبت الريح وكسرت ما هيأه فأنشد الرباعي التايل:

48 رباعيات عمر اخليام، ترمجة عرار مصطفى وهيب التل، ص  ، ومن اجلدير بالذكر أن ترمجة عرار هلذا الرباعي قد خضعت للتهذيب والتنقيح مرات عديدة؛ حىت 

وصلتنا أربع ترمجات هلذا الرباعي، انظرها يف كتاب: عرار و اخليام؛ ترمجه الرباعيات و نصوص اخری، زياد الزعبی، صص 12 – 13.
49 انظر کتاب : األوهام يف کتابات العرب عن اخليام، الدكتور يوسف بكار، ص 33.

50 انظر مقدمة رباعيات اخليام، ترمجه أمحد رامي، الطبعة األولی، دار الشروق، القاهره، 2000م.

51 ملزيد من التفصيل انظر:الفصل الثاين املعنون بت” تأثري األفكار اخليام على عرار” يف خيام در ادبيات معاصر اردن: با تكيه بر آثار شاعر بزرگ اردن “ 

عرار”، بسام علی ربابعه “، جامعة طهران، 1383هت ق.



Bassam Ali RABABAH / Şarkiyat Mecmuası Sayı 23 (2013-2) 145-168 159

إبريق مى مرا شكسىت رىب              بر من در عيش را ببسىت رىب

من مى خورم وتو مى كىن بدمسىت    خاكم به دهن مگر تو مسىت رىب؟

وترمجه صاحب هذه املقالة: 

لقد كسرَت إبريقي يا ريب؛

وأغلقت علّي باب اللهو واملتعة يا ريب؛

إنين أعاقر اخلمرة وأنت تثملين

يا هلا من مصيبة.... فهل أنت مثٌل يا ريب؟

وما إن انتهى اخليام من إنشاد هذا الرباعي حىت أّسود وجهه؛ وعندها أدرك خطورة ما تفوه به، فسارع إىل االعتذار والتوبه عّما 
بدر منه، فما كان منه إال أن أنشد الرباعي التايل كفارة عن خطيئته:

ناكرده گناه در جهان كيست بگو     وآن كس كه گنه نكرد چون زيست بگو
من بد كنم وتو بد مكافات دهى        پس فرق ميان من وتو چيست بگو52

الرتمجة:

َمْن الذي مل يذنب يف العامل؛ أخبين

ومن الذي عاش دون أن يرتكب ذنبًا؛ أخبين

أنا أرتكب املعاصي وأنت تعاقبين بشدة 

فما هو الفرق بيين وبينك؛ أخبين؟

ابيّض وجهه مرة أخرى.... ويا هلا من أسطورة  الرباعي حىت  إنشاده هذا  اخليام حسب هذه األسطورة من  انتهى  أن  وما 
طفولية؟؟!! 

يف هناية هذه املقالة ال بّد من اإلشارة إىل أن املستشرق الفرنسي لويس ماسنينون، الذي عرض يف كتابه املوسوم بت” شخصيات 
قلقة يف اإلسالم”، والذي ترمجه عبد الرمحن بدوي إىل اللغة العربية لثالث شخصيات قلقة يف تاريخ اإلسالم؛ هي سلمان الفارسي 
واحلالج والسهروردي53، إال أنه قد غفل عن شخصية أخرى أال وهي عمر اخليام، اليت أرقها مصري البشرية، والنهاية املأساوية اليت 
ستؤل إليها، فكان من أهم الشخصيات القلقة يف تاريخ البشرية، وكان األجدر هبذا املستشرق أن يتناول شخصية اخليام بالبحث 
والدراسة والتحليل يف كتابه هذا، ومن اجلدير ذكره أيضًا أن منظمة اليونسكو قد خصصت يوم الثامن عشر من أيار من كل عام 
لالحتفال باليوم العاملي للخيام، اعرتافًا منها هبذا الشاعر الكبري، الذي مأل الدنيا وشغل الشرق والغرب، ولعل هذا التكرمي جاء نوعًا 
من االنصاف، ورّد االعتبار للخيام الذي ظلم على مدى القرون وخمتلف األجيال، وقد القت هذه اللفتة من قبل هذه املؤسسة 
صدى طيبًا يف العديد من الدول؛ إذ يتّم سنويًا االحتفال هبذا الشاعر الكبري يف خمتلف أرجاء املعمورة، وهذا هو التاريخ الدقيق 

52 انظر هذه األسطورة يف مقدمة  كتاب: رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه و حواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، ويرايش هباء الدين خرمشاهی.

53 انظر كتاب: شخصيات قلقة يف اإلسالم، لويس ماسينيون، ترمجة عبدالرمحن بدوي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964م.
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لت  لوالدة عمر اخليام؛ طبقًا ملا توصل إليه جمموعة من املستشرقني الروس، وهو األول من ذي احلجة سنة 439 للهجرة املوافق 
18/5/1048 للميالد، كما حددوا وفاته بسنة 526 املوافق لت 1131 للميالد.54

النتيجة 

حقًا لقد كان اخليام من الشخصيات التارخيية القلقة اليت أرقها مصري البشرية، والنهاية املأساوية اليت سيؤل إليها مجيع أفرادها 
أال وهي الفناء واملوت، فراح يتساءل من أين أتينا؟ وإىل أين حنن ذاهبون؟ وما هو املصري الذي ينتظرونا بعد املوت؟ فما من شخص 
إلينا من العامل اآلخر ليخبنا عن أسراره؟!....هذه األفكار الفلسفية هي اليت شغلت اخليام ليل هنار يف حّله وترحاله، يف  آب 
أحالمه ويقظته؛ فلم ينكفىء على نفسه وعواطفه الشخصية، بل إنه تسامى عن مثل هذه العواطف واملشاعر، وكان مشغواًل بقضية 
مصريية هتم أبناء البشر مجيعًا، وهلذا فإنه من اجلدير بنا أن نطلق عليه شاعر اإلنسانية قاطبة، فهو الذي عّب عن آالمها ومعاناهتا 
ولواعجها، وكان الناطق بامسها على مّر التاريخ، وهو الذي طرح أسئلة الكون والوجود، واملوت واحلياة، يف حماولة منه لإلجابة على 
اهلواجس اليت شغلت أذهان البشرية وأفكارها منذ األزل، على الرغم من كل الظلم الذي حلق به سواء يف حياته أو مماته؛ وإذا كانت 
الرباعيات هي اليت خّلدت اسم اخليام وحفرته يف ذاكرة البشرية وأبنائها، وحّققت له هذه الشهرة العاملية من جهة، فإن الرباعيات 
املنسوبة، وترمجاهتا، والفهم اخلاطىء لبعضها، وتأويلها، وتفسريها هي اليت جّرت على اخليام ما جرّته عليه، وهي اليت كانت سببًا 
يف الظلم الذي حلق به، ومن مّث ُشوهت صورته يف األذهان ظلمًا وعدوانًا من جهة أخرى، وحريٌّ بنا اليوم أن نعيد قراءة رباعيات 
عمر اخليام مرة أخرى، حىت نصحح كثرياً من املفاهيم واألوهام اخلاطئة، اليت شاعت حول شخصيته ورباعياته، باعتباره فيلسوفًا حراً 
يطلق ألفكاره العنان، ومينح نفسه احلرية الكاملة يف التفكري دون شروط وقيود، ومنيط اللثام عن كل التهم واالفرتاءات اليت أُلصقت 
به، ونرفع عنه هذا الظلم وسوء الفهم، ومن مّث ننصف هذا الفيلسوف الذي ظلم من أبناء جلدته، ومن املستشرقني الغربيني على 

حد سواء....

شكر وتقدير: أتوجه بالشكر والتقدير لمركز بحوث كلية اللغات والترجمة

والمجلس العلمي بجامعة الملك سعود على دعمه المالي لهذا البحث.

قائمة المصادر والمراجع

54 رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه و حواشی حممد علی فروغی و قاسم غنی، ويرايش هباء الدين خرمشاهی، ص 10، وال بّد من التذكري هنا بأن هنالك 

روايات أخرى حول سنة والدة اخليام ووفاته؛ فقد اختلف يف ذلك؛ إذ إن كتب تاريخ األدب الفارسي مل تتفق على تاريخ معني، حىت جاءت جلنة من املستشرقني 
الروس وبتوا يف هذه القضية. انظر على سبيل املثال كتاب: تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح اهلل صفا، چاپ سوم، طهران، 1339هت،)بالفارسية(، وكتاب عمر 

خيام ، علريضا ذکاوتی  قراگزلو، چاپ دوم، طرح نو، طهران، 1379هت. )بالفارسية(
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Arapça Kaynaklar : أواًل: المصادر والمراجع العربية

األدب املقارن، دراسات تطبيقية يف األدبني العريب والفارسي، حممد السعيد مجال الدين، الطبعة األولی، دار الثابت، القاهرة،  1- 
1989م. 

http:// التايل:  -2 الرابط  الفارسية نت على  يار، موقع  الدكتور حسن خامه  العاملي،  العربية واألدب  الثقافة  اخليام يف  أثر 
 .alfaresiya.net/?p=570

م.  األوهام يف کتابات العرب عن اخليام، الدكتور يوسف بكار، الطبعة االولی، دار املناهل، بريوت، 1988 -3

م.  األعمال الکاملة، عبد الوهاب البيايت، الطبعة األوىل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1995 -4

الطبعة األولی، مجعية  تاريخ احلکماء، نزهة األرواح وروضة األفراح، مشس الدين شهروزي، حتقيق عبدالکرمي أبو شويرب،  5- 
الدعوة االسالميه العاملية، 1988م.

الوثائق والدراسات  الطبعة األوىل، منشورات مرکز  الدكتور يوسف بكار،  لرباعيات اخليام، دراسة نقدية،  العربية  الرتمجات  6- 
اإلنسانية، جامعة قطر، الدوحة، 1988م.

والنشر،  للدراسات  العربية  املؤسسة  ألولی،  الطبعة  بکار،  يوسف  الدكتور  ومزالق،  إشكاليات  األدبية،  الرتمجة  7- 
بريوت،2001م. 

ثورة اخليام، عبد احلق فاضل، دار العلم للماليني، الطبعة الثانية، بريوت، 1968م. -8

»اخليام و رباعياته« مصطفى وهيب التل”عرار”،  جملة مينرفا، لبنان، س 3، عدد 2، 15 أيار، 1925م. -9

»اخليام و رباعياته« مصطفى وهيب التل”عرار” ، جملة مينرفا، لبنان، س 3، عدد 4، 15 متوز، 1925م. -10

 -11 رباعيات اخليام بعني مصطفی وهبی التل، أول ترمجة عربية جسور عن الفارسية«، الدكتور يوسف بكار، جملة فصلية ايران 
والعرب، س 2،عدد 4، ربيع .2003

رباعيات اخليام، ترمجة  أمحد رامي، الطبعة االولی، دار الشروق، القاهره، 2000م. -12

 http://social.subject- رباعيات اخليام يف األدب العريب، الدكتور يوسف بكار، موقع إنسانيات على الرابط التايل: -13
line.com/t797-topic

 -14رباعيات عمر اخليام، ترمجة مصطفی وهبی التل “عرار”، حتقيق الدكتور يوسف بکار، الطبعة الثانية، مکتبة الرائد العلمية، 
عمان، 1999م.

 -15رباعيات عمر اخليام، ترمجه مصطفی وهبی التل “عرار”، تقدمي ومراجعة عيسی الناعوري، مکتبة اجلامعة األردنية ، رقم 
(5511/891 م.خ(. 
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القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الثانية،  الطبعة  بدوي،  عبدالرمحن  ترمجة  ماسينيون،  لويس  اإلسالم،  يف  قلقة   -16شخصيات 
1964م.

شعراء الفرس: عمر اخلّيام، اجمللة املصرّية، العدد 7، أيلول .1901 -17

 -18عرار شاعر األردن، يعقوب العودات، دار القلم، بريوت، د.ت.

19- 

 - عرار واخليام، ترمجه الرباعيات و نصوص أخری، حتقيق و تقدمي الدكتورو زياد الزعيب، الطبعة األولی، املؤسسة العربيةللدراسات19
 والنشر، بريوت، 2003.

  -20            عمر اخلّيام: ما عرفه العرب عنه، جملة اهلالل، سنة 18، جزء 6 ، آذار 1910م.

21- عمر اخليام بني الکفر واالميان، إحسان حقي، الطبعة األولی، دار النفائس، بريوت، 1981م.

 - املوت يف احلياة، الوجه اآلخر لتأمالت اخليام يف الوجود و العدم، الطبعة األولی، منشورات دار اآلداب، بريوت،22
1968م.
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Arapça Kaynaklar (Latin Alfabesiyle)
1-  muhammed es-Sa‘îd Cemâluddîn, el-Edebu’l-mukârin, dirâsât tatbîkiyye fi’l- 

edebeyni’l- ‘arabî ve’l-Fârisî, dâru’s-Sâbit, birinci baskı, Kahire 1989.

2-  Hasan Hâmiyâr, Eseru’l-Hayyâm fi’s-Sekâfati’l-‘arabiyyi ve’l-edebi’l-‘ âlemî, http://
alfaresiya.net/?p=570.

3-  yûsuf Bekkâr, el-Evhâm fî kitâbâti’l- ‘arab ‘ani’l-Hayyâm, dâru’l-menâhil, birinci 
baskı,  Beyrut 1988.

4-  abdulvehâb el-Beyyâtî, el- ‘amâlu’l-Kâmile, el-muesssesetu’l-‘arabî li’d-dirâsât 
ve’n-neşr, birinci baskı, Beyrut 1995.

5-  Şemseddîn Şehrûzî, Târîhu’l-hukemâ, Nuzhetu’l-ervâh  ve Ravzatu’l-efrâh, tahkik 
abdulkerîm Ebû Şuveyrib, Cem‘iyyeti’d-da‘veti’l-islamiyyeti’l- ‘âlemyyi, birinci 
baskı, 1988.

6-  yûsuf Bekkâr, et-Tercemâtu’l- ‘arabî li Rubâiyyâti’l-Hayyâm, dirâse Nakdiyye, 
menşûrât merkezu’l-vesâik ve’d-dirâsâti’l-insanî, Katar Üniversitesi, birinci baskı, 
doha,1988.

7-  yûsuf Bekkâr, et-Tercumetu’l-edebiyye, İşkâliyyât ve mezâlik, el-muesssesetu’l-
‘arabî li’d-dirâsât ve’n-neşr, birinci baskı,  Beyrut, 2001.

8-  abdulhak Fâzil, Sevretu’l-Hayyâm,  dâru’l-‘ilm li’l-melâyîn, ikinci baskı, Beyrut 
1968.

9-  mustafa Vehbi et-Tel “‘arâr”, mecelletu minirfa, “el-Hayyâm ve Rubâiyyatuhu”, 
sayı 2, sene 3, 1925.

10- mustafa Vehbi et-Tel “‘arâr”, mecelletu minirfa, “el-Hayyâm ve Rubâiyyatuhu”, 
sayı 4, sene 3, 1925.

11- yûsuf Bekkâr, mecelle Fasliyye İran ve’l- ‘arab, “Rubâiyyatu’l-Hayyâm bi ayni 
mustafa Vehbi et-Tel, Evvel tercume ‘arabiyye cesûr ‘ani’l-Fârisî”, sayı 4, sene 2, 
2003.

12- Tercume ahmed Râmî, Rubâiyyatu’l-Hayyâm,  et tub`a el ula, dâru’ş-şurûk, birinci 
baskı, Kahire 2000.

13- yûsuf Bekkâr, Rubâiyyatu’l-Hayyâm fi’l-edebi’l- ‘arabî, Websayt insaniyat.

14- Tercumet mustafa Vehbi et-Tel “arar”, Rubâiyyat  ‘Omer el-Hayyam, tahkik yûsuf 
Bekkâr, mektebetu’r-Râidi’l-‘ilmiyye, ikinci baskı, amman 1999.

15- Tercumet mustafa Vehbi et-Tel “arar”, Rubâiyyat  ‘Omer el-Hayyâm, takdim ve 
tashih  ‘Isâ en-Nâûrî, mektebetu’l-Câmiati’l-Urdunî, no. (5511/891 م.خ (.

16- Şahsiyyât Kalka fi’l-islam, luis masinyon, çev. abdurrahman Bedevî, dâru’l-
Nahdati’l- ‘arabiyyi, ikinci baskı, Kahire 1964.

17- Şu‘arâu’l-Furs: ‘Omer el-Hayyâm, el-mecelletu’l-misriyye, sayı 7, Eylül 1901.
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18- ya ‘kub el-avdât, ‘arâr Şâ‘iri Urdun, dâru’l-Kalem, Beyrut, tarihsiz.

19- ‘arâr ve’l-Hayyam, Tercumetu’r-Rubaiyyat ve Nusûs Uhrâ, tahkik ve takdim Ziyâd 
ez-Zu‘bî, el-muesssesetu’l-‘arabî li’d-dirâsât ve’n-neşr, Beyrut 2003.

20- ‘Omer el-Hayyâm: mâ ‘arafehu el- ‘arab ‘anhu, mecelletu’l-Hilal, sene 18, cuz` 6, 
azar 1910.

21- İhsân Hakkî ‘Omer el-Hayyâm Beyne’l-kufr ve’l-îmân, dâru’n-nefâis, birinci baskı 
Beyrut 1981.

22- el-mevt fi’l- Hayât, el-vechu’l-âhar li teemmulâti’l-Hayyâm fi’l-vucûd ve’l- ‘adem, 
menşûrât dâri’l- Âdâb, birinci baskı, Beyrut 1968.

  Farsça Kaynaklar:ثانيًا: المصادر والمراجع الفارسية

هت. انواع ادبی، دكرت سريوس مشيسا، چاپ چهارم، انتشارات فردوسی، طهران، 1375 -1

هت. با کاروان حله، دکرت عبداحلسني زرين كوب، انتشارات آريا، طهران، 1373 -2

. بررسی انتقادی رباعيات خيام، آرتور كريسنت سن، ترمجه فريدون بدره ای، چاپ اول، انتشارات توس، هتران، 1374 -3

هت ق. بوستان، سعدي شريازي، تصحيح غالم حسني يوسفي، چاپ چهارم، نشر خوارزمي، طهران، 1372 -4

هت . تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح اهلل صفا، چاپ سوم، طهران، 1339 -5

هت. حتليل شخصيت خيام، حممد تقي جعفري، چاپ چهارم، انتشارات کيهان، طهران، 1375 -6

هت. ترانه های خيام، صادق هدايت، چاپ چهارم، انتشارات امري کبري، طهران، 1313 -7

هت. چشمه روشن، غالم حسني يوسفي، چاپ چهارم، طهران، 1371 -8

   چهار مقاله ، عروضي مسرقندي، تصحيح حممد قزويين، چاپ هنم، انتشارات جامی، طهران، 1391ه. -9

خاطره خيام، دكرت حممد علي اسالمي ندوشن وبسام ربابعة، جملة كتاب ماه، ادبيات وفلسفة، صص38- 47، مشاره 80 -10 
، طهران، 2005م.

خيام شناخت ،حمسن فرزاد ،چاپ اول ،سازمان خوشه ،طهران1353 ،هت.  -11

12- خيام در ادبيات معاصر عرب، بسام علی ربابعه ،  جمله »هسىت«  مشاره 17، طهران، هبار1383ه.

13- خيام يا خيامی، حممد جواد طباطبائی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، طهران، 1370هت.

14- خيام جهان بني، حممد علي إسالمي ندوشن، چاپ اول ، نشر قطره، طهران، 1382هت.
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 - خيام در ادبيات معاصر اردن: با تكيه بر آثار شاعر بزرگ اردن " عرار"، بسام علی ربابعه " پايان نامه دکرتی، دانشگاه15
طهران، 1383هت ق.

16-»در ترمجه ناپذيری شعر«، دکرت حممد رضا شفيعي كدكين، فصلنامه هستی، مشاره 11، طهران، 1381،ه.

17- دمی با خيام، علي دشيت، انتشارات امري کبري، طهران، 1344هت.

 - رباعيات حكيم عمر خيام به سي زبان، حمسن رمضانی، چاپ اول، انتشارات پديده، طهران، 1366 ه.18

 - رباعيات خيام، با تصحيح، مقدمه وحواشی حممد علی فروغی وقاسم غنی، ويرايش هباء الدين خرمشاهی، چاپ دوم،19
انتشارات ناهيد، هتران، 1378ه.

20- رباعيات عمر خيام، حسني دانش ورضا توفيق، چاپ اول، اقبال کتاخبانه، استانبول، 1922 م.

21- سبک شناسی شعر، دکرت سريوس مشيسا، چاپ جهارم، انتشارات فردوسی، طهران، 1378هت. 

22- شاهنامه، ابو قاسم فردوسى، حتقيق دكرت سعيد محيديان، چاپ اول، نشر قطره، طهران، 1384.

- شرح جامع مثنوى معنوى، جالل الدين رومى، حتقيق كرمي زماىن، چاپ هفتم، نشر اطالعات، طهران، 1379ه.23

24- عرب ستيزى در ادبيات معاصر ايران، جويا بلوندل سعد، چاپ اول، نشر كارنگ، طهران 1381 ه. 

25- عمر خيام، علريضا ذکاوتی  قراگزلو، چاپ دوم، طرح نو، طهران، 1379هت. 

26- غزليات حافظ شريازي، تصحيح هباء الدين خرمشاهي، چاپ هنم، نشر طرح نو، طهران، 1378هت ق.

- فرهنگنامه ادب فارسی، حسن انوشه وديگران، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، طهران، 1376هت.27

- کتابشناسی عمر خيام، فاطمه و زهرا انگورانی، چاپ اول، انتشارات انمن آثار ومفاخر فرهنگی، طهران، 1381هت .28

.ق .ه 1336 ،طهران ،طهران دانشگاه نشر ،اول چاپ ،فروزانفر الزمان بديع حتقيق ،كبري ديوان يا مشس کليات -29

گلستان، حتقيق دكرت غالم حسني يوسفي، چاپ چهارم ، نشر خوارزمي، طهران، 1373هت ق. -30

 - خمتارنامه، فريدالدين العطار، تصحيح و مقدمه دكرت حممد رضا شفيعي کدکين، چاپ دوم، انتشارات سخن، طهران،31
1375هت .

 -32مرصاد العباد ،نم الدين رازي ،چاپ اول ،نشر علمي فرهنگی، طهران، 1386 هت ق.

- نزهه اجملالس، مجال الدين شرواين، تصحيح و مقدمه حممد امني رياحی، چاپ اول، انتشارات زوار، طهران، 1366هت.33

34- مقاالت اهلی قمش ای، دكرت حسني إهلي قمش ای، چاپ هنم، انتشارات روزنه، طهران، 1381ه.
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Farsça Kaynaklar (Latin Alfabesiyle)

1- Envâ-i Edebî, dr. Sîrûs-i Şemîsâ, çâp-i çehârom, İntişârât-ı Firdovsî, Tahran, 
h. 1375.

2- Ba-Kârvân-i Hulle, dr. abdulhuseyn-i Zerrînkûb, İntişârât-ı Âryâ, Tahran, h. 
1373.

3- Berresiy-i İntikâdiy-i Rubâiyyât-ı Hayyâm, artur Kristinson, Tercüme-i 
Ferîdûn Bedreî, çâp-i evvel, İntişârât-i Tûs, Tahran, h. 1374.

4- Bûstân, Sa’dî-i Şîrâzî, tashih: Gulam Huseyn-i yûsufî, çâp-i çehârom, neşr-i 
Harezmî, Tahran, h. 1372.

5- Târîh-i edebiyyât der İran, Zebîhullah Safâ, çâp-i sevvom, Tahran, h. 1339.

6- Tahlîl-i şahsiyyet-i Hayyâm, muhammed Takî Ca’ferî, çâp-i çeharom, 
İntişârât-ı Keyhân, Tahran, h. 1375.

7- Teranehây-i Hayyâm, Sadık Hidayet, çâp-i çeharom, İntişârât-ı Emîr Kebîr, 
Tahran, h. 1313.

8- Çesme-i Rûşen, Gulâm Huseyn-i yûsufî, çâp-i çeharom, Tahran, h. 1371.

9- Çehâr makâle, arûzî-i Semerkandî, tashih: muhammed Kazvînî, çâp-i 
çeharom, İntişârât-ı Câmî, Tahran, h. 1391.

10- Hâtıra-i Hayyâm, dr. muhammed ali İslâmî Nedûşen ve Bessâm Rabâbah, 
mecelle-i Kitâb-i mâh, Edebiyat ve Felsefe, s. 38-47, nr. 80, Tahran, 2005.

11- Hayyâm Şinâht, muhsin Ferzâd, çâp-i evvel, Sâzmân Hûşe, Tahran, h. 1353.

12- Hayyâm der edebiyyât-i muâsır-ı arab, Bessâm ali Rababah, mecelle-i Hestî, 
nr. 17, Tahran, h. 1383.

13- Hayyâm yâ Hayyâmî, muhammed Cevâd Tabâtabâî, çâp-i evvel, İntişârât-ı 
Kaknûs, Tahran, h. 1370.

14- Hayyâm-ı Cihân Bîn, muhammed ali İslâmî Nedûşen, çâp-i evvel, neşr-i 
Katre, Tahran, h. 1382.

15- Hayyâm der edebiyyât-i muâsır-ı Ürdün: Ba-tekiyye ber-âsâr-ı şâir-i bozorg-i 
Ürdün “arâr”, Bessâm ali Rababah, pâyân-nâme-i doktorî, dânişgâh-i 
Tahran, h. 1383.

16- der tercüme-i na-pezîrî-i Şi’r, dr. muhammed Rızâ Şefî-î Kedkenî, Fasl-
nâme-i Hestî, nr. 11, Tahran, h. 1381.
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17- demî Bâ-Hayyâm, ali deştî, İntişârât-ı Emîr Kebîr, Tahran, h. 1344.

18- Rubâiyyât-ı Hekîm Ömer Hayyâm be-sî zebân, muhsin Ramazânî, çâp-i 
evvel, İntişârât-ı pedîde, Tahran, h. 1366.

19- Rubâiyyât-ı Hayyâm, ba-tashih, mukaddime ve havâşî-i muhammed ali 
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