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البته  .كس شهرت جهانگير عمر خيام نيشابوري را ندارد گمان هيچ زبان بي ميان شاعران فارسي در
ين اشتهار مرهون  ا، جاذبه و لطفي كه رباعيات خيام داردة با هم،اين نكته قابل ذكر است كه

 خويش از ةاي است كه ادوارد فيتز جرالد شاعر انگليسي به ذوق و سليق  آزاد و هنرمندانهةترجم
نام شهرت است و اين كار سبب  سانده م به طبع ر١٨٥٩رباعيات خيام كرده و نخستين بار به سال 

  .است  و اعتبار فيتز جرالد در شعر و ادبيات جهان نيز شده
 بار چاپ شد و بنا به تحقيقي ٢٥ رباعيات فيتز جرالد ،م١٩٠٠ تا سال ١٨٥٩ل  ساةدر فاصل  

م به عمل ١٩٢٩در سال شناسي رباعيات خيام به زبان انگليسي   كتاببارةپاتر در.جي.كه آمبروز
كتاب و مقاله و تصنيفات  ٧٠٠ از رباعيات خيام به زبان انگليسي و حدود نسخه ٤١٠  است، آورده
  . است به چاپ رسيدهتري مربوط به آن ي و تئايموسيقا
 ةمريكا و قفسآاي در انگلستان و   خانه، در قرن بيستم محقق انگليسي، آربريبه گفتة  
اي از رباعيات خيام در آن نباشد و سربازان انگليسي در  ي در اين دو كشور نبود كه نسخهيدانشجو

  .اند برده دو جنگ جهاني اين كتاب را همراه خود مي
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ل در تضمينها ثَصورت م  چهل مصراع و رباعي را به، فيتز جرالدةجموعه رباعيات ترجماز م  
  .اند و نقل قولها ثبت و ضبط كرده

 ديري نگذشت كه ، انگليسي رباعيات خيام فيتز جرالدةبعد از ترجمه و انتشار ترجم  
 خيام بارةش در به تتبع و پژوه،خصوص در اروپا ه ب،شناسان و پژوهندگان در سراسر جهان شرق

توان اين افراد را  شناسان مي ة اين شرق از جمل.هاي او و تصحيح رباعيات وي پرداختند و انديشه
پير ،  عبدالباقي گلپينارلي، آربري، رمسپس،فريد ريخ درل،  كريستين سن، ژوكوفسكي:برشمرد

، ايتصادق هد، محمدعلي فروغي،  سعيد نفيسي: محققان ايراني از جملهنيزپاسكال و 
  . مجتبي مينويوعلي دشتي ، ييالدين هما جالل
شناسان  ي در دستور كار ايراني رباعيات خيام به زبانهاي اروپاةترجم، م به بعد١٨٦٠از سال   

هاي متعددي به زبانهاي  مندان فرهنگ و ادبيات ايران قرارگرفت و ترجمه هو پژوهندگان و عالق
 ، دانماركي،روسي )زبان يهوديان اروپاي مركزي(يدي ، يني ايتاليائي الت،سوئدي، آلماني، فرانسوي
 ،هاي متعدد ديگر به انگليسي نيز ترجمه ي انتشار يافت وي اسپانيائي و ديگر زبانهاي اروپا،ارمني

  .، منتشر شد و يا از متن فارسي، فيتز جرالدةترجمبراساس 
 ةيام به زبانهاي زندهاي رباعيات خ  ضمن معرفي ترجمه، كهشود در اين مقاله سعي مي  
  .هاي شعر او بررسي شود انديشه و شخصيت خيام از ميان ترجمه ،اروپائي
 ،هاي خيام كه مانند مجموعه ترانه،  شايد كمتر كتابي در دنيا باشد،قول صادق هدايته ب  

 شهرت عمومي ،حالجي شده، محكوم، بهتان خورده، تحريف شده، مردود و منفور، تحسين شده
 خيام تنها متفكر ايراني ،قول مجتبي مينويه و ب ١.باشد   و باالخره ناشناس ماندهشدهو دنياگير 

قبل از اينكه به چگونگي  ٢. او در ميان تمام دنيا مسلم استةاست كه زنده و پاينده بودن نام و گفت
ه جزئيات آثار مشهوري را ككه  بهتر است ،تاثير شعر و شخصيت خيام در ادبيات جهاني بپردازيم

باب خود   رباعيات يا تحقيق درةاعم از ترجم(است   او در جهان نگاشته شده  خيام و شعربارةدر
  . به اختصار ذكر كنيم،)وي
 زبان را تعدادي از رباعيات خيام م١٨١٨نلسون اولين كسي است كه در سال  ،ظاهراً  

 ةنويسند)  نوروزعلي (، حسن مقدمم،١٨٢١ در سال ، سه سال بعد٣.است ترجمه كرده فرانسوي 
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  نگاشته) ايراني چاپ پاريسةنشري(» پاريس «ة نقدي بر اين ترجمه در مجل،ايراني ساكن پاريس
اي با عنوان   مقاله،شناس مشهور فرانسوي  مترجم و شرق،م گارسن دوتاسي١٨٥٧ در سال ٤.است 
  ٥. منتشر كردژورنال آزياتيك ة در مجل»باب رباعيات خيام چند نكته در«

 در كه انگليسي منتشر شد  به منظوم رباعيات خيام اداورد فيتزجرالدة ترجمم١٨٥٩ال در س  
بنابراين بهتر .  محافل ادبي جهان شدة اما چند سال بعد زبانزد هم، مورد توجه قرار نگرفت،ابتدا
  . بيشتر توضيح داده شودو محتواي آنمهم  ةاين ترجمبارة دركه است 
آن نوشت و نه هيچ  اي نقدي بر نه هيچ نشريه. بود ناشناس  فيتزجرالد تا چند سالةترجم  
 موسوم ،ييهمت يك شاعر و نقاش ايتاليا  بهپس از انتشار آن،اما چند سال . اي از آن نام برد مجله

 فيتز ةترجم اينكه ةبحث و مجادله دربار. مشهور شد محافل ادبي در ،به دانتي گيبرئيل روستي
 خويش را در زير نقاب ة چهر،خواسته مياي كه مترجم  سرودها راستي ترجمه است ي  بهجرالد

چاپهاي .  به هيجان دامن زد و از اين ترجمه يك اسطوره و يك افسانه پديد آمد،ترجمه بپوشاند
 ة و در آغاز قرن بيستم به يمن ترجمگستراند شهرت آن را در سراسر جهان ،بعدي كتاب

 ،هاي شكسپير  و نمايشنامهكتاب مقدسلم پيچيد و پس از  نام خيام در سراسر اقطار عا،جرالدزفيت
 كتاب محبوب نسل جديد در رباعيات خيامترتيب  اين به. شدترين كتاب جهان  پرفروش
 خيزشي به زبان خيزشي شعارگونه شد؛ نماد و نشانه  و از حد شعر گذشتوزمين شد  مغرب

  ٦.گري و ظاهرپرستي موزون شعر عليه قشري
 هنوز هم مطرح باشد كه شهرت خيام و رباعيات او در جهان تا چه حد ال شايدؤاين س  

. رد فيتزجرالد استا خيام و تا چه حد مديون ترجمه و ابتكار ادوةمرهون نفس شعر و انديش
اما . ناپذير و در حقيقت يكي هستند يي بسياري از محققان و دانشمندان اين دو از هم جداةعقيد به

و چاپهاي بعدي با تعداد م ١٨٥٩ كه در اول چاپ كتاب در سال ،باعي ر٧٥بايد اذعان كرد كه 
. دهد هم وفق نمي»  آزادةترجم« حتي با تعريف ،شده  زبان عرضه بيشتر به خوانندگان انگليسي

البته . است  فيتزجرالد رباعيهاي خيام را به زبان انگليسي باز سرودهكه يم ي بگو،شايد بهتر باشد
كنند كه دارند  زبان احساس نمي سليس و شيواست و مردمان انگليسيمحتواي ترجمه بسيار 

  فيتزجرالد نيز خود به. خوانند اي را مي وپاشكسته هاي دست  ترجمه،جاي شعر انگليسي به



 

  

  ادبيات ايران520

 مفهوم و ة بلكه بر پاي، لفظ به لفظ رباعيات نيستة كه شعر او ترجمه استصراحت گفت
 بناي ساختن هر پاره شعر ،است  چند رباعي آمدهاي كه در هر رباعي يا در مجموع  انديشه

 دمي با خيامشناس فقيد بريتانيائي و مترجم  ايران ، ال ول ساتن. ه استانگليسي خود را گذاشت
 جدي و دقيقي از رباعيات خيام ة ترجمةوجه ارائ  نيز معتقد است كه نيت فيتزجرالد به هيچ،دشتي

اي به  م پيوسته ه همان ابتدا سرودن منظومه بلند و به بلكه قصد وي از،به زبان انگليسي نبوده
  ٧.بود   كاري كه در ميان شاعران بريتانيائي قرن نوزدهم رواج يافته،است  بوده» سبك شرقي«

كس نيز زيبائي   فيتزجرالد نيست و هيچةي و فصاحت ترجميكس منكر زيبا  هيچ،همه با اين  
 ة شاعري كه عالوه بر ترجم،ف ريچارد لوگا ليپينرا به قشنگي و جامعيت توصي شعر فيتزجرالد

  به شعر انگليسي ترجمه كردهم ١٨٩٧ از غزليات حافظ، رباعيات خيام را نيز در سال تعدادي
 ،شايد بتوان گفت كه رباعيات در اصل خود يك گل نيست«: عقيده او به. است نكرده  بيان ،است

نيز شايد كه ترجمه  آيد و وجود مي ه ببلكه برگهاي گل سرخ است كه از مجموع آنها گلي
گلبرگها از ايران آمدند  . نه شكفتن مجدد آن» نخستين شكفتگي اين گل باشدةمنزل  هفيتزجرالد ب

 اين ةاز تود. پروري ساخت  گل سرخ روح،وليكن جادوگري انگليسي به افسون خويش از آنها
ي و يوجود آورد كه از زيبا رگ به گلب١٠١ فيتزجرالد گل سرخي مركب از ،گلبرگهاي مي آلوده

  ٨.»رسد  هيچ گلي به پاي آن نمي،ييخوشبو
 بار چاپ شد و بنا ٢٥ رباعيات فيتزجرالد ،م١٩٠٠ تا سال ١٨٩٥ سال ةر حال در فاصل هبه  

انجام  به زبان انگليسي شناسي رباعيات خيام كتابم در ١٩٢٩پاتر در .جي.به تحقيقي كه آمبروز
 كتاب و ٧٠٠چاپ از رباعيات خيام به زبان انگليسي و حدود  ٤١٠موعاً مج ، تا آن تاريخداد،
  .است  تري مربوط به آن شدهئاي و تي تصنيفات موسيقا،مقاله
مريكا و آاي در انگلستان و   خانه، محقق انگليسي،قول آربريه در خالل قرن بيستم نيز ب  
 خيام در آن نباشد و سربازان اي از رباعيات  دانشجويي در اين دو كشور نبود كه نسخهةقفس

 از مجموع رباعيات همچنين،. اند برده انگليسي در دو جنگ جهاني اين كتاب را همراه خود مي
صورت مثل در فرهنگ تضمينها و نقل قولها ثبت و   مصراع و رباعي را بهچهل فيتزجرالد ةترجم

  .اند ضبط كرده
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زبانان  خصوص فرانسوي هبخيام، از اشعار يان ديگر ي اروپااكنون به بررسي ترجمة  
 لوريان ة رباعي از خيام را در مجلپنجاهنيكوال .ب. ژم،١٨٦٣ در فرانسه نيز به سال .پردازيم مي

اي در باب   مقاله، شاعر معروف فرانسوي، چهار سال بعد تئوفيل گوتيه٩.ترجمه و منتشر كرد
 پنجاه  كه قبالً،همين سال نيكوال در ١٠. منتشر كردمونيتور اونيورسل ةرباعيات خيام در نشري

 صفحه در ٢٩٩تري از رباعيات را در   كاملةبار ترجم  اين،بود  رباعي از خيام را ترجمه كرده
يك «اي با عنوان   يك محقق فرانسوي موسوم به كائون مقالهم،١٨٧٥ در سال ١١.پاريس انتشار داد

 در پولتيك ِا ليترر ةاي شعر او در مجلدر باب خيام و محتو» اپيكور مسلمان ايراني قرن يازدهم
 سه ة ترجم، انگليسي فيتزجرالدة سال بعد از انتشار ترجم٣٧ م،١٨٩٦ در سال ١٢.پاريس منتشر كرد

 فيتزجرالد در ة انگليسي و آلماني از رباعيات با استفاده از متن ترجم،اي به زبانهاي فرانسوي زبانه
يي در مقابله با سه ترجمه به كوشش ناتان هسكل در دو  صفحه با يادداشتها٥٩٨مريكا در آبوستن 

اي از رباعيات به زبانهاي   پنج زبانهة به كوشش همين محقق ترجم، دو سال بعد١٣.جلد منتشر شد
 در بوستن و ،ستفاده از متن فيتزجرالد ا بازهم با، ايتاليايي و دانماركي،آلماني، انگليسي فرانسوي

  ١٤.زمان منتشر شد لندن هم
 ديگري به زبان فرانسوي ة ترجم، متن فيتزجرالد، براساسبيستمقرن و آغاز  م١٩٠٠در سال   
ي در باب ا  در همين سال مقاله١٥.مريكا به چاپ رسيدآ شارل سيبرلي كلوالند در اوهايو همت به

 در سال ، دو سال بعد١٦. در پاريس منتشر شدالمعارف ة ريدا در مجله »سير انديشه و تفكر خيام«

 به چاپ مركور دو فرانس ة مجل٤٥ و ٤٣هاي   در باب خيام در شمارهاي تحقيقي م مقاله١٩٠٢
اي به زبان   ترجمه،شد   داده كه شرح آن قبالً، نيكوالةشد   از متن ترجمه، سال بعد١٧.رسيد

اي به قلم ناتان هاسكل در لندن و نيويورك منتشر   فردريك بارون كورو و با مقدمهازانگليسي 
 فرنان همت به  ، با استفاده از متن فيتزجرالد، منظومي از رباعيات خيامة درهمين سال ترجم١٨.شد

  ١٩.هنري در پاريس انتشار يافت
تحقيق آرتور كريستن سن دانماركي در باب خيام و اصالت رباعيات او م، ١٩٠٥در سال   
اي نيز با عنوان  حقق مقاله از همين م٢٠.دانشگاه هايدلبرگ به چاپ رسيداي كرد كه در  عالمانه
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 كار بارة در٢١. در پاريس منتشر شدلوموند اورينتال ةدر مجل  »رساله در باب متافيزيك خيام«
  : كريستن سن بهتر است توضيح بيشتري بدهيمةمحققان
 اصالت و يا منسوب بودن رباعيات خيام بحث و ةاز ميان محققان و دانشمنداني كه دربار  
كار  نها يك تن هست كه معيار ديگري براي گزينش رباعيات سره از ناسره به ت،اند  كردهگفتگو
شناس دانماركي  اين محقق دانشمند و ايران. است و آن معيار آماري يا بسامدي است  گرفته

 موضوعهاي مربوط به فرهنگ و تاريخ ايران ة او دربارةآرتوركريستن سن است كه آثار برجست
كريستن . است  زمينه نوشته شده ترين آثاري است كه دراين رين و دقيق بهتةپيش از اسالم از زمر

 كه در سال  رباعيات خيامةتحقيق دربارنام   يكي به:است  دهكرليف أ خيام دو كتاب تبارةسن در
 ، و ديگر؛ در هايدلبرگ به چاپ رسيده و به زبان فرانسه است- گفتيمطور كه قبالً  همان-م١٩٠٥

انتشار م به انگليسي ١٩٢٧كه در كوپنهاك در سال است   رباعيات خيامةرباربررسيهاي انتقادي د
)  متن چاپيپنج متن خطي و سيزده( متن هجده در اين كتاب كريستن سن بر مبناي ٢٢.است  يافته

عنوان   رباعي را به١٢١ ، رباعي از رباعيات منسوب به خيام براساس روش بسامدي١٢٣١از ميان 
است و سپس براساس اين رباعيها به تشريح و    برگزيده،ستدانان از آن خيام تو ي كه مييرباعيها

  .است  هاي او پرداخته توصيف شخصيت خيام و انديشه
 و از سال ، قبل از انتشار كتاب كريستن سن، رباعيات خيامةالبته تحقيقات انتقادي دربار  
رباعيات «اي تحت عنوان  ژوكوفسكي مقاله.در اين سال پروفسور و. شود آغاز ميم، ١٨٩٧
 و در آن خاطرنشان كرد كه ،منتشر» المظفريه «نام هروزن ب. پروفسور بارون وةدر يادنام» سرگردان
 با توجه به گرايشهاي فكري بسيار ، به خيامات منسوب رباعيةرسد كه هم نظر مي هبسيار بعيد ب

 رباعي ٨٢ژوكوفسكي .  باشدفكر محصول يك شخص و يك ،شود متفاوتي كه در آنها ديده مي
نام   به،اند عين آنكه آنها را به خيام نسبت داده برشمرد كه در» رباعيهاي سرگردان«عنوان  را به

  ٢٣.است  شاعران ديگر هم ثبت شده
 محفوظ ة يكي به شعر فرانسه از نسخ، جديد از رباعيات خيامةسه ترجمم ١٩١٠در سال   

 به كوشش و دو ديگر با استفاده از متن فيتزجرالد ٢٤ تولد ژول دو بارهمت به در دانشگاه آكسفورد 
 تابلو رنگي از رابيند دوازده سوم ةادموند دوال روبرت دلپوش در پاريس منتشر شد كه در ترجم
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 منظوم ة دو سال بعد نيز ترجم٢٥.بود   شاعر مشهور هندي نيز ضميمه متن شده،رانات تاگور
 ٢٦. هانر هاالر در لندن به چاپ رسيدكوشش بهز متن فيتزجرالد استفاده ا ديگري به فرانسه بازهم با

 ديگر با استفاده از متن فيتزجرالد به زبان فرانسه منتشر ة پنج ترجمم،١٩٢٤ تا ١٩١٣بين سالهاي 
 فرانتز توسن با همت به  جديدي از رباعيات خيام از متن فارسي ة ترجمم،١٩٢٤در سال . شد
ي از هنرمند يدر پاريس به چاپ رسيد كه همراه با مينياتورها) نوروزعلي (اي از حسن مقدم  مقدمه
  ٢٧. بود، زانكر،فرانسوي
 محقق ايراني موسوم به به سعي ديگري از متن فارسي رباعيات ةترجمم، ١٩٣٣در سال   
 سال بعد در پاريس ، همين ترجمه٢٨. انتشارات بروخيم به شعر فرانسه منتشر شددر» زاده اعتصام«

از را اي   تازهة ترجم،مترجم معروف غزليات حافظو آرتورگي م، ١٩٣٥ در سال ٢٩.اپ رسيدبه چ
 ديگر ة ترجمنُه م،١٩٤٥ تا ١٩٣٥ بين سالهاي .رباعيات خيام به شعر فرانسه در پاريس منتشر كرد
ه  ترجمه از متن انگليسي فيتزجرالد استفادچهاراز رباعيات خيام به زبان فرانسه منتشر شد كه در 

  ٣٠.شده بود
 در همين ٣١. علي نوروز تجديد چاپ شدة فرانتز توسن با مقدمة ترجم م،١٩٥٧در سال   

 كلود آنت ميرزا محمد  همت بهاي از ژيلبر الزار   جديدي از رباعيات خيام با مقدمهةسال ترجم
 منظوم جديدي از رباعيات خيام از روي ةترجمم ١٩٥٨ در سال ٣٢.در پاريس منتشر شد

 پيرپاسكال به زبان فرانسه در به سعي خطي موجود در اروپا با شرح و توضيح ةترين نسخ يقديم
 ديگري از رباعيات با شرح و توضيح دكتر محمدمهدي ة دو سال بعد ترجم٣٣.روم منتشر شد

اي در باب زندگي و آثار و   عالمانهةمقالم ١٩٦٥ در سال ٣٤.فوالدوند در پاريس به چاپ رسيد
 و ٣٥. منتشر شدكوريه دومساژر ةشناس اروپائي در مجل قبه قلم بوگد انويچ شرافكار خيام 
 نيكوال به دو زبان فارسي و به كوشش جديدي از رباعيات خيام ة در همين سال ترجم،باالخره

  ٣٦.فرانسه در پاريس منتشر شد
نهاي هاي متعددي از رباعيات خيام به زبا قرن نيز ترجمهاين تا پايان م ١٩٦٥از سال   
 ، اسپانيايي، ارمني، سوئدي، دانماركي، تركي، ايتاليائي، عربي، اردو،آلماني،  فرانسوي،انگليسي
 كه بيشتر آنها از متن انگليسي منتشر شد مجاري و پرونسي ، هلندي، گجراتي، گالي،اسپرانتو
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 م١٩٨٨تا سال  او خيام و شعر ةثري كه درباراو باالخره آخرين . فيتزجرالد و يا از متن فارسي بود
  :شرح زير است است به  منتشر شده
هاي انگليسي رباعيات خيام   ترجمهةتحقيق مفصلي كه خانم پريچهر كسري در باب مقايس  

اي كه آقاي پيتر  ترجمه ٣٧.است  در نيويورك به چاپ رسيدهم ١٩٧٥است و در سال   انجام داده
در سال آن را  و انتشارات پنگوئن اند كردهجان هاث از رباعيات خيام به زبان انگليسي  ايوري و
 به شراب نيشابورعنوان  اي كه با  دوزبانهة ترجم، و باالخره٣٨سانددر لندن به چاپ رم ١٩٨١

تر در پاريس به سال  ي از شاهرخ گلستان با نفاست هرچه تمامي عكسهاهمراه بافرانسه و انگليسي 
كته را يادآوري كرد كه تنها رباعيات خيام نيست كه البته بايد اين ن ٣٩.است  به چاپ رسيدهم ١٩٨٨

نخستين بار  .است   آثار علمي وي نيز توجه شدهة بلكه به ترجم،مورد توجه جهانيان قرارگرفته
تاريخ اديان فارسيان  در كتابي با عنوان ، استاد زبان عبري و عربي دانشگاه آكسفورد،طوماس هايد

شماري درعهد  اصالح طريق گاه التيني در فصل تاريخ جاللي و به زبان و پهلويان و ماديان قديم
كند كه در  عنوان يكي از هشت منجمي معرفي مي برد و او را به ملكشاه سلجوقي از خيام نام مي

ه م به چاپ رسيد١٧٠٠ اين كتاب در سال ٤٠.اند رصد ستارگان دخيل بوده و تقويم را اصالح كرده
 عمر خيام ةجبر و مقابلاي از كتاب  نام ميرمن به نسخه هندي بدانشمند هلم، ١٧٤٢ در سال .است

خورد و توجه علما را   برمي، شهر ليدن وقف كرده بودة به كتابخان، كه وارنر اهداييجزو كتابهاي
  ٤١.كند به آن جلب مي

 خيام را در ةجبر و مقابل ناقصي از ة نسخ، سديو مستشرق فرانسوي،سالها بعد از اين تاريخ  
 نشر )١٨٣٤ماه مه ( آسيائي جديد ة آن خبري در مجلة و درباركردانه سلطنتي پاريس كشف كتابخ
 و از روي اين دو يافت كاملي از اين كتاب ة پروفسور ليبري در همان كتابخانه نسخاو،بعد از . داد

 ة دكتر ووپكه متن كاملي از اين كتاب را با ترجم، ليدنة موجود در كتابخانةنسخه و نسخ
اي در  م تحقيق عالمانه١٨٦٠همين دانشمند در سال  ٤٢.كردمنتشر م ١٨٥١سوي آن در سال فران

  ٤٣.به چاپ رساند ژورنال آزياتيك ةتاريخ رياضيات در مشرق زمين در مجل
 فيتزجرالد  انگليسي رباعيات خياِمة بعد از ترجمه و انتشار ترجمشايان ذكر است كه  
هان به تتبع و تصحيح رباعيات خيام پرداختند كه به شناسان و پژوهندگان در سراسر ج شرق
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اما به اين اشخاص بايد نام محققان ايراني از  .جزئيات كار آنان تا حد امكان در اين مقاله اشاره شد
كريم ، علي دشتي، الدين همائي جالل، محمدعلي فروغي، سعيد نفيسي، جمله صادق هدايت

حسن ،  قاسم غني،حسن دانشفر، هدي فوالدوندمحمدم، رشيد ياسمي،  مجتبي مينوي،امامي
 محسن فرزانه و بسياري ديگر ،محمدتقي جعفري،  بهاءالدين خرمشاهي،اي فريدون بدره، شهباز
   .را افزود
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  .۹ ص، ۱۳۲۵، كتابهاي پرستو تهران، ؛هاي خيام ترانههدايت، صادق، . ۱
  .، مقدمه۱۳۲۸ ،تهران،  خيامةنوروزناممينوي، مجتبي، . ۲

3. Khayyam, O., les Ru baiyat, Paris, Nelson, in 32, 1818, Goll. Bijou, n. 2. 
وري ايران به آلماني توسط يوزف فن هامر پورگشتال با مشخصات  كتابي در تاريخ سخن )۱۸۱۸(البته در همين سال 
  :زير در وين منتشر شد

Joseph Von Hammer-Purgstall, s Geschichte der schonen Redekunste Persiens, Wien, 1818. 
4. Moghadam (Hassan) Ali NoRouze, A proposed, une traduction d, Omar Khayyam in Paris, 
La R, Litteraire Persan, n. 2, 1er mai, 1821, p. 19-23. 
5. Garcin de Tassy, Note sur Ies Rubaə iyat d, Omar Khayyam, in Journal Asiatique, t.70, 
1857, p. 554-558. 

، توس، تهران، بررسي انتقادي رباعيات خيام اثر آرتور كريستين سن كتاب ةپيشگفتار ترجم، فريدون، اي  بدره.۶
  .۳۴ ص، ۱۳۷۴

7. Elwell-Suttok, L. P., Omar Khayyam, in Persian Literature, Ehsan Yarshater (ed), 
Bibliotheca Persica, NewYork, 1988. 
محققان ايراني نيز بارها اصل اشعار خيام و برگردان انگليسي فيتزجرالد را با هم مقايسه كرده و از اختالفات فاحش 

تهران ( كه در كتاب پانزده گفتار» گل سرخ نيشابور «ة از جمله مجتبي مينوي در مقال،اند ميان دو متن سخن گفته
  .است   به چاپ رسيده۳۴۷ تا ۳۱۳از صفحه ) ۱۳۶۷ ،۳چ ، ۱۳۳۳
  .۱۳۶۷، انتشارات علميتهران،  ،۱۰۷ -۱۲۸ ، صچشمة روشن يك دم ميان دو عدمغالمحسين،  ، يوسفي.۸

9. Khayyam, O., Quatrins de Khayyam, traduit du persan par J.B.Nicolas, in R. de 1, orient, de 
1, Algerie et des colonies, t. 31, 1863, p. 38-64, 50 quatrains. 
10. Gautier, Theophile, Les Quatrains de Khayyam in Moniteur Universel, 1867, p. 8, 12. 
11. Khayyam O., Les Quatians de Khayyam, traduit du persan per J. B. Nico las, Paris, Impr. 
imperiale, 1867, in 4, p. XVI-299. 
12. Cahun, L., Un epicurien musulman au 11, siecle en Perse, Les quatrins de Khayyam in 
Revue politique et litteraire, t. 4, n 40, 30 av, 1875, p. 946-949.  
13. Khayyam O., Rubaiyat: English, French and German translations comparatively arranged 
in accordance with thetext of Ed. Fitzgerld‘s Version, with further selections, notes, 
biographies, bibliography and other material collected and edited by Nathan Haskell Dole, 2 
vol, Boston, Knight Co.1896, p. 598. 
14. Khayyam, O., Multi Veriorum Edition Rubaiyat of Omar Khayyam, English, French, 
German, Italian and Danish translations comparatively arranged in accordance with the text of 
Ed. Fitz Gerald‘s version with further selections, Notes, Biograpyes, bibiogrphy and other 



 

  

  ادبيات ايران526

material. Edited by Nathan Haskell Dole, Boston-London, 2 vol, Page and co. et Mac millan, 
1898, p. 656. 
15. Khayyam de Naishapur, Les Rubaiyat de ... Traduits d’apres Ia version anglaise de Ed, 
Fitz Gerald par Charles Sibeligh-Clevland, Ohio, Lmperial Press, 1900, in 8, p. 32.  
16. Omarisme I, in Revue Encyclopeique, Paris, 1900, p. 12, 22. 
17. Khayyam, O., Les quatrains d’Omar Khayyam, in Mercure de France, t. 43. sep. 1902, p. 
813 et ss. et t. 45, March 1903, p. 748 etss.  
18. Khayyam O., The Rubaiyat of Omar Khayyam, done into English from the French of 
J.B.Nicolas by Fraderick Baron Corvo, together with a rprint of the French text with an 
introduction by Nathan Haskell Dole, Published by John Lane, The Bodley Head, London et 
New York, 1903, p. 248 (460 quat.en prose).  
19. Khayyam, O., Les Rubiyat d’Omar Khayyam, Ie poete astronome de Ia Perse, traduction 
des ruba'iyat an vers francais d’apres Ia version anglaise de Fitzgerald avec notices 
bibliograhiques et index par Fernand Henry, Paris, Maisonneuve, 1903, in 8, p. 208.  
20. Christensen, Ar., Recherches sur les Ruba’iyat de Omar Khayyam, Heidelberg University, 
Carl Winter, 1905-IV, p. 174.  
21. Christensen, Ar., Un traite de metaphysique de Omar Khayyam, in Le Monde Oriental, Vol 
1, n’ 1, 1906, p. 1-16.  
22. Christensen, Ar., Critical Studies in the Ruba’iyat of Omar-I-Khayyam, Copenhagen, 1927.  

 توسط انتشارات ۱۳۷۴اي در بهار   توسط آقاي دكتر فريدون بدرهبررسي انتقادي رباعيات خياماين كتاب با عنوان 
  . است  توس منتشر شده

   .۴۵ ةبررسي انتقادي رباعيات خيام، صفح. ۲۳
24. Khayyam, O., Rubaiyat, 158 quatains, mis en remies francaises d’apres le manuscrit 
d’Oxford, par Jules de Marthold, Paris, Bruxelles, Carrington, 1910, in 4’, 20 + 126 p. + ill. 
25. Khayyam, O., Rubaiyat, Traduction francaise de Robert Delpeuch, d’apres la version 
anglaise de Fitzgerald avec 12 compositions en couleurs d’Abanindranath Tagore, Paris, 
Allendorff, 1910, in 4 ‘, p. 108, 12 ill.  
26. Khayyam, O., tradiut en vers francais d’apres la celebre version anglaise de Fitzgerald, 
par James Henry Hallard, London, Revingtons, 1912, in 16’, XII + 28 p.  
27. Khayyam, O., Robaiyat, traduit du persan par F. Toussaint, avec une preface d’Ali No-
Rouze, miniature de P.Zanker, Paris, Piazza, 1924, in 24’, VIII + p. 174, 10 ill., 2 eme edition 
en 1925.  
28. Khayyam, O., Les Rubaiyat, texte persan et traduction en vers francais par A.G.E, tessam 
Zadeh, Teheran, Librairies-imprimerie Beroukhim, 1931, in 8‘, p. 210 en francais, 22 p. en 
persan.  
29. Khayyam, Abou Fath.Omar Ibn Ibrahim El Khayyam, Les Rubaiyat, traduit du persan par: 
Etessamzadeh, Paris, Hertoy, 1934, in 16’, 155 p., (Coll.Chefs d’oeuvre eternels).  
30. Khayyam, O., Les Robai, Etude suivi d’une traduction francaise en decalque rythmique 
avec rimes a la persane par Arthur Guy, Paris, 1935-in 16’, p. 250.  
31. Khayyam, O., Les Robaiyats, traduction du persan par Franz Toussaint, illus. de Genia 
Minach. Preface de Ali No-Royze, Paris, Lubineau, 1957, 28 x 22, 5 cm, p. 155 ill.  
32. Khayyam, O., Roba ‘iyat du sage Khayyam (Nouvelle ed.accompagnee d’une etude par 
Gilber Lazard et de la traduction nouvlle de 22 quatrains), Paris, Club des librairies de Frannce, 
1957-20 x 35 cm, p. 363 (en tete du titre: Omar khayyam, trad. par Claude Anet et Mirza 
Muhammad), (Coll.Livre de sagesse, 8.).  
33. Khayyam, O., Les Roba‘iyat, d’apres les plus anciens manuscripts recement decouverts, et 
pour le premiere fois trad.envers equivalents, commentes mis en Iumiere par Pierre Pascal, 
Rome, Ed.du Coeur fidele, 1958-30 x 30 cm. p. 328 ill. Photos.  



 

  

527   شناسي ي ايرانيخيام در قلمرو اروپا

  

34. Khayyam, O., Les Quarains. Nouvelle tradution litterale, suive de notes et de la 
concordance du texte persan en transcription par Mahammade Fouladvand, Paris, Maisonneve, 
1960-in 8, p. 105. 
35. Bogdanovic, Dejan, Omar Khayyam, sa vie, son oeuvre, in Courrier des Messageries 
marinimes, n’89, Nov-dec.1965, p. 30.  
36. Khayyam, O., Les Roubaiates, traduit du persan par J.B.Nicols, Paris, Seghers, 1965-28 x 
25 cm, 128 p., 30 pl.en coul. (Texte en francais et en persan).  
37. Kasra, Parichehr, (transleted with an introduction by) The Ruba’iyat of Omar Khayyam, 
Delmar, York, 1975.  
38. The Ruba’iyat of Omar Khayyam, transleted by Peter Avery and John Heath-Stubbs, 
Penguin Books, London, 1981.  
39. Shahrokh Golestan, Le Vin de Nishapour/The wine of Nishapur.Edition Souffles, Paris 
1988.  
40. Historia Religionis veterum Persarum …, Autonr est Thmas Hyde, Oxonii, MDCC. 1700, 
p. 189.  
41. Meerman, Gerard, Specimen calculi fluxionalis, Lyden, 1742.  
42. Woepcke, F., L’Algebre d’Omar Alkhayyami, publiee, traduite et accompagnee d’extraits 
de manuscrits inedits, Paris 1851.  

اي   خيام را به فارسي و عربي با مقدمهجبر و مقابلهروي همين چاپ ووپكه شادروان دكتر غالمحسين مصاحب از 
  . اند در تاريخ رياضيات در اسالم تهيه و چاپ كرده

43. Woepcke, F., L’histoire de Mathematique en Orient, Journal Asiatique, Paris, 1860.  


