
 

 عمر خّیام نیشابوری 
  

  تولد: ۸۲ اردیبهشت  ۴۴۴  ه.ق  

میالدی 1048ماه می  18     
 

دکتر کیارش آرامشسخنران مهمان:    
 مدیر و عضو هیأت علمی مؤسسه اخالق زیستی

پنسیلوانیا -دانشگاه ادینبورو    

M.D., Ph.D., is the director of The James F. Drane Bioethics Institute at  

Edinboro University of  Pennsylvania  

؟خیام فرهنگی   یا خیام تاریخی    » :عنوان سخن     «  

 

https://zoom.us/j/96598244787  

Meeting ID: 965 9824 4787  

(بوقت هیوستن تگزاس ) شب   9    -می   18   :سه شنبه  
 

Tuesday May 18th
, 2021   9:00 pm       Zoom Meeting 

 

یماّ نیشابورع  ر خن   عرمن

سرای ایرانی در دورٔه سلجوقی است. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از  شناس و شاعر رباعی   دان، ستاره فیلسوف، ریاضی

ولی آوازهٔ وی مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با  است،  بوده (حّجة الحق)جایگاه  ادبی اوست و لقبش 

های زنده برگردان شده، آوازٔه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمهٔ ادوارد فیتزجرالد  وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتِر زبان 

 از رباعیات او به زبان انگلیسی است. 

  

 Omar Khayyam; Persian: 81عمرخیّام  ;  May 8041 – 4 December 8838( was a Persian polymath, 
mathematician, astronomer, philosopher, and poet. He was born in Nishapur, in northeastern Per-
sia, and was contemporary with the rule of the Seljuks around the time of the First Crusade. 
 

There is a tradition of attributing poetry to Omar Khayyam, written in the form of quatrains 
)rubāʿiyāt )  باعیاتر  This poetry became widely known to the English-reading world in a translation 
by Edward FitzGerald )Rubaiyat of Omar Khayyam, 8159(, which enjoyed great success in the 
Orientalism of the fin de siècle  
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10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

 لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

iricf@bonyadnameh.com 
پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%E2%80%8D.%D9%82

