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 مقدمه:

قبل از ) موسی بن شاکرابو جعفر محمد بن  هایبه نام موسی بن شاکر خراسانی یعنی پسران بنو موسی

حسن بن موسی بن  میالدی( و ۹مرگ قرن ) ابوالقاسم، احمد بن موسی بن شاکر ،(۳۷۸ فوریه – ۳۰۸

هم معروف هستند. آنها که  ثالثهاخوان  درگذشتند، به مأمون میالدی(، که در زمان ۹مرگ قرن ) شاکر

 ٴبودند، قسمت اعظم ثروت خود را مصروف تحصیل و ترجمه ایرانی دان، منجمانریاضی

توان را می ثابت بن قره و حنین بن اسحاق بودند خدمتشان در که مترجمانی ٴکردند. از جمله یونانی کتابهای

 ،الفرسطون ترینشان کتابدی بدیشان منسوب است، مهممتعد مکانیکی ، ونجومی نام برد. تألیفات ریاضی،

متساویة و وضع مقدار بین المقدارین لتتوالی علی قسمة واحدة کتاب مساحةاالءکر و قِسمةالزوایا بثالثة اقسام 

 .باشدمی

به ) در کتاب الشکل المدور المستطیل به طریق معروف به باغبانی بیضی و ترسیم زاویه تثلیث سینماتیکی

 در ار برادران از هریک سهم بتوان مشکل. است ایشان ابداعات از( کانون دو به متصل ریسمان یک ٴوسیله

 ۳۷۸–۳۷۸ در متوفی) موسی بن محمد ابوجعفر ترینشانمهم که رسدمی نظر به. کرد معلوم علمی هایفعالیت

است. احمد به مکانیک توجه خاصی داشت و دان بودهو منطق ،مجسطی و اقلیدس اصول محقق ،(میالدی

 .حسن به هندسه

 پیشینه:

ه های ما به ویژاند اما دانستهنویسان و مورخان بسیاری در آثار خود از این برادران نام بردهبا آنکه فهرست

نیز  منجم آنها موسی بن شاکر را موسی پدر بنومنجم و لقب درباره زندگی آنان زیاد نیست. این برادران را با

سه فرزند  تولد نیز داده شد. از زمان منصوریحیی بن ابی بنومنجم لقبی است که بعدها به فرزندان .اندنامیده

به همین ترتیب  موسی، محمد و احمد و حسن، اطالعی در دست نیست، اما از آنجا که اسامی آنان همه جا
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ترین ا بزرگنیز محمد ر توان گفت که توالی سنی آنان نیز به همین ترتیب بوده است. قفطیذکر شده است، می

ابوعبداهلل را کنیه   اما یافعی .اندمحمد را ابوجعفر دانسته کنیه. ترین برادر دانسته استو حسن را کوچک

 .کنیه احمد را ابوالقاسم نوشته است ابن یونس. داندمحمد می

 پدر خاندان بنوموسی

اند. زندگی موسی بن شاکر را نیز نامیده موسی بن شاکر خوارزمی گفته شده و او را خوارزم پدر آنان موطن

بود  راهزن آن را ذکر کرده است، موسی نخست فرا گرفته است. برابر این افسانه که قفطی افسانه ازای هاله

رده است. اما نوشته قفطی درباره موسی ای کنیز به این حکایت اشاره  ابن عبری. کرد توبه ولی از این کار

نقل  و ابن عبری  موسی بن شاکر منجم مأمون بود .رسدآمیز به نظر میبه وی تناقض مأمون بن شاکر و احترام

استخراج شده پیامبری دروغین از قول موسی بن شاکر نقل کرده  منصور درباره طالعقولی را از یحیی بن ابی

داشت صورت  خلیفه است. راهیابی بنوموسی به دربار مأمون نیز از طریق مناسبات نزدیکی که موسی با

 .گرفت

 سرگذشت برادران بنوموسی

، بنوموسی که خردسال بودند تحت سرپرستی مأمون به مأمون خالفت زمان موسی بن شاکر در مرگ با

و سپس یحیی بن  ابراهیم مصعبیاسحاق بن  مأمون نخست.  پرداختند بیت الحکمه فراگیری علوم در

را به سرپرستی ایشان گمارد. احمد یوسف الحسن با توجه به بعضی قرائن چنین نتیجه گرفته است  منصورابی

اند. سال داشته ۸۰تا  ۸۷ت او بین و در پایان خالف سال که بنوموسی در اوایل خالفت مأمون بین هفت تا ده

ین برادران در نوجوانی و حین علم آموزی در زمان مأمون وضع مادی مناسبی نداشتند، اما ا به نوشته قفطی

درآمد   و نفوذ فراوان شدند. به نوشته قفطی ثروت پس از آن و به ویژه در زمان خلفای پس از مأمون صاحب

و درآمد احمد به حدود  دینار و دیگر جاها به حدود چهارصد هزار دمشق و فارس و بغداد ساالنه محمد در

 .رسیدهفتاد هزار دینار می
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 برادران بنوموسیهای فعالیت

های علمی با یکدیگر همکاری داشتند. در این میان محمد عالوه بر کارهای علمی این سه برادر در فعالیت

های فعالیتنیز از  و سرداران شد. طبری سران او عاقبت از نیز گرایش داشت. به گفته قفطی سیاست به

دهد. خبر می مستعین و معتصم ،منتصر سیاسی محمد و مشارکت وی در امور سیاسی و اغتشاشات زمان

یعقوب بن اسحاق  نسبت به متوکّل عباسی اند که بنوموسی موجب بی مهریهمچنین گفته

 .معاصرشان، شدند فیلسوف ،کندی

 

 شهرت برادران بنوموسی

تالش بنوموسی در فراگیری علوم، آنان  . های علمی آنان استفعالیتاین برادران به سبب  شهرت اما تمامی

ا ، اشخاصی را بعلوم بنوموسی در تالش برای دستیابی به. تبدیل کرد بیت الحکمه ترین اعضایرا به فعال

های گزاف به فرستادند و مترجمان را از گوشه و کنار با دادن عطایا و بخششمی روم سرزمین هزینه خود به

گوید که با بنوموسی سخن می حنین بن اسحاق از همکاری قفطی. کردندجلب می خالفت مرکز

روم  محمد به سفر برعهده داشته است. این نوشته باید به بعد از عربی کتاب را از یونانی به هترجم وظیفه

بعضی از  معیشت بنوموسی  ابن ابی اصیبعه آورد. به نوشته بغداد مربوط باشد که حنین را با خود به شرقی

حدود پانصد دینار برای ترجمه و هزینه زندگی مترجمانی چون حنین  ماه مترجمان را برعهده داشتند و هر

کرد تا سفر می آسیای صغیر کردند. محمد خود بهبن اسحاق، حُبَیش بن حسن و ثابت بن قُره خرج می

های کتب را خریداری کند و در یکی از همین سفرها بود که در بازگشت از روم شرقی ثابت بن قره را نسخه

 .داشت با خود به بغداد آورد اشتغال صرافی شغل حرّان بهکه در آن زمان در 

طور مستقل، و به بنوموسی حقیقت در .اندوزی پرداختثابت در خانه محمد اقامت گزید و در آنجا به دانش

محمد بهره فراوانی . آوری کتب علمی و فلسفی و ترجمه آنها مشغول بودندنه به امر خلفا، به جمع

های نجوم و هندسه ه بود و کتابو مجسطی بطلمیوس آگا اصول اقلیدس داشت و به نجوم و هندسه از

علمی نسبت به محمد در رتبه پایین تری  برادر دیگر، احمد، از نظر. کردآوری میرا جمع منطق و حساب و

م( و دیگر قدمای ۲۸که در این زمینه از ایرن )هرون( اسکندرانی )متوفی  صناعت حیل قرار داشت مگر در
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
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از اصول  مقاله حسن بن موسی در هندسه بی نظیر بود و با آنکه بیش از شش.شدبرتر شمرده می صنعت این

 .ها را استخراج نکرده بودندیک از پیشینیان آنپرداخت که هیچمسائلی می استخراج ده بود، بهرا نخوان

 تحقیق در مورد اصحاب کهف

بنوموسی در علوم مختلف، بسیاری از امور ساخت و مهندسی به ایشان ارجاع  مهارت و دانش با توجه به

منجّم و نهر عمود ابن  ها بر حفر بعضی از نهرهای بزرگ چون نهر جعفریهشد که از آن میان به نظارت آنمی

، خلیفه عباسی، محمد واثق نویسند کهنیز می  مسعودی و ابن خرداذبه. می توان اشاره کرد  بصره در نزدیکی

معتصم را عامل  ابوریحان بیرونی. کرد اعزام به سرزمین روم اصحاب کهف درباره تحقیق بن موسی را برای

سد ذی  کند که واثق محمد را برای تحقیق دربارهمی روایت نیز داند. مقدسیاعزام محمد به این مأموریت می

 .فرستاد خزران د یأجوج و مأجوج بهیا س القرنین

 

 درگذشت بنوموسی

 .است ۸۵۹فوت محمد در  تاریخ استبنوموسی در دست  فوت تنها تاریخی که از

 مهمترین اثر بنوموسی

های بندیمانده است. علم الحیل را برابر دستهاز مهمترین آثار بنوموسی است که خوشبختانه باقی کتاب الحیل

های مکانیکی و هیدرولیکی توان جزو مهندسی مکانیک به شمار آورد که از ابزارها و دستگاهمی علم امروزیِ

جهان  ای است که در این زمینه درکند و کتاب الحیل بنوموسی اولین اثر مدون شناخته شدهبحث می

اند که عمدتاً به صورت خودکار و با مانده است. در این کتاب یک صد دستگاه شرح داده شدهباقی اسالم

خن این کتاب س نویسان اسالمی نیز ازکنند. سیاالت مورخان و فهرستاستفاده از خواص مکانیکی عمل می

به  .حاجی خلیفه و ابن خلدون یافعی ابوالفداء ابن خلّکان قفطی اند؛ از جمله،کرده ستایش رانده و آن را

که  شن نیست که کتاب الحیل را کدام یک از سه برادر نگاشته است اما با توجه به نقل قول قفطیدرستی رو

 .اندتاب دانستهاین ک نویسنده داند، او رااحمد را در علم حیل برجسته می
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%87%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 تحقیقات درباره کتاب الحیل

/ ۶۸۸۲، نخستین آشنایی با این کتاب به کوشش ویدمان و هاوزر حاصل شده است که در معاصر در زمان

ای به شرح هاوزر در کتاب جداگانه ۶۸۳۰/۶۹۸۸و کارهای علمی آنان پرداختند. در  به معرفی بنوموسی ۶۹۶۳

و منتشر کرد.  ترجمه این کتاب را به انگلیسی ۶۹۷۹ش / ۶۸۵۳و بررسی کتاب الحیل پرداخت. هیل نیز در 

می ها پرداخته و در مقدمه کتاب مبانی اساها و دستگاهه بر ترجمه کتاب الحیل به شرح و توضیح نقشهاو عالو

های توضیحی و معادالت ایستابی تشریح کرده است. های بنوموسی را همراه با شکلبه کار رفته در دستگاه

ده از سه نسخه خطیی کامل نیز احمد یوسف الحسن و همکاران کتاب الحیل را با استفا ۶۹۳۶ش / ۶۸۲۰در 

تصحیح و با شرح و  نیویورک های لیدن وو نیز دو نسخه ناقص کتابخانه آلمان و واتیکان ،ترکیه محفوظ در

به انتشار کتابی به زبان انگلیسی درباره کتاب الحیل  ۶۹۹۰ش / ۶۸۲۹توضیح مفصلی انتشار دادند. بیر نیز در 

های کتاب الحیل را شرح داده است. در اقدام کرد که در آن چگونگی مدار و مدل کنترل خودکار دستگاه

در  ۳۰۷۸نسخه ناقصی به شماره ش، غزنی ترجمه فارسی کتاب الحیل را انتشار داد. از کتاب الحیل ۶۸۷۸

 ۸۳های پنجم تا سی و چهارم کتاب الحیل و وجود دارد که شکل ایران کتابخانه مجلس شورای اسالمی

 .شودتصویر از وسایل مکانیکی این کتاب را شامل می

ای از کرده است که بروکلمان نسخهای تهیه ( از کتاب الحیل خالصه۵۶۰متوفی ح )ابوحاتم مظفر اسفرازی

 .شود، معرفی کرده استاین خالصه را که در منچستر نگهداری می

 

 دستاوردهای علمی بنوموسی

قابل توجه است، اگرچه  یریاض و ستاره شناسی در دو زمینه مکانیک دستاوردهای علمی بنوموسی گذشته از

و آثار عُلوی نیز به بررسی پرداخته و حتی در بعضی از این علوم آثاری نیز  منطق ،فلسفه ،موسیقی ها درآن

 .اندنوشته

 دیدگاه ابوریحان بیرونی

ادران نام برده و به رصدهای های ستاره شناسی این براز پژوهش تحدید نهایات االماکن ابوریحان بیرونی در

رصد  ،رشه آن عرض جغرافیایی یزدگردی برای یافتن ۸۸۸سال  در در بغداد آنان
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
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برای پیدا کردن اختالف طول جغرافیایی و فاصله این دو شهر و همچنین رصدهای  نیشابور و سامرا در کسوفی

ت. به یزدگردی برای به دست آوردن مقدار میل کلی اشاره کرده اس ۸۸۷و  ۸۸۲در   آنان در سامرا و بغداد

مشخصات دو دسته رصدهای این برادران در سامرا و نیشابور را ذکر کرده و  قانون مسعودی عالوه، وی در

آنان  مهارت های اسکندری، آرای بنوموسی را به دلیلدر محاسبه اولین اجتماع نیرین در سال آثار الباقیه در

نیز به رصدهای بنوموسی   در عمل رصد از تمامی نتایج رصد گذشتگان بهتر و دقیقتر دانسته است. ابن یونس

اشاره کرده است. او به دو دسته رصدهای بنوموسی یکی توسط محمد و حسن و دیگری توسط احمد اشاره 

یزدگردی صورت گرفته است. گذشته از رصدهایی که بنوموسی در شهرهای مختلف،  ۸۸۰که در  کندمی

ها از خانه شخصی خود بر روی پلی در اند روشن است که آنمطابق نوشته ابوریحان بیرونی، انجام داده

یونس از کارهای بنوموسی چند مشخصه نجومی حرکت خورشید را نیز ابن اند. پرداختهمی رصد به بغداد

 .برشمرده است

 

 تعیین اندازه محیط زمین

 ابن خلّکان. است زمین دهند تعیین اندازه محیطهایی که به بنوموسی نسبت مییکی از مهمترین پژوهش

گیری پرداخته است، این کار شدند، به شرح این اندازه مأمور ضمن بیان این نکته که بنوموسی به امر مأمون،

از ابزاری که   علی بن سهل طبری قرار داده است. همچنین تردید این نوشته ابن خلّکان را مورد اما نالینو

ای دهد و آن را به کرهپرداختند خبر میبه استخراج طول سال میمحمد و احمد در سامرا به کار بردند و با آن 

قسمت  یونانیان بودند که عقیده شده است. بنوموسی بر اینکند که به رامح متصل میبزرگ تشبیه می

 .اندگرفته وام هندیان نظری خود را از دانش اعظم

 

 

 روش تحقیقی بنوموسی

آثار قابل توجهی دارند؛ مانند تثلیث زاویه که در کتاب معرفة های ریاضی نیز بنوموسی در زمینه پژوهش

در کتاب مأخوذات برای  ارشمیدس از راه حل الهام مساحة االشکال البسیطة و الکریّة، ذکر شده و راه حلی با

روش بنوموسی در تثلیت زاویه با ترجمه کتاب معرفة مساحة االشکال البسیطة و الکریّة .آن ارائه شده است

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B3
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اثر گذاشت. از جمله، شکی نیست که برهانهای  قرون وسطی به دنیای غرب معرفی شد و بر کار هندسه دانان

ین گرانت ا یوردانوس نموری )قرن هفتم/ سیزدهم( درباره تثلیث زاویه از بنوموسی اخذ شده است، هر چند

( نیز در مسائل هندسی خود ۲۸۳/۶۸۳۰ئوناردو فیبوناتچی )متوفی ح .ها را ناکافی و نامتقن دانسته استبرهان

گیری های ریاضی بنوموسی در اندازهسایر پژوهش. از این اثر ترجمه شده بنوموسی بهره بسیار برده است

اوت نسبت به روش ارشمیدس اما ملهم از هاست. آنان مساحت دایره را با روشی متفها و مساحتحجم

نسبت قطر به محیط، یکی دیگر از مسائلی است که بنوموسی در معرفة .  کردندهای او حساب میاندیشه

نیز پیرو ارشمیدسند. سوتر نیز اگرچه آنان را ادامه دهنده راه  مسئله اند و در اینمساحة االشکال بدان پرداخته

داند. بنوموسی مانند محض از آرا و محاسبات ارشمیدس نمی تقلید داند، کارهای آنان راارشمیدس می

ارشمیدس، ولی با روشی متفاوت، ثابت کردند که مساحت سطح کره چهار برابر مساحت دایره عظیمه آن 

در آخرین بخش از شکل هجدهم کتاب معرفة مساحة .است که دباغ چگونگی این اثبات را آورده است

اند. به نوشته هو به شرح آن پرداخت االشکال روش استخراج کعب تقریبی اعداد بیان شده که قربانی و سزگین

شناختند. آنان نخی را که طول آن دو برابر فاصله دو کانون سِجزی، بنوموسی شیوه رسم بیضی با نخ را می

سم گرفت بیضی را رداشتند و با مدادی که در داخل حلقه نخ قرار میبیضی بود در دو کانون ثابت نگه می

 .کردندمی

 

 سهم بنوموسی در هندسه

تشویق ترجمه آثار مختلف یونانی به عربی، که بعدها این آثار به التین ترجمه شد و باعث  بنوموسی چه از راه

سهم زیادی در اعتالی دانش هندسه  های خود در این رشتهها به غرب گردید، وچه با ابداعانتقال این دانسته

 .اندداشته

 

 تألیفات برادران بنوموسی

 : شناسیممیبجز کتاب الحیل این آثار را از بنوموسی 

 آثار نایافته← 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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ها یاد کرده است. به نوشته از آن از جمله آثار به دست نیامده بنوموسی زیجهایی است که ابن یونس

نوموسی دو زیج تهیه کرده بودند، یکی را سه برادر با همکاری یکدیگر نوشته بودند و دومی را احمدبن ب وی

ابوریحان بیرونی در قانون مسعودی از کتاب سنة الشمس بنوموسی .کرده بود تألیف موسی بن شاکر به تنهایی

یزدگردی را از آن کتاب نقل قول کرده است. این کتاب را  ۸۰۶در سال  خزان و بهار نام برده و طول مدت

صنعة  یابوریحان بیرونی همچنین در کتاب استیعاب الوجوه الممکنة ف.دهندبه ثابت بن قره نیز نسبت می

االسطرالب از کتاب فی عَمَل االسطرالب بنوموسی نام برده است. کتاب حرکة الفلک االولی به محمدبن 

ای خهای به نام حرکة االفالک نوشته است که نسثابت بن قره بر این کتاب تعلیقه.موسی نسبت داده شده است

ثابت در آن از بنوموسی نقل قولهایی کرده است. .وجود دارد کتابخانه ظاهریه دمشق در ۳۳۳۹از آن به شماره 

های بنوموسی به نام رؤیة الهالل علی الرأی ابی جعفر محمدبن موسی دیگر از رساله بنا به نظر پینگری یکی

شاکر، قسمتی از کتاب گمشده حرکة الفلک االولی است. همچنین، به نظر وی احتماالً دو کتابی که ابن ندیم 

ند و بین بین ساز آنها یاد کرده یعنی کتاب المسئله التی القاها علی سندبن علی و کتاب مسائل جرت ایضأ

احمد ممکن است درباره مشکالتی باشد که بنوموسی به دلیل شکست کثیرالدین فرغانی ـ مأمور آنها در 

ساخت نهر جعفریه با آن روبرو شدند. در این میان فقط کتاب الشکل المدور ـ المستطیل به حسن نسبت 

که از آن  ز کتابهای مهم بنوموسی استکتاب القرسطون )درباره تعادل و توازن( یکی دیگر ا.داده شده است

 .اثری در دست نیست

 آثار موجود← 

 :برخی از آثار موجود برادران بنوموسی عبارتند از

 

 

 کتاب معرفة مساحة االشکال←← 

اب مشهور کت.نامندکتاب معرفة مساحة االشکال البسیطه و الکریّه، که آن را به اختصار مساحة االشکال نیز می

 قمری است و از ۲۵۸در  خواجه نصیر طوسی است. نسخه موجود از این کتاب، تحریر هندسه بنوموسی در

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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های خطی آن را تحریر معرفة مساحة االشکال البسیطه و الکریّه نیز های کتاباینرو در بعضی فهرست

تاب کتحریر خواجه نصیر از .این کتاب را به التینی ترجمه کرده است ژرار کرمونایی در قرن ششم . اندنامیده

در جلد دوم از مجموعه رسائل خواجه نصیر طوسی در حیدرآباد هند به  ۶۸۵۹معرفة مساحة االشکال در 

های های خطی متعدد این کتاب که سزگین معرفی کرده است، می توان از نسخهچاپ رسید. عالوه بر نسخه

قدس  آستان ابخانه مرکزیهای کتو نسخه و کتابخانه ملی ملک خطی آن در کتابخانه مجلس شورای اسالمی

ای تحت عنوان برهان آخر عن ( بر بخشی از این کتاب تعلیقه۸۲۰نام برد. ابوجعفر خازن )متوفی ح رضوی

و یا به  من کتاب بنی موسی، نوشته است که این تعلیقه در انتهای بعضی نسخ مساحة االشکال ۷الشکل 

کوتاه قول للحسن بن الحسن بن الهیثم فی شکل  نیز در رساله ابن هیثم. وجود دارد ای جداگانهصورت رساله

موسی نیز شناخته شده به توضیح بعضی از نکات ذکر شده در مساحة بنی موسی که به رسالة الشکل بنی

االشکال پرداخته است. رسالة الشکل بنی موسی ضمن مجموعه رسائل ابن هیثم به چاپ رسیده است. ابوالفتح 

بنی موسی فی البرهان نوشته  مقاله ای به نام تعلیقه علیاین کتاب تعلیقه محمدبن عبدالملک دوانی نیز بر

ز متن ای اقضایای هندسی طرح شده در این کتاب را شرح و بررسی کرده است. کالگت نسخه است. قربانی

ساحة االشکال را به همراه ترجمه انگلیسی آن منتشر کرده است. او همچنین اثر فراوان این ترجمه التینی م

 .را بررسی کرده است قرون وسطی کتاب بر هندسه

 

 رؤیة الهالل علی رأی ابی جعفر←← 

رؤیة الهالل علی رأی ابی جعفر محمد بن موسی بن شاکر که همانگونه که ذکر شد پینگری آن را بخشی از 

ای از این کتاب را در مجموعه مالفیروز در هند معرفی کتاب حرکة الفلک االولی دانسته است. سزگین نسخه

 .کرده است

 

 مقدمه کتاب المخروطات←← 

آن را تحریر المخروطات  مقدمه کتاب المخروطات که سزگین آن را کتاب المخروطات و آصف فکرت

دوم قبل از میالد( و در هندسه  قرن آپولونیوس پرگایی )یا ابلونیوس نجار، متوفی در اثر اند. این کتابنامیده

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AB%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AB%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
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است که ثابت بن قره آن را ترجمه و محمد بن موسی این ترجمه را تصحیح کرده است. خواجه نصیرطوسی 

بجز . اندن شاکر نیز نسبت دادهاین کتاب را نیز تحریر نموده است. ترجمه این کتاب را به محمد بن موسی ب

 های کتابخانه مرکزی آستان قدستوان به نسخههایی که بروکلمان از این کتاب معرفی کرده است، مینسخه

 ۶۹۷۳ش/  ۶۸۵۸اشاره کرد. ناظم طرزی اوغلو مقدمه این کتاب را در  و نسخه کتابخانة ملی ملک  رضوی

 .به آلمانی ترجمه و عین دستنویس را نیز چاپ کرده استبر اساس نسخه محفوظ در کتابخانه ایاصوفیه 

 کتاب الدرجات فی طبایع البروج←← 

 

اند، کتاب الدرجات فی طبایع البروج که آن را احکام الدرج للموالید و کتاب الدرج لبنی موسی نیز نامیده

 .کرده استهای مختلفی از آن را معرفی کتاب بنوموسی در احکام نجوم است که، سزگین نسخه

 اآللة التی تزمر بنفسها←← 

موسیقی به طرح چند  نظریه ها کتاب بنوموسی در موسیقی که در آن عالوه بر پرداختن بهاآللة التی تزمر بنفس

 دهند ونواختن موسیقی پرداخته شده است. این کتاب را به احمد یا محمد نسبت میوسیله خودکار در 

 ۶۸۸۲/۶۹۰۳کوالنژت و شیخو متن عربی این کتاب را در .ای از آن در بیروت شناسایی شده استنسخه

 ۶۸۵۰/۶۹۸۶آن را به آلمانی و فارمر در  ۶۸۸۷/۶۹۰۹اند. سپس ویدمان در المشرق به چاپ رسانیده مجله در

 .متن عربی آن را به انگلیسی ترجمه و منتشر کرده است

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87
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