بررسی مثال های نسوی از زیج جامع کوشیار
مریم زمانی
کارشناس ارشد تاریخ علم

ابوالحسن علی بن احمد نسوی آنچنان که در ابتدای رسالۀ بازنامهاش گفته است در سال  173یزدگرددی در ری
به دنیا آمد .به دلیل عالقه به پدندگان شکاری در خدمت چندین پادشاه بود او تجدبیاتش در مورد پدندگان را در
شهدیور  444یزدگددی در کتاب بازنامه بدای آیندگان نوشت.
آنچنان که از نوشتهها بدمیآید در ریاضیات چیده دست بود چون به استاد مختص ملقب شده بود ،چندین کتاب

در ریاضیات از او بدجای مانده است .مانند المقنع فی الحساب الهند ،التجدید فی اصول الهندسه ،اإلشباع فی شدح
شکل القطاع و  ....بنا به نوشتهاش در ابتدای رسالۀ الالمع شاگدد کوشیار بوده است.
رسالۀ الالمع فی امثلۀ زیج جامع در سال  434یزدگددی 414 ،هر.ق .و در  8فصل نوشته شده است .فصل اول
تقویمها ،فصل دوم؛ جیب و وتد ،فصل سوم؛ ظلها ،فصل چهارم؛ طول دایدة البدوجی حقیقی سیارات و رفتارشان
فصل پنجم؛ اعمال مدبوط به طالع روز و شب ،فصل ششم؛ گدفتگیها و آنچه مدبوط به آن است.فصل هفتم؛ به
احکام نجوم مدبوط است .فصل هشتم؛ اعمالی که کمتد به آن نیاز است .نسخۀ یکتای این رساله در کتابخانۀ باتلد
دانشگاه کلمبیا و به شمارة  Smith MS.45/7موجود میباشد.
در این قسمت روز نخست رمضان سال  414هجدی را مییابیم:
اگر روزهای سپری شدۀ سالها را داشته باشیم ،آن را بد هفت تقسیم میکنیم باقیمانده نشان روز هفته است از

 155213گذشته ،به ازای هشت ماه سپدی شده از آغاز سال  612روز به روزهای
ابتدای آغاز تقویم هجدی قمدی

گذشتۀ تقویم میافزاییم:
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از پنجشنبه بشمدیم ،نخستین روز رمضان پنجشنبه است .یعنی رمضان  414هجدی با پنجشنبه آغاز میشود.
اگر سالها را در نظر بگیریم ،باید عدد سالی که در آنیم را بد  632تقسیم کنیم .سپس با کمک جدول مدخل
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در ستون اول جدولِ مدخل ماههای هجدی به ازای عدد  34صِفد نوشته شده است که نشان پنجشنبه است .به
همان نتیجۀ قبلی رسیدیم.

مثال دوم در مورد یافتن تابع ظل است:
میخواهیم  15 40را بیابیم :ظل کمان پیش و پس از آنرا از جدول ظل مییابیم و تابع تانژانرت را جرایگزین
تابع دستور درونیابی میکنیم.
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پاسخ نسوی  16;49,36است 7 .با پاسخ ما متفاوت است.

ب-یافتن کمان ظل اول؛ بدای یافتن کمانِ ظل  ، 16 49 36ابتدا ظلهای قبل و بعد را از جدول مییابیم ،آنها
را از هم میکاهیم سپس با درونیابی کمان مورد نظدمان را مییابیم.
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آخدین مثال مدبوط با یافتن دورة حدکت بازگشتی سیارات است:
مثال نسوی در مورد زحل است .باید خاصۀ زحل و جایگاه نخستش را بدانیم و آنها را از هم بکاهیم:
aђ (t)  3 26 21 45

stat 1  3s22 51

و بد مقدار حدکت روزانۀ زحل که  47دقیقه است ،تقسیم میکنیم:
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چون پاسخ نسوی  aђ (t)  3 26 21 45بود
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 T  43 5را به دست آورد.
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که زمان باقیمانده تا بازگشت سیاره است .پاسخ نسوی با پاسخ ما  1day 6تفاوت دارد.
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