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مجری طرح :زفتر زاًشگاُ فرٌّگیاى
عنوان طرح:

بسرگساشت حکین ذَارزهی

سرفصل فعالیت:

زیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتابرَاًی

علن ٍ اًسیشِ 

ازب ٍ ٌّر

هحرٍهیت ززایی

گرزشگری علوی فرٌّگی 

ظیاظت ٍ اجتواع 
فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی زاًشجَیاى با جایگاُ ٍاالی حکین ذَارزهی زر عرصِ علن ٍ زاًش

خالصه طرح :
ابَجعفر هحوس بي هَظای ذَارزهی (زازُ حسٍز ظال  ۰۸0هیالزی) ریاضیساى ،ظتارُشٌاض ،فیلعَف ،جغرافیساى ٍ هَرخ شْیر ایراًی زر
زٍرُ عباظیاى اظت .شْرت علوی ٍی هربَط بِ کارّایی اظت کِ زر ریاضیات ،بٍِیصُ زر رشتِ جبر ،اًجام زازُ بِ عَری کِ ّیچیک از
ریاضیساًاى ظسُّای هیاًِ هاًٌس ٍی زر فکر ریاضی تأثیر ًساشتِاًس ٍ ٍی را «پسر جبر» ًاهیسُاًس .جرج ظارتي ،هَرخ هشَْر علن ،زر
عبمِبٌسی ظسُای کتاب ذَز همسهِای بر تارید علن ظسُ ًْن هیالزی را «عصر ذَارزهی» هیًاهس.
ذَارزهی ریاضیزاى بٌام لرٍى ٍظغی اظت کِ حاصل تحمیمات ٍ تألیفات اٍ ٌَّز هَرز اظتفازُ هیباشس ٍ کتاب جبر ٍ همابلِ اٍ را
بعیاری از هترجواى هشَْر لرٍى ٍظغی ترجوِ کرزُاًس .بیشتریي چیرُزظتی ٍی زر حل هعازلِّای ذغی ٍ زرجِ زٍم بَزُاظت.
کتاب  Algoritmi de numero Indorumکِ ترجوِ کتاب جوع ٍ تفریك با عسزّای ٌّسی اٍ بِ التیي اظت باعث شس تا زظتگاُ
عسزی زر ارٍپا از عسزًَیعی رٍهی بِ عسزًَیعی ٌّسی-عربی تغییر یابس؛ چیسی کِ ٌَّز ًیس زر ارٍپا ٍ زیگر ًماط جْاى فراگیر اظت.
ٍاشُ جبر را ارٍپائیاى بغَر کلی از کتاب ذَارزهی ٍ اصغالح اهرٍزی الگَریتن ( )Algorithmusاز ًام ذَارزهی گرفتِ شسُ اظت .بِ
ٌّگام ذالفت هاهَىٍ ،ی عضَ زارالحکوِ کِ هجوعی از زاًشوٌساى زر بغساز بِ ظرپرظتی هاهَى بَز ،شس .ذَارزهی کارّای زیَفاًت را
زر رشتِ جبر زًبال کرز ٍ بِ بعظ آى پرزاذت.
جایگاُ ٍاالی حکین ذَارزهی زر عرصِ علن ٍ زاًٌش بِ عٌَاى زاًشوٌسی ایراًی ها را بر آى زاشت تا با برگساری برًاهِ ای ،بِ بررظی
ابعاز هرتلف زًسگی ٍی بپرزازین .هْواى ها زر ایي جلعِ پروفسور ناصر کنعانی از هفاذر زباى ٍ ازبیات فارظی ّعتٌس.
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