
زی پرشین با دانشگاهی مقاله یک نوشتن

دامن افشان وحید
پایه علوم گروه کرمانشاه، صنعتی دانشگاه

چکیده

که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن جایگه بدین خرد وصف خردمند ای کنون
رهنمای خرد داد راه از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد زو نیوشنده گوش
فزونی وزویت غمیست وزویت شادمانی ازو سرای دو هر به گیرد دست خرد دلگشای خرد و
خردمند آن گفت چه زمان یک شادمان همی نباشد وان ر روشن مرد و تیره خرد کمیست وزویت

برخورد. از گفتار ز دانا که خرد مرد

مقدمه ۱

بر از که نیابم جای برومند درخت بر اگر رفته اند همه دانش باغ بر گفته اند همه گویم چه هر سخن
بر ساختن پایه ای مگر توانم گزند بازدارد زو سایه همان بلند نخل زیر شود کو کسی رای نیست شدن
فسانه و دروغ را این تو یادگار یکی بمانم گیتی به شهریار نامهٔ نامور کزین فکن سایه سرو آن شاخ

برد. معنی و رمز ره بر دگر خرد با خورد اندر چه هر ازو مدان بهانه و فسون رنگ به مدان

کار روش ۲

فرمول است. آشنا فرمول یک a۲ + b۲ = c۲ که می دانیم است. ساده۲ بسیار کار روش۱

a۲ + b۲ = c۲

بگیرید. نظر در را زیر فرمول حال می رسد. نظر به جالب نیز

a۲ + b۲ = c۲
∞∑

n=۱

∫ b

a

f(x)dx (۱)

می بینید... ۱ فرمول در که همان طور

اول روش ۱ . ۲

توانایی تا بدان آفرید چیز ناچیز ز یزدان که نخست از گوهران مایهٔ سر درست دانی که باید آغاز از
و آب میان تابناک برشده آتشی یکی بی روزگار و بی رنج برآورده چهار این گوهران سرمایهٔ پدید آرد

است. فارسی پانویس یک ۱این
۲This is an English footnote

۱



ز پس وزان پدید آمد خشکی پس گرمیش ز دمید جنبش به آتش که نخستین خاک تیره بر از باد
سرای سپنجی بهر ز آمدند جای به گوهر چار این چو فزود تری باز همان سردی ز نمود سردی آرام
نمایندهٔ شگفتی تیزرو گنبد این آمد پدید برافراخته گردن هرگونه ز ساخته دگر اندر یک گهرها آمدند

جای. سزاوار یک هر گرفتند کدخدای شد هفت دو و ده ابر نوبه نو

دوم روش ۲ . ۲

چراغ چندین به و فروغ چندین به دود و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت ز
سوی برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو دلفروز گوهر اندرو وان ر باغ نوروز به چون بیاراسته

همی. نتابی من بر که بودت چه همی آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش یک ازین نباشد باختر
ببینید: را زیر شکل حال

التک نماد :۱ شکل

می بینید... ۱ شکل در که همان طور

گذشته در دوم روش ۱ . ۲ . ۲

که... دیدیم ۲ . ۲ و ۱ . ۲ زیربخش های در

قبلی کارهای ۳

گذشته... در است، موسوم Vahid روش نام به که روشی
To be or not to be. That’s the question.

که... می دهد نشان ۱ جدول ببینید: می توانید را اطالعات این زیر جدول در

تهران شهرهای از بعضی :۱ جدول
اصفهان تهران
کرمانشاه تبریز

۲



پیشنهاد ۴

مرجع همچنین کنید. استفاده موضوع این مطالعه برای [۲] و [۱] مرجع از که می شود پیشنهاد پایان در
بود. خواهد نیاز مورد بیشتر بررسی برای [۳]
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