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 بسمه تعالی

 

 سخن سردبیر

 

که از دو حرف اوّل  بابتاین نظریه را از این : دانایی و یقین اختصاص دارد. دینظریة و توصیف به ارائه  نامهة فصلبرای چهار شمار سخنین ا

تواند می؛ از این بابت، دانایی و یقین، ده هم هستندر فرهنگ لغت، به معنی آفرین «دی»نامید.  «دی»توان یقین اخذ شده، می "ی"دانایی و  "د"

یقین با ساختار بازخوردی با سه سازة زیرکی، دانایی و  آنسیمای این نظریه،  . در نخستین بخشباشدها انسانافکار، رفتار و کردار بخش جان

 ، ارائه شده است.1در شکلزمینه، جنس، سبک و عمل دانابنیان 

 
 

 

تعامل دانش، تعقل و از هاست که اندوختن تجربهرد ردورزی است و خِدانایی، حاصل خِهر چند . استبا مرکزیت زیرکی محوری  شش ایمنظومه ،دانایی

  .شودتدبیر حاصل می

دانش، خمیرمایه  ریشة درخت ادب، خِرَد است. .کندکه شخص را تیزهوش می با دانش و تجارب افزون شود و زیور آن ادب نیکو استد رَخِ    

انسان به اندازه  اندیشه است و اندیشة مایه حکمت،گفتارشان بر پایه راستی، درستی و حکمت است. جان اهل فضیلت،هاست. خِرَد و اوج فضیلت

  ها، بهترین آموزگارند. تجربهتجربة اوست. 

زیرک، دانا، هدایت خود را از گمراهی بازشناسد، خودشناس و حسابرس خود است. زیرکِ شود. رد و تفکر دانا میدانا، زیرک است. زیرک با خِ    

اش قرار ز روزگار گذشتهدمند به کمال دست یابد و هر روز خود را بهتر اخِرَزیرکِ شوند. ورزی، نمایان میپندها با اندیشهپند است. در کمین 

 دهد. می

  است.و آفت علم، فراموشی و آفت سخن، دروغ آفت زیرکی، غرور امّا آورد. بوجود می حسن کمال و کردارهای واال، برتری    

 ، به تصویر کشیده شده است.2برای سیر در منظومة دانایی، الگویی از مسیر آن در شکل    

 

 یقین دانایی زیرکی

دانایی و یقین :دی نظریةمدل . 1شكل   

عمل داناییو  دانایی؛ سبک دانایی؛ جنس اناییزمینه د  
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 دانایی منظومة. مسیر 2شكل 

 

 

 زادهمحمّدرضا حمیدی

 

 

 

 

 

 

های رویدادهابردن به پایهپی  

شدن با همّت  

حسن کمال و 

واال یکردارها  

فرابینایی و 

 شنوایی

یشناختفرا  

خِردبنیان و 

گراحکمت  

در افکار،  زیبایی

 گفتار، رفتار 

 و عمل

یابیفرا آشکار  


