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 بسمه تعالی

 

 سخن سردبیر

 اختصاص دارد به شرح زیر است: دینظریة  داناییِمعنایی و کارکردی  ابعادو توصیف ه ارائه نامه که بفصلسردبیر  نخسبخش دوم 

وّاس و تمایل حسی حاین شناخت، فراتر از  شناخت پیداکردن است. ،رویدادیدانایی نسبت به آغاز و پایان، آشکار و نهان  .1

اشراف پیدانمودن است. رویدادها را باید شناخت نه  ی،های آشکار رویداد دیده شود و بر حیات پنهان رویداداست تا جنبه

ه واسطه ابزار شنیدن بلکه با ابزار ادراک به سبب دور یا نزدیک بودنشان بلکه باید با قاعدۀ شنیدن و دیدن اّما باید شنید نه ب

. با همان لذا دانایی، شنوا و بینا شدن استدیدن بلکه با ابزار بینایی فکری و عقالنی؛  کردن، باید دید نه به واسطه ابزار

ن پند چشم بینا، به هر چیز، بنگرد در آ شود، شنیده شود و با همان چیزی که شنیده شده، دیده شود.چیزی که دیده می

 کند.و پیام دریافت می

توان از ها را آشکار کرد، البته میبه درون رویدادها است تا پنهان یافتن بر پایه علم، دانش و توانمندی نفوذ دانایی، قدرت .2

رد که نشانه سِیرکردن از علمی به علم دیگر با دستاوردهای مختص به خود است؛ از این ب  گیری هم استفاده آزمون و نتیجه

آید امّا بر شود. هر چند که علم و دانش از طریق تجربه، اکتساب، تسخیر و ایجاد به دست میای نمایان میرو، علم تازه

کند. علم به آموختن صِرف نیست بلکه لید میقامت آگاهی استوار است. لذا دانایی، ثمرۀ علم و دانش است که آگاهی تو

توان بر زمانه فائق تنها با عقل است که می اباشند. امّچراغ عقل میعلم و دانش در حقیقت، روشنایی پیداکردن است که 

کرد. را در ذهن، فکر، هوش و دل خود نمایان  این مراتبباید لذا رسید  توان به خِرَد و سپس به دانایی. با عقل میآمد

ورزی، پیام وقایع و رویدادها، شود. با اندیشهروشنایی با اندیشیدن کامل میاین شود. ، هادی انسان میمذکور روشنایی

 ها است.شود، امّا آفت موفقیت در علم و دانش، س ستی و تنبلی است. س ستی و تنبلی، سر منزل شکستآشکار می

است که رویدادی، قائم به چه چیزی است و بر پایه چه اصول و مفروضاتی حیات یافته و  دانایی، به این شناخت رسیدن  .3

بردن به حقایق و واقعیات، خط، مسیر و جهت را برای پیاین  کند؛طور که خط زیبا، حق را آشکار میایستاده است. همان

شود. خاشع بودن خط، نشانة خاشع بودن دل لقی میانسان تدست  ای از دانش است و زبانِدهد زیرا خط نشانهنمایش می

ترین ترین چیزهاست، امّا در عمل، تنگدارد. بنابراین، حق در توصیف و گفتار، گستردهمیها را نیز به خشوع وات که انداماس

 داند.داند بیشتر دانش در چیزهایی است که نمیکند و میداند، دشمنی نمیدانا، بر آنچه نمیچیزها است. 
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شمارد. مبارزه با هوس، رأس خِرَد است. اگر هوس باال رود، حکمت و خرد از انسان گریزان ، خِرَد را دوستی پسندیده میدانا .4

بختی در منش، روش، اخالق شود. ثمرۀ عمل خردمند، باال رفتن در نردبان دانایی و کمال است. کمال دانا، سعادت و نیک

طالب همّت است و همّت، مقصد خِرد. بلندی همّت، زایندۀ بردباری، وقار و  خِرد، و فرهنگ زندگی و پس از زندگی است.

 بینی است.امّا، بدترین آفت خِرَد، خود بزرگ های بلندی همّت، کردار زیبا است.کَرَم داشتن است. از نشانه

بلند و استوار دارد. همّت، دستاورد دانایی و زایندۀ هدایت، کمال، موفقیت و رستگاری شخص است. دانا، ارزش  تدانا، همّ .5

شود. دانا در جستجوی داند و در تالش است تا همّت خود را واال گرداند، زیرا ارزشش عظیم میخود را به اندازه همّتش می

رسد. کمال انسان به داند. دانا به اندازۀ همّت به کمال میو افتخار می ت است زیرا بلندی همّت را شرافتترین همّعالی

های کمال، زیبایی و شیوایی در فکر، سخن، رفتار و عمل است. هّمت، پیمانه سعادت، میزان خِرد اوست. از نشانه

ها و مقامات عالیه را ها(، شجاعت، عزّت، طمع نداشتن و اندوه است. حقیر شدن همّت، فضیلتحمّیت)عارداشتن از زشتی

 .بردشک رَورد و بته خ غِکند و وی را حقیر گرداند و بر دوست، از انسان دور می

ترازوی انسان است. دل انسان، زبان اوست  ،دانایی، زیباشدن در زبان است، شیوایی و زیبایی زبان، سرمایه انسان است. زبان .6

خِرد است. سالمت انسان، در نگهداری زبان است. حفاظت از زبان،  مانو خِردش، آئین و راهنمای وی است. زبان، ترج 

در لجاجت، تدبیر نیست، رأی و اندیشه ب رد، زیرا لجاجت، اندیشه را می باشدنمی، لجوج شخص دانالذا،  ؛آفرین استعمل

 خیزد.ها بر میها از لجاجتکند، زمین خوردنورز میها را کینهنیست و دل

 

 زادهمحمّدرضا حمیدی
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