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 بسمه تعالی

 خن سردبیرس

اختصاص دارد به شرح  دینظریة و گلُچینی دانا در  نادان ،داناکه به ارائه و توصیف ابعاد معنایی و کارکردی خن ساین بخش چهارم 

 زیر است:

ناپذیری، پندارد. دانا، آزمندی و سیریها میشمارد و آن را مایه تباهی همه چیز و ریشة تمام بدیدانا، نادانی را درد می . دانا و نادان

شناس است. دانا، شخصی را که هر چند خوش سیما و بلند پایه باشد امّا اگر داند. دانا، نادانبُخل و دشمن خود را نتیجة نادانایی می

داند که نادان به تقصیر)عیب( خود آگاه نیست و نصیحت خیر خواهِ پندارد. دانا، مینی کند وی را نادان و فرومایه میاز خداوند نافرما

 رده است هر چند که]به ظاهر[ زنده باشد. پذیرد. نادان، مُم[ نمیخود را ]هَ

بخورد و همیشه وی را در حال افراط و تفریط  های باطل خود راشناسد که فریب هوی و هوس و اندیشهدانا، نادان را کسی می     

به  -نادان، کسی است که خود رازیان است و دانش او مایة گمراهی.  های خود شده است. کار نادان، مایةبردۀ خواهش کهبیند می

عیب و ایراد گیرد و مخالفان دانا شمارد و به رأی و نظر خود بسنده کند و پیوسته از دانشمندان دوری کند و از آنان  -داندآنچه نمی

داند، منکرش شود و آن را دروغ کننده شمارد. هرگاه به مطلبی بر خورَد که آن را نمیهخود را بر خطا داند و آنچه را نفهمیده، گمرا

وجود ن چیز آکنم گمان نمی .کنم که وجود داشته باشدشناسم و فکر نمیمن چنین چیزی را نمی ی خود گوید:و از روی نادانشمارد 

به خبر است! از این رو، این از آن روست که به نظر خود اعتماد دارد و از نادانی خویش بی و داشته باشد و کجا چنین چیزی هست؟!

سرگشته ماند، از طلب دانش تکبر ورزد، قبل از  نکار کند و در نادانیمند شود و حقّ را اِپیوسته از جهل بهره ،خویش سبب نادانی

کند زیرا خود خیزد و ندانسته حکم میبفهمد به مخالفت بر می دهد و پیش از آن که ]مقصود گوینده را[پاسخ میطلب[ شنیدن]م

 را اسیر زبان خود کرده است. 

و خیرخواه را دشمن او معرفی  دهدنادان خود را فریفتة سخنان ستایندۀ چاپلوسی کرده است که زشت را در نظر او زیبا جلوه می     

 ترین نادانی، ناآگاهی از شأن و منزلت، قدر و اندازۀ خود است. بزرگ .بالدکند و به نادانی و دانش خود میمی

خندد. نادان، هر انگیز نباشد، مینادان، بر چیزی که تعجبدهد. نچه را که از آن نهی شده، انجام میآنادان با همّت حقیر خود،      

کند پیش از آن داند، فاش سازد. نادان، شخصی است که استفاده زود هنگام از فرصت میو هر چه می وردآبه زبان می داندچه می

داند، نشناسد. نادان، بر چیزی داند و نکوهش خود را از چیزی که نمیکه آن را کامالً به دست آورد. نادان، دشمن چیزی است که نمی

 داند.ش کند و دشمن چیزی است که نمیشناسد، نکوهکه نمی
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که  دهدقرار می( داناییو رفتارها)= زمینه  هاشهیبر اساس اند خود را عمل یالگو نده است.یادگیردانا، شخصی . داناچینی گُل

 یسازبرونی( و دانایی= جنس یقین) یسازدرونیبا ( در تعامل مستمر داناییرا به صورت سبك رفتاری)= سبك  دیاطالعات جد

و به شرح زیر ، 4چینی مطابق شکلاین گُلاست.  گراچینشخصی گُل ،لذا دانا دهد.( مورد استفاده قرار میاخالص در عمل)انطباق= 

 است.

 

 چینی داناگُلهاي اليه  4شكل 

های دلش، باز است که فهم و بصیرت های حکمت وی است. دانا، گوشهایش و ظرفخُویی است که دل او، کتاب دیده( دانا، خُوش1

 گیرد. ها، پند میداند و از تجربهبخش دل خود میشود و حکمت را روشناییارمغان آن می

 داند.ها میها و زیادکنندۀ روزیدوستی ارکنندۀ رشتةرا استوخُلق ها و حُسن خُویی را سرآمد همة نیکی( دانا، نیك2

 داند.تر کردن ایمان و زیادکنندۀ عمرها میها و کاملخُویی را آبادکنندۀ خانه( دانا، خُوش نیت بودن، نیکی کردن و خُوش3

رویی در برخوردها، ت( فروتنی، ث( بردباری، خُوشخُویی و مهربانی، ب( گفتار پاکیزه و مؤدبانه، پ( رمخُلق را در الف( نَ( دانا، حُسن4

 داند.ج( شکیبائی و چ( بخشندگی می

و  آورخود را، قاصد، پیغامپایة حکمتکند و نگاه ها را با انصاف، تقویت میاست که اُلفت دلکننده ( دانا، شخصی با انصاف و احسان5

 شمارد.بَلَد دلش میراه

 شمارد.وار، بادوام و برترین میخالص در عمل را استا( دانا، 6

خُوش خُویی

نیک جُویی

خُوش 
نیت بودن

با انصاف و 
احسان گرا

اخالص در 
عمل
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گرفته از درون های شکلگران پنهانکار و حسودان را دارد و بر وسوسه، شخص دانا، توانایی شناخت نحوه بروز شرّ وسوسهدر نهایت     

یابد. این جماعت، طالب ها، آگاهی میگر در گرههای وسوسهشود. دانا از چگونگی و زمان دمیدن جماعتها آگاه میسینة انسان

 آورد. برد و روشنایی را به ارمغان میز بین میاند امّا او تاریکی را اتاریکی

دانا به لحاظ زیرک بودن بر حقه، دروغ، نیرنگ و ریاکاری، ظاهرسازی و مخفی کردن حق، شناخت پیدا کرده و از آنها دوری      

کارگزاران جباران و های منحرف، پیشوایان گمراه و ظالم، نشینگر پنهانکار را اشخاص ناباب، همجوید. وی مصادیق وسوسهمی

گر، دانسته و تالش جمعی وسوسه، وسائل ارتباطپردازو دروغ ظاهر فریبهای اندیشکدهطاغوتیان، نویسندگان و گویندگان فاسد، 

 کند خود را از شرّ آنان با یاری خداوند متعال دور کند. می

 زادهمحمّدرضا حمیدی

 


