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 03/30/3310                                         حکمت اهلل عزيز

 دن و خیال پردازیانديشی
 

مندی خود انديشیدن  به خاطر هدف م قصدًاـیـذرانـما می گ ذرد البته خودـن ما می گــزی که در ذهـر چیـر وسیع هـبه نظ
 .است

 .و غیره نیازی به انديشیدن دارد چاره ای بسنج، چاره چیست؟  کنی؟  اصطالحات مانند چه فکر می
يا اينکه انديشیدن  انديشیدن نیازی است که می تواند انسان را از مشکالت به سوی حل آن بکشاند واينجانب البته به نظر 

 .دهد راهی است که انسان می خواهد حالت و يا وضعیت خود را توسط آن تغییر
، برنامه ريزی برای يک عمل، مطالعه ذهنی است که توأم به حل يک مسألهفعالیت های خاص  ۀيعنی انديشیدن از جمل

 مورد موضوع بحث برانگیز، چاره سنجی، راه بیرون رفت از مشکالت و امثال اين برای امتحان، دفاع از ديدگاه خود در
 .برساندها می تواند مفهوم انديشیدن را تا جايی 

 

 :را با احساس کردن بايد بیان کرد ناما نخست فرق آ
های متفاوتی را بازی می کنند، البته  کردو در حیات ذهنی ما کارکردن نقش های متفاوتی را داشته  انديشیدن و احساس

می کند، در خیال پردازی، ما  فعالیت هايی مانند رويا پردازی و تخیل فرقانديشیدن با  و همچنانمند است  انديشیدن هدف
کشد، البته رويا پردازی هم می تواند نقش  ذهن خود را رها کرده تا به هرکجا و هر جايی که می خواهد می رود و پر می

 .مندی تبديل شود ،  تغییر حالت يک انسان داشته باشد و می تواند به هدفردر زندگی، رفتا یبه سزاي
 

 عمل می ۀمندی جامع سوم به هدف، احساس دوم به حرکت و ،به خیال پردازی ً والبه نظر اينجانب مؤفقیت يک انسان ا
 .پوشد

خالف گذشته که مردم و يا امروز بر .البته جهت رسیدن به يک جای و يا مؤفقیت انسان بايد نو انديش و انعطاف پذير باشد
گردند که با انعطاف و  ی اشخاصی میبا مسؤولیت و وفادار بودند، به جست و جو ؤوالن در جست و جوی کارمندانمس

 .نوانديش باشند
دانید زندگی در محیطی که دايمًا در حال تغییر است می تواند پر از فشار عصبی باشد مگر  با اين حال همان طور که می

 .بهتر  بتوانند به آن بانديشند را نسبت به تغییر عوض کنند و که افراد ديد خود اين
مکان  خود را بايد مطابق به زمان و بايد عادت داشته و پیوستیوندد و يا خواهد وقوع می پ بهيعنی انسان به تغییراتی که 

 .تغییر  دهد
انسانی که وضع زندگی بهتر دارد در کاروان زندگی کدام رنج و تغییر را نديده و کدام تجربه ای از زندگی ندارد يعنی  اگر

جهت  يا چی در ر دو حالت براو رخ دهد، چی در جهت مثبت وهمیشه زندگی آن به يک حال باقی بوده اگر تغییر در ه
 منفی، پس چه خواهد شد؟

 

چه گناهانی را مرتکب شده و اگر در جهت منفی باشد دلش شکسته، نا  اگر در جهت مثبت باشد ببینی که چی اشتباهاتی و
ه بسا خوب که خود را مطابق امید، سبب کافر شدنش يعنی لفظ کفر را گفتن و حتی راضی به خود کشی خواهد شد، اما چ

يعنی هرچه زندگی برای شما مهمتر باشد در حفظ آن بیشتر تالش می کنید، خود را تصور  به حالت ها تغییر و وفق داد، 
 .شود کردن در حال لذت و خوشی زندگی حتی قبل ازينکه آن را پیدا کنیم ما را به طرف آن رهنمون می

 

انجام دهیم و معموالً  کمی تالش الزم دارد، ممکن در حل مسأله، طرح برنامه ای، خالصه انديشیدن کاری است که بايد 
 .فهم مطلبی، يا به اثبات نظرتان موفق شويد يا نشويد

پس انديشیدن با خیال پردازی فرق دارد، در خیال پردازی اساساً  مؤفقیت و يا شکست مطرح نیست، پس انديشدن مهارت 
ز آنرا دارد همچنین مهارتی که هر کس می تواند آنرا بهبود بخشد و از آن استفادۀ درست است، مهارتی که هرکس قدری ا

 .نمايد
به تصحیح خود می پردازد، خطرات و بخشد  انديشه خود را جهت می ،خالصه خوب انديشیدن پروسه ايست که درآن

 .يا پاسخ دادن نمی هراسد دهد و هرگز از پرسیدن و عجوالنه راهشدار می
 

 پايان
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