


 حجاب



اگر کسی خوشش نیاید دین منفعالنه داشته باشد پس چطور حجاب را معرفی   
 ؟باشیممعرفی نکرده منفعالنه  راکنیم که آن 

 .حجاب را فعاالنه معرفی می کنیم



 .شودحیات انسان از رابطه بین انسان ها آغاز می 

آنقدر که انسان با رابطه ها به بهشت و جهنم  
به بهشت و  میخانه درسر سجاده یا  ،می رود

 .جهنم نخواهد رفت

رابطه بین انسان ها رابطه بین زن و مرد ابتدایی  در 
 .ترین و کلیدي ترین رابطه است





و  توان برنامه ریزي ،هوشبرخورداري از اداره رابطه بین دو انسان یعنی 
 .داشتن در اداره رابطه قدرت عمل مستقل



 

مسئله را خوب 
.بشناسد  

براي حل مسئله بتواند به  
خوبی تشخیص دهید و  

.مرحله بندي کند  

.بتواند اقدام کند  



کسی که توانایی مدیریت دارد کسی است که نظم دارد و مدیریت زمان خود را به عهده  
 .کشند میاما کسی که منفعل است او را به هر سو . گرفته است

 .هیچ وقت برنامه نمی ریزد و هیچ وقت جلوي هیچ جریانی نمی ایستد
 .ندارداین انسان توانایی   



 .مسئولیت دهی او بهمدیریت را به هر کسی دادي متناسب با آن باید 
 

 !!آیا یک مدیر می تواند بگوید من آزادم؟؟

البته هر کسی که این ارزش را پیدا کرد نباید دیگران را فریب دهد  
 .و  آنها را به بردگی بکشد



مدیریت را از نظر سخت  -1
 افزاري بھ چھ كسي داده اند؟

مدیریت را از نظر نرم  -2
 افزاري بھ چھ كسي داده اند؟

منظور جنبه هاي 
روحی و روانی  

 یک ارتباط

منظور جنبه هاي 
 مادي یک ارتباط



بخش نرم  ،مردارتباط زن و مدیریت  شناختیتوجه به آیات و روایات و مسائل انسان با 
به زن داده شده است و بخش سخت افزاري و بی ارزش تر آن با -روحی و عاطفی -افزاري

 .  مرد است

 .این نوع مدیریت زن ،ھم در آغاز است و ھم در پایان

 .کند می خواستگاري و مراجعه مرد و نشیند می پادشاه مثل زن آغاز در
 .است بوده بشریت تاریخ طول در ،گفته بشریت آیین ،نگفته دین را این
 هم مرد و است اینگونه واقعا هم و باشد گونه این دارد دوست هم زن

   .باشد منفعل اینکه از ندارد ابایی
 .  زن است که انتخاب می کنداین 



در خانواده هم مدیریت با زن است به همین دلیل نقش تربیتی زن بر مرد و فرزندان 
 . است نقش اول

برخی می گویند مرد رئیس است ، مرد رئیس حقوقی است بخش هاي  :دقت شود
 .فیزیکی و اداره مالی بر عهده اوست و بخش هاي روحی مدیریت با زن است



 .ستوا روحی قدرت با متناسب است شده داده زن به که مدیریتی

  .است داده قرار ها زن در طبیعی بطور  خدا که بیشتري ءحیا
 می تواند و است مسلط بود خوددار که کسی .است بیشتر خودداري اش بود،  بیشتر حیائش که کسی هر رابطه در

 .کند مدیریت
 

 .مرد به  نسبت زن جنسی نیاز بودن پنهان
 .نیست خودش نیازهاي نوع این ةبیچار مرد مثل زن .است شده داده زن به که است قدرتی این 
 

 .نیست خود نگاه اسیر ، است نگاهش اسیر مرد که آنقدر زن
 کند می نگاه وقتی او نترسید گوییم می کنند می ورزي غیرت زیادي همسرانشان به نسبت که جوان مردان به

  !نیست تو مثل که او نمی شود وشیفته و عاشق
 .ستین آلود هوس مردان نگاه مثل ها خانم نگاه

 
 . طالب نه باشد مطلوب دارد دوست زن 

 
 جستجو مرد و است انسانی تر عمیق اهداف گر جستجو مرد و زن بین رابطه در که دارد اي روحیه زن 

 .است تر سطحی يها هوس گر



زنان همیشه از باال به مردان نگاه می کنند چون مسلط تر هستند و  . تجربه نشان داده زنان عاقالنه تر نگاه می کنند

 .  نگاهش دنبال اهداف عمیق است، پس زن می تواند مدیر باشد

 .کند میزن به دوام ارتباط هم فکر  –ارتباط مداوم تر یعنی عاقالنه تر است جستجوگر زن 

 ))ع(حضرت علی .(اَعقَلُ النّاسِ اَنْظَرُهم فى الْعواقبِ
 .عاقل ترین مردم کسى است که بیشتر در عاقبت کارهایش بیندیشد

در هر رابطه اي که بخواهد شکل بگیرد زنان نگاه می کنند  . زن در فطري ترین وضعیتش به تداوم می اندیشد

 .  به عمق آن نگاه می کنند. این رابطه تا کی ماندگار است

 .  دقیقا برعکس هستندمردان 



دهد می او به را مسئولیت خداوند پس است زن اندیشد می بیشتر مرد و زن رابطه در که کسی. 

دهد می تشخیص بهتر خانم باشند برخوردار روحی تعادل از دو هر که مردي و زن بین در همیشه. 

تسلیم و شود می منفعل صورت این در که شود خارج خود طبیعی دایره از تواند می زن البته 

 آن طبق و دهد می جواب دارند، او از مردان که خواهشی هر به وقت آن می شود؛ دیگران مدیریت

 .کند می عمل

داشته مسلطی روحی قدرت که کسی هر   =>   شد داده زن به مدیریت این روحی قدرت وقتی 

 در مردان تا هستند بیشتري بصیرت داراي مردان با ارتباط در زنان .می کند پیدا هم بصیرت باشد،

 .مردان تا خورد می دردشان به مرد کدام می دهند تشخیص بهتر زنان .آنها با ارتباط

جالب است که هم تشخیص زن بهتر است و هم مثل پادشاه می نشیند تا بیایند و او یکی را انتخاب 
 .این آن چیزي است که برخی آن را مسخره می کنند به عنوان تحقیر زن. کند

 .سلطه مبارکی است که خدا داده -سلطه زن را نگاه کنید
درخواست او از اعماق معرفتش نشات نمی گیرد . او درخواستش را مطرح می کندنمی کند؛ مرد درك 

 .اما تشخیص زن از اعماق معرفتش است. بلکه از سطوح سطحی هوس هایش نشات می گیرد



 تمناي با جامعه در زن یک "نه" .باشد نداشته عمل قدرت که نیست مدیري مثل زن
 یک "نه" قدرت غربی جوامع بدترین در-اي جامعه هر در .میکند برابري مرد هزاران

 به چون دارد؛ روحی قدرت چون دارد مدیریت زن پس .کند نمی انکار کس هیچ را زن
 .دارد عمل قدرت  بصیرت، از بعد و دارد بصیرت روحی قدرت واسطه

 .زن نیازي به اسلحه ندارد . قدرت عمل، اسلحه نیست
"استاو در هر جامعه اي با کمال اقتدار پذیرفته  "نه. 



هم با مسئولیت اول مدیریت اول که مدیریت نرم افزاري و روحی است با زن است پس 
 .زن است

 .داشته باش حجاباست که خدا به زن می گوید مسئولیت به خاطر این : دقت کنید
 

 .فلسفه حجاب او ، اداره این رابطه است  
   

 .چاپلوسی براي زنانیا  نه صحبتی علیه مردانیک واقعیت است این 



تو می گوید چون تو قدرتش را داري و او ندارد، پس تو باید رعایت کنی ضمن اینکه او هم باید به 

 .است که او از تو ضعیف تر استمشخص ولی -تالش کند

تو باید این رابطه را  . باش، او نمی فهمد، او قدرت مدیریت این ارتباط را نداردداشته را تو این حجاب 

 .  داده اند را حجابمسئولیت و تسالم سازي کنی به این دلیل به 

 !به او بگویید خراب نشودخب 

 .لذا آیه قرآن می گوید تو صدایت را نازك نکن که او خراب می شود
؛ »َمَرضٌ فَال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ «

 ؛ .32، آیھ )33(احزاب 
پس با ناز و نازك كردن صدا، سخن مگویید؛ زیرا آن «

 .  »كھ در دلش بیمارى است، طمع مى ورزد



 یعني خانم مدیر  خانم محجبه 

.پذیردمرد متواضع مدیریت زن را می   

 مردان متکبر اولین دشمنان حجاب

به غرور آنها بر میخورد که شما پوشش 

شما دارید او را در ارتباط برقرار کردن  . دارید

 .آدم حساب نمی کنید





 :گذاریماسم آن را می  !؟مردهارا بگذاریم ترسیدن از  حجابچرا اسم 
 .مردهارحم کردن به 

او اصال دلش نمی سوزد، به جهنم ندارد،  نوع دوستی ندارد که حجاب کسی 
، خانواده اش بهم ریخت،  نتوانست درس بخواند، می گوید به من  که نابود شد

 !...!چه

هم داري نسبت به مرد تو  خانم هایی که این رحم و شفقت در وجودشان نیست باید گفت 
هر یک می خواهند بر دیگري . مرد یکجور گرگی می کند و تو هم جور دیگر. گرگی می کنی

 .تاثیر خود را بگذارند

 .مردان مهربانی کرده و آنها را خراب نکرده و بهشان رحم کرده استبه 



به خانم هاي بروید، وقتی شما حجاب داشته باشی و در یونیفرم متحدالشکل 
 .دیگر رحم کرده اید

کسانی که اولین بار .چرا اجازه می دهید در عرصه دلبري کردن رقابت ایجاد شود

فرقی نمی کند خانم از زیبایی برخوردار . زیر پاها له می شوند خود خانم ها هستند

. باشد یا نه، باالخره رقابت استرس می آفریند، چرا بازار رقابت را تشدید می کنید

پیش خودش چه خانمی که برایش مهم نیست دیگران دچار استرس می شوند آن 

 !!!!می کندفکر 

کاري .خودخواه است یا کینه اي است که می خواهد از دیگران انتقام بگیرد او یا 
 .که دیگران بارها او را در رقابت جا گذاشته اند



  قرار داده دستور خدا که احرامی لباس در حج، دوران طول در

 .می گیري

  .شويحاجی هنر نکرده اي که محرم می  

  می روند حجاب با  ها خیابان در ها خانم که مدتی طول در

   !؟چیست مگر احرام .است رسید نهاآ وجود به احرام ثواب بوي

  خب اي، پوشیده لباس الهی امر به که است این جز آن زیبایی

 .اند پوشیده خدا امر به هم ها زن



 .�ودزن �ی �وا�د با عفاف ��د آ���ن 

حجاب وقتی «جلسات سخنرانی استاد پناهیان با موضوع 
 »زن ها مهربانتر می شوند

 
 
 

http://bayanmanavi.ir/post/240 
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