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 ( س)حضرت زهرا  ه آموزش  عالی خواهرانسسؤم

 شهرستان میبد                           

 6/2/9911مرضیه هاتفی                        :تهیه کننده

 شباهت های نفس اماره با ویروس کرونا

 نشان نانسا سکنات و حرکات و کارها همۀ :هامار نفس-9

 می امر بدی و شرارت به را او که دارد حیوانی طبیعت از

 ندارد، حیوان با زیادی فرق پایین مرتبۀ این در انسان. کند

 تفسیر نمونه،نکات برداشتی از ) .است اماره نفس اسیر او

 (یوسف35المیزان،آیه 

 به حیوان از یا: دارد حالت دو کرونا ویروس :کرونا ویروس

 که است هایی انسان دست ساختۀ یا شده منتقل انسان

 طبیعت پس واداشته، کار این به را آنها حیوانی، نفس

   .دارد حیوانی

 مردم اکثریت در امروزه خطرناک امارۀ نفس :هامار نفس-2

 و هوسرانی غرق که متمدن ملل میان در حتی زمین، روی

 ،محسن فیض پور ).دارد غلبه و نفوذ هستند، پرستی ماده

 ،1ج دارالعرفان،عرفان اسالمی،  ،صابریان محمد جواد

 (1531دارالعرفان

 این به را خاصی قومیت یا منطقه نباید :کرونا ویروس

 یا نژاد، و قومیت چه از افراد که این. دهید ربط بیماری

  .نیست مهم کرونا ویروس برای هستند، خاص جمعیتی

 و کامل غلبۀ انسان زندگی در حیوانی نفس :هامار نفس-3

 ناطقه نفس بالسوء، امارۀ حالت بودن با و دارد شدید سلطۀ

نکات ) .دهد تجلی را خود ملکوتی رخسارۀ تواند نمی

 (یوسف35 نمونه،المیزان،آیه تفسیربرداشتی از 

 شدید سلطۀ و غلبه با منحوس، ویروس این :کرونا ویروس

 نمی انسان بدن حاد، حالت در بودن با و تنفسی دستگاه بر

   .دهد جلوه را خود سالمتی تواند

 حیات دورۀ در که هایی بدبختی تمام :هامار نفس-4

 نداشته نفس هوای جز منشأیی و علت بوده، بشر گریبانگیر

 (1531،عرفان اسالمی) .است

 گریبانگیر بشری جوامع حاضر، حال در :اکرون ویروس

 این جز منشأیی و علت که شده هایی بدبختی و مشکالت

   .ندارد یمن بد ویروس

 هر که ماند می مهلک دابیگر به اماره نفس :هامار نفس-5

 کشیده آن اعماق به بیشتر بفشارد، پای آن در آدمی مقدار

محمد تقی .)یدده می دست از را نجات امید و شود می

، محمد حسن رحیمیان، اخالق و تربیت اسالمی، رهبر

 (1531سمت

 نفوذ بدن در بیشتر چه هر ویروس این :کرونا ویروس

 امید انسان و شده کشیده تنفس دستگاه اعماق به کند،

  .دهد می دست از را نجات

 اماره، نفس برابر در انسان بردگی و اسارت: اماره نفس-6

 موجب و است انسانی عالی مقامات و تکامل راه سدّ تنها نه

 سعادت و اوست معنوی نامحدود توان شدن کشیده و رکود

 هرج و ویرانی فساد، موجب بلکه افکند؛ می مخاطره به را او

 در را اجتماعی حیات ادامۀ و بود خواهد اخالقی مرج و

 

 



 به. سازد می ناممکن اخالقی تعهدات و عواطف از ضایی

 و نیست پذیرفته مطلق طور به انسان آزادی دلیل همین

 اخالقی فضایل مقاله) .است الزامی آن برای محدودیت نوعی

 (حسن محمد ،رحیمیان تقی محمد نفس،رهبر با جهاد

 با انسان روان و روح و بدن شدن اسیر :کرونا ویروس

 این با مبارزه راه سدّ تنها نه ویروس، این از ناشی استرسی

 توان شدن کشیده و رکود موجب بلکه است؛ ویروس

 ادامۀ و اندازد می خطر به را او سالمت و اوست جسمی

 به. سازد می ناممکن سالم فضایی در را اجتماعی حیات

 مطلق اجتماعی آزادی کنونی شرایط در دلیل همین

 ویروس این مهار برای محدودیت نوعی و تنیس پذیرفته

   .است الزامی

فی مجاهده النفس کمال »(: ع)حضرت علی :اماره نفس-7

 راه از جز و است اخالقی تربیت اساس نفس، اصالح الصالحا

 کمال و عالی درجات به رسیدن. نیست میسر مجاهده

 تصنیف)« .است میسر نفس با مجاهده پرتو در معنوی

 (4353،ح345درراکلم،ص و غررالحکم

 فعلی، شرایط در زندگی الگوی اصالح :کرونا ویروس

 درجات به رسیدن و است ویروس این با مجاهده اساس

 این با مجاهده پرتو در اجتماعی و فردی سالمتی عالی

   .شود می میسر ویروس

 امری و است اکبر جهاد نفس، با مجاهده :اماره نفس-3

 ادامه زندگی روزهای خرینآ تا که است ناپذیر اجتناب

 (414االمالی للصدوق،ترجمه کمره ای،ص).دارد

 جهادبه نوعی  کرونا، ویروس با مجاهده: کرونا ویروس

 و فرد گیر همه سالمتی تا باید که است امری و است اصغر

   .باشد داشته ادامه جامعه

 در اماره نفس غلبه موجب ظلمانی طینت: اماره نفس -9

 غضبیه و شهویه قوه دو با نفس این هک گردد می انسان

 از را آن و درآورده خود تصرف تحت را انسان قلب خویش

 در لئرسا آشتیانی،مجموعه،سلیمانی.)داردمی باز حرکت

 (414،ص3کافی،ج احادیث شرح

 ویروس این از جامعه و محیط آلودگی:کرونا ویروس

 ویروس این حمله با و شده افراد به آلودگی سرایت موجب

 ریه و درآورده خود تصرف تحت را تنفس دستگاه بدن هب

 .داردمی باز صحیح کارکرد از ها

 نفس هوای از:فرمایند می(ع) صادق امام :اماره نفس-10

 کنید می حذر دشمن از چنانچه بترسید و باشید برحذر

 نفس های پیروی از تر دشمن مردان برای چیزی زیرا

 (51،ص4وی،جمصطف کافی،ترجمه کلینی،اصول.)نیست

 این از ناکترخطر دشمنی امروز شرایط در :کرونا ویروس

 همچون باید پس نیست بدن سالمت برای منحوس ویروس

 .بود حذر بر آن از دشمن

تو باید »: خطاب به مالک(ع)حضرت علی  :اماره نفس-11

مالک خود باشی ونسبنت به خواسته های نامشروع بخل 

س عین انصاف در حق ورزی که بخل ورزیدن نسبت به نف

 مجاهده متعالی مرتبۀ و برتر قلۀ ریاضت،پس . آن است

 مکروهات و محرمات از تنها نه کمال راه پویندۀ که است

 خودداری هم مباح امور از بسیاری از بلکه کند؛ می پرهیز

 و نفس صفای بر شرع چارچوب در وسیله بدین و کند می

 ،433ص البالغه جنه 35 نامه). افزاید می خود روحی توان

 (دشتی محمد ترجمه

 با مجاهده برتر قلۀ ماندن، خانه در ریاضت :کرونا ویروس

 واجبات از تنها نه سالمت راه پویندۀ که است ویروس این

 مستحبات و( مادر و پدر اکرام و حالل روزی برای تالش)

 امور از بسیاری از بلکه ،(رحم صله و جماعت و جمعه نماز)

 می خودداری هم( غیرضروری اقالم و سلبا خرید) مباح

 گاهی دیگران و خود جسمی سالمتی بر وسیله بدین و کند

 .آورد می در پای از انشااهلل از ویروس این و برد می جلو به

 .دهیمکرونا را شکست میه و ویروسامارخدا نفسبه یاری

 


