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  گناه بزرگ: فصل هشتم
  

رسيم آه بيشتر از هر قسمت اختالف عقيده  ی می مسيحی از مسائل اخالقیامروز به قسمت
 ی مبرا از آن نيست، ولی در این دنيا هست آه آسییك گناه.  راجع به آن وجود داردیفاحش
آنيد و به غير از مسيحيان مردمان دیگر به  یيد از آن احساس تنفر مبين ی می در دیگریوقت
ایم آه مردمان به آج  بسيار شنيده. توانند تصور آنند آه خودشان هم تقصير آارند ی میسخت
 آنند و یا به یتوانند خودار یاند در مورد زن و مشروب نم  خود معترف بوده و یا گفتهیخلق

 به این گناه ی غير مسيحی شنيده نشده آه شخصیول. دان ضعف نفس خود اعتراف آرده
این گناه را در دیگران  ی دیده شده آه وقتیعكس بندرت یك نفر غير مسيح بر. اعتراف نماید

آند و  ی شخص را بيش از این مردود نمیهيچ گناه.  نشان دهندیپوش بيند آمترین چشم یم
ود اطالع نداریم، و هر چه ما خود  را هم آمتر از این گناه از وجودش در خیهيچ گناه

گناه مورد اشاره، . دهيم یبيشتر این گناه را داشته باشيم در دیگران بيشتر مورد تنفر قرار م
.  نام داردی مخالف آن، فروتنی فضيلت اخالقیتكبر یا غرور نفس است و در اخالق مسيح

، گفتيم آه آن قسمت شد ی صحبت می راجع به اخالق جنسیممكن است به خاطر بياورید وقت
بر طبق . ایم  رسيدهی و مرآزی اآنون به موضوع اصلی نيست، ولیمرآز اخالق مسيح
 ی، آز، مست، خشمیناموس یب.  و از همه بزرگتر تكبر استی گناه اصلینظریه معلمين مسيح

 در اثر تكبر و غرور بود آه شيطان به مقام.  ناچيز استیدر مقابل این گناه خيلو امثال آن 
  .  نازل شدیاسفل شيطان

  
آیا .  مخالف خدااستیشود و در ست حالت فكر ی می به هر شرارت و گناه دیگریتكبر منته

 در اطراف موضوع یرسد؟ اگر این طور است قدر یموضوع  به نظر شما اغراق آميز م
ن  قبل گفتيم هر چه شخص بيشتر تكبر داشته باشد بيشتر از حس تكبر دیگرایاندآ. فكر آنيد
خواهيد بفهميد چه اندازه تكبر دارید، آسانترین راهش این  در حقيقت اگر به. شود یمتنفر م

گيرند و  یآنند و یا مرا ندیده م ی مردم نسبت به من تحقير میوقت «:است آه از خود بپرسيد
آنند، چه  ی میفروشند و یا خود نمای ی میآنند و یا نسبت به من بزرگ ییا خود را جمع م

مثال من آه . آند یجاست آه تكبر هر آس با تكبر دیگر رقابت م نكته این» آید؟ یه بدم مانداز
 ی از شخص دیگریصدایم بيش از هر آس دیگر باشد، خيل و خواهم سر ی میدر یك مهمان

حاال . دو نفر هم آار هرگز با هم موافق نيستند. رنجم یآه سروصدایش زیادتر است م
 یاین است آه تكبر اصوال و طبيعتا یك موضوع رقابت آردن آه باید روشن شود یموضوع

تكبر از .  هستندی آه گناهان دیگر تقریبا بر حسب تصادف رقابت آردنیاست، در صورت
گویيم  یما م. دهد ی به ما نمی داشته باشيم، لذتی این آه بيش از دیگری، فقط برایداشتن چيز

 این طور نيست، آنها مغرورند یغرورند، ول میمردم از داشتن تمول ویا از هوش ویا زیبای
اگر هر آس دیگر هم همان اندازه تمول، . زیباترند یا آه از دیگران متمولتر، باهوشتر و

  .  تكبر و غرور نبودی برایداشت، دیگر دليل ی میهوش و یا زیبای
  



 شخص از این آه مافوق دیگران یسازد یعن یپس مقایسه امور است آه شخص را مغرور م
از این رو آه گفته . رود یاگر اصل رقابت از بين برود، تكبر هم از بين م. برد یاست لذت م

شد آه تكبر و غرور برخالف سایر گناهان این طور قابل رقابت است،ممكن است احساسات 
 ی این تصادفی هستند وادار به رقابت نماید، ولی را آه عاشق یك دختری دو مردیجنس

 آدم مغرور معشوقه یول.  باشندیشت آن دو نفر عاشق دو دختر مختلفزیرا احتمال دااست، 
 یشما را ممكن است از دست شما برباید، نه از این لحاظ آه عاشق اواست، بلكه فقط برا

ممكن است حرص هم شخص را به . اثبات این موضوع به خودش آه او بهتر از شمااست
 آدم متكبر ولو این یول.  ببرندیا وانند بهرهاست آه همه نت یرقابت بياندازد، و این در صورت

 تصریح قدرت خود ممكن است یآه بيش از حد احتياج پشت خود را بسته باشد، باز هم برا
دانند،  ی می این دنيا را آه مردم در نتيجه حرص یا خودپسندیتقریبا تمام بدیها. آسب مال آند

محققا حرص و .  نگاه آنيدینظر پولحاال موضوع را از . حقيقتا بيشترش در اثر تكبر است
 داشته یشود آه شخص به پول عالقه داشته باشد تا بتواند خانه بهتر یا یيالق بهتر یآز سبب م

 دویست ی با سالیشود مرد ی آه سبب میآن چيز.  استی این آز فقط تا حد معينیول. باشد
برساند چيست؟این حرص تومان  هزار   چهارصدیهزار تومان درآمد، عایدات خود را به سال

 در سال به شخص آليه ی نيست، زیرا دو ميليون ریال عایدی تحصيل لذات بيشتریبرا
خواهد از  ی شخص میپش این غرور و تكبر است، یعن. دهد ی آه واقعا الزم دارد میتجمالت

خواهد آسب قدرت نماید،زیرا البته قدرت  ی وضعيتش بهتر باشد،و باز هم میثروتمند دیگر
  . برد ی است آه آدم متكبر از آن لذت میقعا چيزوا
  

دهد آه بتواند اشخاص را مثل  ی بر دیگران نمیهيچ چيز آن قدر به شخص احساس برتر
رود  ی هر جا میشود آه دختر زیبای یچه چيز سبب م. خواهد بگذارد یعروسك به هر جا م

 او سبب این آار نيست، ینس را پراآنده سازد؟محققا غریزه جیبا فریفتن، دلباختگان بدبخت
علت آن تكبر . اند عالقه ی سرد و بی خيلیزیرا این قبيل دخترها غالبا از لحاظ احساسات جنس

 ی یا یك ملت پيوسته تقاضاهای سياسیشود یك پيشوا یچه چيز است آه سبب م. است
آميز و از تكبر در طبيعت و نفس خود رقابت . نماید؟ باز هم سبب آن تكبر است   بهینامحدود

 آه یك نفر هم در این دنيا بيش از ی متكبر باشم، پس تا زمانیاگر من آدم. این رو پایان ندارد
 مسيحيان درست . رقيب و دشمن هستمیبا چنين شخصمن قدرت یا ثروت و یا هوش دارد، 

 ممكن.  هر قوم یا خانواده شده استیالعلل بدبخت تكبر است آه از آغاز جهان علت. اند گفته
 مردم را به هم نزدیك آند و شخص ممكن است با مجالست با یاست گناهان دیگر گاه

 هر جا تكبر باشد هميشه عداوت هم یخواران یا مردمان عياش خوش بوده و شاد باشد، ول یم
 نيست بلكه عداوت با خدا یاصال تكبر خود عداوت است و تنها عداوت انسان با انسان.هست
 از یطور غير قابل قياس گردد آه به ی مواجه می شخص با خدا قياس شود، به چيزیوقت. است

همان ترتيب تا خود را در برابر هيچ  تا خدا را آن طور نشناسيم و به. خود انسان باالتر است
  . توانيم خدا را بشناسيم یتا متكبر باشيم ابدا نم. توانيم ابدا خدا را بشناسيم یقابل قياس ندانيم، نم

  
 و البته تا انسان نظرش پست نگرد یشخص متكبر پيوسته با نظر پست بر انسان و اشياء م

چطور است . آورد ی پيش می غامضیاین موضوع مسئله خيل. تواند باال را بنگرد یباشد، نم
توانند بگویند آه به خدا ایمان دارند و چرا این اشخاص  ی آه علنا مقهور تكبرند، میاشخاص

 را ی خيالیآیند؟ بدبختانه باید گفت آه این اشخاص یك خدا ینظر مه  بدار  دینیخيل
 هيچ ی خيالی تصدیق دارند آه در حضور این خدایاین اشخاص به طور فرض. پرستند یم

 پسندیده و آنها را یآنند آه خدا عمليات آنها را خيل ی در حقيقت پيوسته تصور مینيستند، ول
 ی در حقيقت نسبت به خدا به قدر یك شاهی یعنداند، ی میمراتب بهتر از مردمان عاد به

 یگویا وقت. فروشند ینوعان خود م  قائل شده معادل ده ریال در برابر آن تكبر به همیفروتن



 فقط یآنند، ول ی به نام او موعظه آرده و شياطين را به نام او اخراج میگفت بعض یمسيح م
شناسد، راجع به این مردم  یاو اصال آنها را نمدر روز بازپسين به آنها گفته خواهد شد آه 

 یممكن است در این دام مهلك بيفتيم، ول و هر یك از ما در هر لحظه  استآرده یفكر م
 ما را به این ی مذهبیهر وقت آه دریابيم آه زندگ.  این آار هستی برایخوشبختانه محك

 هستيم، در این یبهتر از دیگرتر از همه ما  و باال هستيمیاندازد آه ما مردم خوب یفكر م
 آه در یمحك واقع. صورت باید مطمئن باشيم آه خدا بر ما حكمروا نيست، بلكه شيطان است

 یحضور خدا هستيم آن است آه یا آامال خودمان را فراموش آنيم و یا این آه خود را مخلوق
 در مرآز یفطور مخه آور است آه بدترین گناهان ب  وحشتیخيل. ناچيز و آثيف بشماریم

گناهان دیگر و خفيفتر .  علتش بر ما معلوم استیول. آند ی ما رسوخ می مذهبی زندگانیاصل
  . شود ی می ما ناشیاز عمل شيطان در نفس حيوان

  
این گناه آامال .  ما نيست، بلكه از دوزخ استی از طبيعت جوانی اصال ناشی این یكیول

توان  یبه همين دليل غالبا تكبر را م. تر است و مهلكتر  فریبنده یلنتيجه خيل  است و بایروحان
ها و یا به قول خودشان  معلمين غالبا به تكبر بچه. تر بكار برد  غالب آردن گناهان ساهیبرا
بسيار . نمایند یآنها متوسل شده و او را وادار به رفتار عاقالنه م» حس احترام به نفس«به 

برند  ی مییابند، بدین طریق آه پ ی غلبه میخلق  آجاشخاص از راه تكبر بر ترس، شهوت و یا
خندد، زیرا آامال  یدر این موارد شيطان در دل خود م. است آه این عمليات مادون شأن آنها

 باشد، مشروط بر این آه در او ی خودداری عفيف، شجاع و دارای است آه شخصیراض
شود  ی شما خوشوقت میعالجه درد پاآه آامال از م  تكبر را برقرار نماید، مثل اینیدیكتاتور
 یتكبر هم سرطان روح. ببخشد آه به نوبه خود اجازه داده شود به شما سرطان یدر صورت

  . برد ی عقل سليم را از بين می محبت، رضایت و حتیاست و امكان اصل
  
  
  
  
  

نيد خدا ما اول این آه فكر نك. پيش از پایان این گفتار، از دو سوءتفاهم باید خود را حفظ آنيم
 شأن و مقام خود ی را برایآید و یا فروتن یرا از تكبر منع آرده، زیرا از تكبر بدش م

برعكس خدا اصال در فكرشأن و مقام خود .  مثل این آه خود خدا هم متكبر باشدطلبد، یازمام
خواهد خودش را به ما عرضه  ینيست،نكته این جااست آه خدا مایل است ما او را بشناسيم، م

 با یكدیگر پيدا آنند، در حقيقت ی هستند آه اگر هر نوع تماسیخدا و انسان دو چيز. بدارد
شود و یك مرتبه از آليه افكار احمقانه راجع به شأن و مقام آه  ی فروتن میانسان با خوشحال

آند، فروتن  ی میخدا سع. یابد ی میتمام عمر شخص را ناراحت و اندوهناك آرده، خالص
 یخواهد از دوش ما بار مقدار زیاد ی خدا میپذیر گردد، در معن ن فرصت امكانبشویم تا ای

 یدار را آه خود را رد آن پيچيده و احمقانه در آن خود نمای  احمقانه،زشت و ماسكیها جامه
اگر این آار را آرده بود . رفتي پيشتر میدر فروتن یآاش نگارنده هم اندآ. آنيم بردارد یم

 از ی و آندن لباس بالماسكه و خالصیشتر در اطراف آن آسایش، راحتتوانست بي یشاید م
 شما یها و تعریف از نفس خود و ادا واطوارش را برا  یجنگ نفس آاذب و آليه خود نمای

 در یا  مثل این است آه به تشنهی یك لحظه نزدیك شدن به آن احساس راحتیحت. شرح بدهد
 یین است فراموش نكنيد آه اگر واقعا با آدم فروتننكته دوم ا. سرد و گوارا بدهيمیصحرا آب

است، این » افتاده« گویند ی خواهد بود آه امروزه میتصادف آنيد، این آدم واقعا از آنهای
حال نخواهد بود و هميشه به شما نخواهد گفت آه بنده  ی چرب زبان و افتاده و بیشخص آدم

 یآنيد این است آه او ظرهرا آدم ع به او به آه راجیشاید تنها فكر.  نيستمیقابل نيستم و آس



اگر . آند ی میگویيد ابراز عالقه واقع یرسد و نسبت به هر چه م ینظر م شاداب و با هوش به
 یطور به آسان برید آه یك نفر این ی منزجر باشيد، علتش این است آه حسادت میاز چنين آدم

در .  و یا ابدا در فكر خودش نيستی برخوردار است و مثل این آه در فكر فروتنیاز زندگ
 آسب آند، شاید قدم اول را بتوانيم به او ی بخواهد فروتنیاگر آس. این جا باید متوقف شد

 است، زیرا مطلقا یاین هم اقال قدم بزرگ. اولين قدم این است آه بفهميم تكبر داریم. بگویيم
 . متكبریدی ندارید واقعا خيليد آه تكبراگر فكر آن. توان آرد ی نمیقبل از آن هيچ اقدام


