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الفرق بين النظام النباتّي والصوم المسيحّي
القّديس تيخون الذي من موسكو

نقلتها إلى العربية الخورية جولي عطية عيسى

. وق�د جس�دانّيين م والنق�د من قب�ل أش�خاٍص  "لطالما تعّرض الصوم المسيحّي، وبأشكاٍل عديدة، للتهجُّ "

صارت هذه التهّجمات أشرس في وقٍت يسلك فيه الناس بحسب الجسد ويهتّمون بإرضائه. في أوق��اٍت
كهذه، حيث الجسد سائٌد والروح ض�عيف، ص�ارت األص�وات المدافع�ة عن الص�وم ن�ادرًة وخجول�ة. فمن
المس�ّر أن نس�مع ص��وًتا ي�دافع عن الص�وم، آٍت في أّيامن��ا من الع�الم ال��دهرّي ال��ذي ال يتن��اغم في معظم
ار النب�اتّي، ال�ذي نس�عد ب�ه إذا ك�ان النب�اتّيون األحيان مع ع�الم الكنيس�ة ال�روحّي. نحن نتح�ّدث عن التيّ�

أنفسهم لن يسمحوا بحصول عدٍد من العيوب واألخطاء.
ُيقصد بالتّيار النباتّي تلك الحركة في المجتمع الحديث التي تسمح بأكل األطعم�ة ذات المص�در النب�اتّي،

ة [1]وال تس��مح ب��اللحوم أو الس��مك من هن��ا ي��أتي اس��م النباتيّ�� ة –)  .Vegetare وبالالتينيّ�� ( أي أن ينم��و

يدافع النباتّيون عن تعليمهم مستندين إلى الحجج اآلتية:
واألعش��اب،من وجهة نظر علم التشريح: ينتمي اإلنسان إلى فئة العواشب، وليس إلى آكالت اللحوم 

وال إلى آكالت اللحوم.
،ة الض�رورّية ة على جمي�ع العناص�ر الغذائيّ� من وجهة نظر الكيمياء العضوّية: تحت�وي األغذي�ة النباتيّ�

ويمكنها أن تدعم قّوة اإلنسان وصّحته تماًما مثل األطعمة المختلطة، أي اللحوم والخضروات.
 من وجهة نظر علم وظائف األعضاء(Physiologyة بس�هولٍة أك�بر (: يجري امتصاص األطعمة النباتيّ�

من اللحوم.
ر عم�ره، بينم�ا يحف�ظ الغ�ذاء من وجه�ة نظ�ر الطّب: تس�ّبب اللح�وم التهابً�ا في جس�د اإلنس�ان وُتقص�ّ

النباتّي جسده ويطيل عمره.
.من وجهة نظر االقتصاد: األغذية النباتّية أقّل كلفًة من اللحوم
ولدينا أخيًرا الجانب األخالقّي: يتعارض قتل الحيوانات مع الحّس األخالقّي لدى اإلنس��ان، في حين

أّن النباتّية تجلب السالم إلى العالم وإلى حياة اإلنسان وإلى عالقته بالحيوانات.
على ي��د بيث��اغوراس )ج��رى التعب��ير عن بعض ه��ذه األس��باب في الع��الم الوث��نّي في العص��ر الق��ديم 

ا م�ا تك�ّررت في الع�الم المس�يحّي، ولكّن ال�ذين كّرروه�ا ك�انوا . ثّم غالبً� بوذا ((وأفالطون وساكيا موني  (

ا أشخاًصا محّددين لم يكّونوا المجتمع كّله. فقط خالل منتصف الق�رن التاس�ع عش�ر في إنكل�ترا، والحقً�
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ة تنم�و، ارات النباتيّ� في بلداٍن أخرى، ظه�رت مجتمع�اٌت كامل�ٌة تتب�ع النظ�ام النب�اتّي. ومنذئ�ٍذ، ب�دأت التيّ�
ويمكنكم أن تج�دوا أتباعه�ا أك�ثر وأك�ثر، وهم ينش�رون آراءهم بحم�اٍس ويس�عون لتنفي�ذها. في أوروب�ا

يوجد نحو  ر الطع��ام30)الغربّية، ثّمة العديد من المطاعم النباتّية  ، حيث يحض��َّ ( مطعًما في لندن وحدها

ة من النبات حصًرا. وقد ُنشرت كتب طبٍخ تتكّلم على المطبخ النب�اتّي، ُتع�رض فيه�ا أنظم�ُة األك�ل النباتيّ�
ا أتب�اٌع للنظ�ام النب�اتّي، من بينهم الك�اتب800مع وصفاِت تحضير أكثر من   طب�ق. في روس�يا، ل�دينا أيض�ً

الشهير ليو تولستوي.
ُل إلي�ه في النهاي�ة، س�واء[2]للنظ�ام النب�اتّي مس�تقبٌل عظيٌم محتمل ، ألّن البش�رّية، كم�ا يقول�ون، سَتص�ِ

أرادت ذلك أم ال. هناك بالفعل شحٌّ ملحوٌظ في الماشية في بعض الدول األوروبّية، وفي آسيا م��ا ع��ادت
ٍة في البلدان ذات الكثافة السكانّية العالية، مثل الصين واليابان. ل�ذلك، لن يك�ون موجودًة تقريًبا، بخاصَّ
هناك المزيد من الماشية في المستقبل؛ إًذا لن يكون هناك لحوم. وإذا كان األمر كذلك، فإّن النباتّية تقّدم
من خالل أتباعها خدمة، وهي ابتكار طرائق إلعداد األطعمة، وإدخال طريقة حياٍة ينبغي لجمي�ع الن�اس
نٌة ال ش�ّك فيه�ا، ة حس�َ اعتمادها عاجاًل أم آجاًل. وإلى جانب هذه الخدمة التي فيها إشكالّية، ففي النباتيّ�

وهي مخاطبة عصرنا الُمدلَّل والمحّب للمتعة بدعوٍة ملّحٍة إلى االعتدال.
ألقوا نظرًة على حياتنا، على ما يحّفز غالبّية الناس في عالمنا. اس��ألوا أنفس��كم م��ا هي "يقول تولستوي: 

ة وإظه�ار ا، نحن ال�ذين اعت�دنا إخف�اء اهتماماتن�ا الحقيقيّ� المصلحة الرئيسة لألغلبّية؟ قد يبدو لنا غريبً�
ة الن�اس في عص�رنا ه�و متع�ة الطع�ام وإرض�اء تل�ك الخاطئ�ة والمص�طنعة، أّن االهتم�ام ال�رئيس لغالبيّ�
الذوق. بدًءا بالفقراء ووصوالً إلى أغ�نى الطبق�ات في المجتم�ع، الش�راهة هي باعتق�ادي اله�دف ال�رئيس
والمتع�ة الرئيس�ة في حياتن�ا. العام�ل الفق�ير ه�و االس�تثناء، فق�ط بالدرج�ة ال�تي يمنع�ه فيه�ا فق�ره من
االنغم��اس في ه��ذا الش��غف. فم��ا إن يمل��ك م��ا يكفي من ال��وقت والوس��ائل، س��ُيحاكي الطبق��ات العلي��ا،
وُيحضر لنفسه ألذَّ األطعمة وأحالها... ثّم انظروا إلى حياة المتعّلمين، واستمعوا إلى محادثاتهم. يب��دون
مشغولين تماًما بالموضوعات السامية التالي��ة: الفلس��فة والعلم والفّن والش��عر، فض�اًل عن توزي��ع ال��ثروة،
ٍة كب��يرة، ه��ذا كلّ��ه كذب��ة. ف��بين قي��امهم بتل��ك ورفاهّية الن��اس، وتعليم الش��باب. لكن بالنس��بة إلى أغلبيّ��
-األمور، كّلهم يقومون بالعمل الفعلّي  اإلفطار والغداء، حّتى تمتلئ المعدة وال يعود بوسعهم أن يتناولوا

المزيد. إّن االهتمام الحّي والحقيقّي لألغلبّية هو الطعام. كي��ف نأك��ل، م��اذا نأك��ل، م��تى وأين. ال يح��دث
ا كان نوعه، من دون طعام. يتظاهر الناس بأّن العشاء أو الطعام هو مس��ألٌة احتفاٌل أو فرٌح أو افتتاٌح، أيًّ
ال تعنيهم، لكّن هذا كذب. فقط حاولوا استبدال األطباق الفاخرة التي يتوّقعونها، لن أقول الخبز والم��اء،
بالعصيدة والمعكرونة، وس��ترون العاص��فة ال��تي س��تثيرونها. ب��ات من الواض��ح أنّ��ه حين يجتم��ع ه��ؤالء

. [3]"األشخاص، فاهتمامهم األساسّي ليس ما يحاولون تقديمه، بل هو الطعام
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ا ق�دٌر كب�يٌر من الحقيق�ة. بالطبع، هذا الوصف للمجتمع الح�ديث في�ه ن�وٌع من المبالغ�ة، ولكن في�ه أيض�ً
ا. وإذا لذلك، فإّن دعوة النباتّيين الملّحة إلى االعتدال، وإلى حّد الم�رء من رغبات��ه، هي أم�ٌر مناس��ٌب ج�دًّ
ار النب��اتّي. إاّل أّن النج��اح في كث��يٍر اقتصروا على هذه الدعوة، فال يسعنا إاّل أن نفرح بالنمّو الن��اجح للتيّ��
من األحيان يجعل الرأس يدور وينفخ اإلنسان. وهذا ما يحدث م�ع أتب�اع النظ�ام النب�اتّي: فُهم ينس�بون
إليه ما ال يوجد فيه، وما ال يمكنه أن يمتلكه. يعتقد النباتّيون أّنه لو كان الناس ال ي��أكلون اللح��وم، لك��ان
ة النعيم التاّم قد س��يطر على الع��الم من��ذ ف��ترٍة طويل��ة. حّتى أفالط��ون ال��ذي أعطان��ا مث��ااًل ح��ول كيفيّ��
ة في مج��االت الحي��اة التفكير ب��ذكاٍء باألفك��ار وغيره��ا من األم��ور الس��امية، اّتخ��ذ ق��رارات غ��ير منطقيّ��
، قائاًل إّن أصل الظلم ومصدر الح��روب والش��رور حول الجمهورية "الحكومّية واالجتماعّية، في حواره  "

ة النيئ��ة، ب��ل يتن��اولون األخرى يتمّثل في أّن الناس ال يكتفون بأسلوب عيٍش بس��يط وباألطعم��ة النباتيّ��
ة[4]اللحوم.  وفي كتابات مدافٍع آخر عن النباتّية، ولكّنه هذه المّرة مسيحيٌّ من أتباع تجدي��د المعموديّ��

إذا 1703)وهو توماس تريون  "، نجده يقول:   الناس عن قت��الهم، عن القم��ع وم��ا يمكّنهم من ذل��كتوّقف(
عن قتل الحيوانات واستخدام دمائهم ولح��ومهم كغ��ذاء  فبع��د م��ّدٍة وج��يزة،–-وما يشّجعهم على ذلك 

ا... سيضعف قتلهم لبعض وخالفاتهم الشيطانّية والقسوة في ما بينهم، ورّبما س��تختفي ه��ذه كّله��ا تمامً��
حينئ��ٍذ س��يتوّقف البغض، ولن ُيس��مع بع��د اآلن أنين الن��اس أو الحيوان��ات المث��ير للش��فقة. ثّم لن تع��ود
موجودًة أنهاُر الدم المتدّفقة من الذبائح، أو رائحة أسواق اللحوم، أو الج��ّزارون الملّطخ��ون بال��دماء، أو
ة رعد المدافع، أو حرق المدن. ستختفي السجون ذات الرائح��ة الكريه��ة، وس��تختفي البّواب��ات الحديديّ��
التي يقب�ع خلفه�ا الرج�ال بعي��ًدا عن زوج�اتهم وأطف�الهم، وسينتش�ر اله�واء النقّي، ولن نس�مع ص�رخات
أولئك الذين يستجدون الطعام أو المالبس. لن تع��ود المت��اعب موج��ودة، وال االختراع��ات الم��اكرة ال��تي
تدّمر في يوٍم واح��ٍد م��ا ابتك��ره اآلالف من الن��اس بجه��ٍد كب��ير، وال الش��تم ال��رهيب، وال الكالم الف��ّظ. لن
يكون هناك تعذيٌب غير ضرورّي للحيوانات التي لديها أعماٌل تفوق قدرتها، وال إفساٌد للعذارى. لن يكون
هناك تأجيٌر لألراض�ي والم�زارع بأس�عاٍر باهظ�ٍة ُتج�بر المس�تأجر على إره�اق نفس�ه وخَدم�ه وحيوانات�ه
ن هم ف�وق تقريًبا حّتى الموت، ومع ذلك يظلُّ قابًعا في ديوٍن غير مدفوعة. لن يكون هن�اك اض�طهاٌد ممَّ
ة والش��راهة. س��يتوّقف أنين الج��رحى. لن تك��ون نحو األدنى منهم؛ ال حاجة لذلك بسبب غي��اب الرفاهيّ��
هة أو المكس��ورة. هناك حاجٌة للمس��عفين إلزال��ة الرص��اص من الجثث، وب��تر ال��ذراَعين والس��اَقين المش��وَّ
، فض��اًل عن مث��ل الج��ذام أو الس��ل (سيتوّقف الصراخ واألنين من م��رض النق��رس أو األم��راض األخ��رى  (

أمراض الشيخوخة. وس��يتوّقف األطف��ال عن أن يكون��وا ض��حايا آلالٍم ال حص��ر له��ا، وس��يكونون بص��ّحٍة
. [5]"جّيدٍة مثل الحمالن أو العجول أو صغار الحيوانات األخرى التي لن تعرف المرض
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ف انظروا الصورة الجّذابة التي يرسمها النباتّيون، ومدى سهولة تحقي��ق ذل��ك كلّ��ه: علين��ا فق��ط أن نتوقّ��
عن أكل اللحوم، وستكون جّنٌة حقيقّيٌة على األرض، حياٌة خاليٌة من المتاعب واألحزان.

نة بألوان قوس قزح. على ال��رغم من أّنهم ي��ّدعون أّن ا في جدوى أحالم النباتّيين الملوَّ إاّل أّننا نشكُّ جّديًّ
، "نظامهم يضرب جذور الشّر وَيِعُد بفوائد ليست طوباوّية  فإّن األرض لن تصبح فردوًسا أو ملكوت[6]"

اهلل بمجّرد توّقف الناس عن أكل اللحوم، ألّن ملكوت اهلل، بحسب كلمات الرسول بولس الحكيم��ة، ليس
رومي��ة  (. لطالم��ا ابتع��دت التع��اليم17:�� 14)طعاًما وشراًبا، ب��ل ه��و ب��رٌّ وس��الٌم وف��رٌح في ال��روح الق��دس 

ز المسيحّية عن روح أحالم اليقظة. وهي تختلف عن النظرّيات الطوباوية المتنّوع��ة، من حيث أّنه��ا تميّ��
ه التع��اليم المس��يحّية تطلُّع��ات البش��ر نح��و اله��دف ة والواق��ع. وبينم��ا توجّ�� بوض��وٍح الف��رق بين المثاليّ��
ا عن الواق��ع. وفي ه��ذا الواق��ع، من الموج��ود في م��ا ه��و مث��الّي، فإّنه��ا في ال��وقت نفس��ه ال تغف��ل مطلقً��
ا حي��اة اإلنس��ان على األرض؛ المستحيل تحقيق السعادة المثالّية. فالرغبة واأللم والمعارك ستس��ّمم دائمً��
س��يكونون زمالؤن��ا المس��افرون معن��ا في الحال��ة الراهن��ة، ألّن أس��باب ه��ذه المظ��اهر المؤس��فة ليس��ت
ة، تتعلّ�ق بالحال�ة الخاطئ�ة للطبيع�ة البش�رّية ال�تي خارجّية، وليست عرضّية وعابرة، بل عميقة وداخليّ��
أفسدتها الخطيئة. ما دامت هذه الحالة مستمّرة في الطبيع��ة البش�رّية، وم�ا دامت الظ��روف الش�اّذة في
حياتنا لم تتغّير من الجذور، وما دمنا لم نستعد عالقتنا الصحيحة باهلل وبأنفسنا وبالعالم الخ��ارجي؛ أي
ة، ولم تنكش�ف للبش�ر الس�ماُء الجدي�دة ما دامت الحياة الحاضرة لم تتحّول إلى الحياة الجدي�دة األبديّ�

راجع  ا ع��وٌز13:�� 3 بطرس 2)واألرُض الجديدة التي يسكن فيها البّر  -  حّتى ذل��ك الحين، س��يكون دائمً�� )
وفق��ٌر وأح��زاٌن وم��رض. وبم��ا أّن ج��ذور ه��ذه المش��كالت كّله��ا هي أعم��ق بكث��ير مم��ا يتخّيل��ه النب��اتّيون
ا -والح��المون اآلخ��رون مثلهم، فال يمكن للوس��ائل ال��تي يق��ّدمونها أن تع��الج الش��ّر  فهي ص��غيرٌة ج��دًّ

وسطحّيٌة وغير مهّمٍة لذلك.
من الصحيح أّن االمتناع عن تناول الطعام بعاّمة، وأيًضا عن اللحوم، يساعد في كبح أهوائن��ا وش��هواتنا
ًة عظيم��ة، ويس��اعد على تحريره��ا من س��يادة الجس��د وإخض��اعها لس��يادة الجس��دّية، ويمنح نفس��نا خفّ��
الروح. ولكن سيكون من الخطأ أن نعتبر الصوم الجسدّي أساَس األخالق، وأن نزي��ل من��ه جمي��ع ص��فاته
ة في ح��ّد ذاته��ا تجلب الكث��ير من األطعم��ة النباتيّ�� ة الرفيع��ة، وأن نفكّ��ر م��ع النب��اتّيين ب��أّن  "األخالقيّ��

. ا أنّ��ه ال يحتق��ر الص��وم،[7]"الفضائل ا كاس��يانوس، ال��ذي نع��رف طبعً��  إّن الناس��ك التقّي الق��ّديس يوحنّ��
والذي، بحسب القّديس يوحّنا الذهبّي الفم، كان المالئك��ة أنفس��هم يبتهج��ون ب�ه عن�دما ك�انوا ي�رون م�ا
الجس��دّي وح��ده. فه��و ليس نحن ال نض��ع رجاءن��ا في الص�وم  (يأكل، قال بعكس النب��اتّيين وأحالمهم:  ( "

خيًرا وال ضرورًة في حّد ذاته. إّنه مفيٌد الكتساب نقاوة القلب والجسد، فبإماتة ش��وكة الجس��د يكتس��ب
ا إذا تّم االل�تزام ب�ه في غ�ير وقت�ه اإلنسان سالَم النفس. ولكّن الصوم يص�بح خط�يًرا على ال�روح أحيانً�
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المناسب. وعلينا أن نجتهد حّتى نكتسب، بواسطة الصوم، الفضائل ال��تي تب��ني الص��الح الحقيقّي، ال أن
ُنعمل الفضائل في الصوم فقط. وهكذا، فإّن فائ�دة تطوي��ع الجس��د والص�وم ال��ذي يش��في، هي اكتس��ابنا

. [8]"المحّبة بواسطته، المحّبة التي تنبع صالًحا دائًما وثابًتا
ة، وعلي��ه أن هذا يعني أّن صوم الجسد هو مجّرد وسيلٍة ومساعٍد على اكتس��اب فض��ائل الطه��ارة والعفّ��
-يكون مّتحًدا بالصوم الروحّي  االمتناع عن األهواء والرذائ��ل، واالبتع��اد عن األفك��ار واألفع��ال الس��ّيئة.

ة ح��ول ذل��ك، ألنّ��ه من الص��عب فمن دون ذلك، ال يكفي الصوم للخالص. لن نضع قائمًة بالكتابات اآلبائيّ��
اك يّتفق��ون في تع��اليمهم على أّن الص��وم الحقيقّي -احتواء ما ال يمكن احتواؤه  فجميع اآلب��اء والنس��ّ " "

زة للق��ّديس مك��اريوس ٍة مميّ�� يحدث عندما يمتن��ع الش��خص عن الش��ّر. سنستش��هد، ب��دالً من ذل��ك، بقص��ّ
ال أستطيع أن أتغّلب عليك ي��ا مك��اريوس. ك�ّل م��ا تفعل��ه، أفعل��ه "الكبير. قال له المجّرب نفسه ذات مّرة: 

، م��ا ه��و؟  . "أيًضا. أنت تصوم، وأنا ال آكل مطلًقا. أنت تسهر، وأنا ال أنام. لديك شيٌء واحٌد فقط يغلبني " "

. ، هذا هو السبب في أّنني ال أستطيع أن أغلبك التواضع "سأله مكاريوس. أجابه الشيطان:  "  من هذا[9]"
نرى أّنه يجب علينا أاّل نعّلق آمالنا كّلها على صوم الجسد.

اعتبر النّساك األتقي��اء أّن ص��يام الجس��د وح��ده غ��ير ك��اٍف للخالص، كم��ا أّنهم لم يفرض��وا ص��ومهم على
من ؛ ألنّ��ه كم��ا ق��ال الق��ديس نيل��وس من س��ورا:  ون في كث��يٍر من األحي��ان كم��ا يفع��ل النب��اتيُّ "الجمي��ع  ) (

المستحيل إخضاع الكائنات البشرّية كّله��ا لقاع��دٍة واح��دة: األجس��ام المختلف��ة له��ا ق��وى مختلف��ة، مث��ل
. رون فق��ط باالعت��دال في الطع��ام والش��راب،[10]"النُّحاس والحدي��د مقارن��ًة بالش��مع  فبينم��ا ك��انوا يبش��ّ

يجب "وكانوا يمتنعون عن اللحوم، لم يمنعوا اآلخرين عن أكل اللح��وم بين حيٍن وآخ��ر. ك��انوا يقول��ون: 

، غير واضعين جانبً��ا أيَّ ش��يء، كم��ا يفع��ل الهراطق��ة ال��ذين يرفض��ون على "أن نشارك الجميع لمجد اهلل

ا. علينا أن نأكل جمي�ع األطعم�ة ال�تي ل�دينا، حّتى تل�ك الحل�وة، نحٍو غير منطقّي ما خلقه اهلل حسًنا جدًّ
 فنحن ال نختار أنواًعا معّينة من األطعمة ونرفض أخرى، لكي–بكمّياٍت صغيرة. هذا هو منطق الحكماء 

.[11]"نشكر اهلل ونحفظ نفوس��نا من الغ��رور. وهك��ذا نتجّنب الكبري��اء وال نس��تهين بم��ا خلق��ه اهلل خ��يًرا
العق�ل على اله��امش، هم أن�اٌس "هؤالء الذين يحصرون أنفسهم في م�اّدة الطع�ام والش�راب، ت�اركين  "

زين يتحّمسون للصوم وألعم��ال القّديس��ين . هؤالء األشخاص غير المميِّ فاقدي التمييز "وصفهم اآلباء ب� "

بمنطٍق ونوايا خاطئة، ويعتقدون أّنهم يجت��ازون اختب��ار الفض��يلة. في ه��ذه األثن��اء، ي��راقبهم الش��يطان
كالفريسة، ويلقي فيهم ب��ذرة التف��اخر بأنفس��هم. ومنه��ا يول��د الفّريس��ّي ال��داخلّي فيهم وينم�و، فيجعلهم
يستسلمون للكبرياء الكامل. ألّنه ليس هناك ما يثير الكبرياء بسهولٍة كالضمير والعقل الذي يع��رف مزاي��ا

. يتوّجه األب إيس��يذوروس إلى ه��ذا الن��وع من األش��خاص[12]"الشخص العديدة، ويعيش مّتكاًل عليها
ا. وإذا أص�بحَت مغ�روًرا بس�بب ذل��ك، فمن األفض��ل ل��ك أن تأك�ل ال تفتخر إذا كنَت تجاه��د نس��كيًّ "قائاًل: 
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. حّتى إّن آب��اء مجم��ع ا مث��ل االفتخ��ار ب��النفس واالزدراء ب��اآلخرين "اللحوم، ألّن أكل اللح��وم ليس ض��ارًّ

. باستثناء الدم وذبائح األوثان الذين يدينون َمن يأكل اللحوم باحتراٍم وإيمان  ("غنغرا فرزوا أولئك  ( "

هذه هي نظرة الكنيسة المقّدسة في ما يتعّلق بأك��ل اللح��وم، وهي بالفع��ل نظ��رٌة حكيم��ٌة. في قوانينه��ا،
وبعكس النباتّيين الح��المين، تع��رف الكنيس��ة أّنه��ا ال تتع��اطى م��ع أش��خاٍص مج��ّردين أو بال ه��وى أو بال
جسد، بل مع كائناٍت بشرّيٍة حّيٍة تحمل جسًدا، أشخاٍص لديهم احتياجاتهم ومتطّلباتهم ونقاط ض��عفهم.
اٍك تتعامل معهم الكنيسة، على غرار مؤّسسها اإللهّي، بقدٍر كبير من العطف والرحمة. لدينا أمثل��ٌة عن نس��ّ

يعرف��ون ض��عف–عظم��اء ورج��اٍل قّديس��ين  "هم أفض��ل المعبّ��رين عن وجه��ات النظ��ر الكنس��ّية، وهم 

ا غ��ير مناس��ب في أثن��اء الص��وم ، وليس ذل��ك–"اإلنسان طعامً�� " لم ينتقدوا أولئك الذين كانوا ي��أكلون  "

القليل من هذا الطعام. "فحسب، بل كانوا يأكلون هم أيًضا  "

 في دي��ر زادونس��ك، زار م��ّرًة ي��وم الجمع��ة من األس��بوعمع��تزالًفالقّديس تيخون من زادونسك، لّما كان 
دعى السادس من الصوم الكبير، ال��راهب باإلس��كيم األب ميتروف��انيس. ك��ان عن��د ه��ذا األخ��ير ض��يٌف يُ��
قوزما ستودينيكين، وهو من إيليتز، وقد أحّبه القّديس لحياته التقّية. ح��دث في ذل��ك الي��وم أّن ص��ّياًدا
كان يعرفه األب ميتروفانيس، أحضر له سمكة شّبوٍط من أجل أحد الش��عانين. وبم��ا أّن الض��يف لم يكن
سيبقى في الدير حّتى أحد الشعانين، فقد طبخ األب سمك الشّبوط في ذل��ك الي��وم م��ع الحس��اء. وج��د
القّديس تيخون األب ميتروفانيس وضيَفه يأكالن. فارتعب األب من هذه الزيارة غ��ير المتوّقع��ة، إذ ع��ّد
نفسه مذنًبا ألّنه خالف الصيام، وسقط عند قَدمي القّديس تيخون طالًبا منه المغفرة. ولكّن هذا األخ��ير،
اجلس��ا، أن��ا أعرفكم��ا؛ المحبّ��ة أعظم من "إذ كان يعلم أّية حياٍة صارمٍة كان يعيشها ص��ديقاه، ق��ال لهم��ا: 

. وجلس هو نفسه إلى الطاولة، وأكل بضع مالعق من حساء السمك، وسكبه لهما. ُذهل ص��ديقاه "الصيام

من هذا العطف واللطف. فُهما كانا يعلمان أّن رئيس الكهنة القّديس تيخون من زادونسك لم يكن يتناول
. [13]حّتى الزيت، في أّيام االثنين واألربعاء والجمعة، فما بالك بالسمك

َد بموهب�ة عم��ل المعج�زات، حّتى في حيات��ه، وه�و وثّمة قّصٌة أخرى عن أحد النّساك األتقياء ال��ذي تمجّ��
القّديس سبيريدون القبرصّي. تروي القّصة كيف جاء شخٌص مسافٌر إليه في بداية الصوم الكبير، عندما
ا، ويتن��اولون الطع��ام فق��ط في كان القّديس وأفراد أسرته يحافظون، وفًقا للعادة، على صوٍم صارٍم ج��دًّ
ا، طلب أياٍم معّينة، فال يأكلون شيًئا في األّيام األخرى. ولما رأى الق��ّديس س��بيريدون المس��افَر تعبً��ا ج��دًّ
من ابنته أن تقّدم له شيًئا يأكله. أجابته أّنه ال خبز ودقيق لديهم، إذ ال يوج��د س��بٌب لالحتف��اظ بهم��ا في
ديس واس��تغفر، وطلب من ابنت��ه أن تقلي بعض لحم الخ��نزير المملَّح الموج��ود في الص��وم. فص��ّلى القّ��
المنزل. وبعد تحضيرها إّياه، أجلس القّديس سبيريدون المسافَر بجانبه، وبدأ يأكل اللحم ويقن��ع ض��يفه
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ولكن ال "بأن يفعل الشيء نفسه. عندما رفض ه��ذا األخ�ير واص��ًفا نفس�ه بالمس�يحّي، ق�ال ل�ه الق��ّديس: 

تيطس  كلُّ شيٍء طاهٌر للطاهرين  )داعي ألن ترفض ألّن كلمة اهلل تقول:  ' '1 :15.")[14]
ال نعرف إذا كان النباتّيون يعلمون بهذه الحوادث، أو كيف سَيرونها. قد يب��دو ه��ؤالء الرج��ال القّديس��ون

)ضعفاء من وجهة نظٍر نباتّية. إاّل أّن بولس الرسول، في رسالته إلى أه��ل رومي��ة  " (، حيث ك��انت2:�� 14"
تجري نقاشاٌت حول ما إذا كان يجب أكل اللحوم أو الخضار، يدعو بالضعفاء أولئك الذين يعت��برون أنّ��ه
كم��ا )ال يجوز للمسيحّيين سوى أكل الخضار  والذين يرون أّن أكل اللحوم أمٌر غ��ير أخالقّي وإج��رامّي  -

. (يراه النباتّيون في أّيامنا

إلى "بالفعل، شخٌص مثل هؤالء هو مسيحيٌّ ضعيف  مستعّد، على حّد قول بولس الرسول، إلى العودة  -

غالطية  )األركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن ُتستعبدوا لها من جديد  (. يعتقد هذا الش��خص9:�� 4"
ا8:�� 8 كو 1)أّن الطعام في حّد ذاته يمكن أن يقّربنا إلى اهلل  (، وكأّن ملكوت اهلل طعاٌم وشراٌب وليس ب��رًّ
راجع رومية  رومي��ة 17:�� 14)وسالًما وفرًحا في الروح القدس  كّل شيٍء ط��اهر  )؛ ينسى أّن  " " )14 ��:20،  �)

كّل خليقة اهلل جّيدة، وال ُيرفض شيٌء إذا ا�خذ مع الشكر  )وأّن  " (. لذلك، ليس من المستنكر4:�  4 تي 1"
س��ة. عن��دما أتى الجنس البش��رّي إلى ام ال��تي تس��مح ب��ه فيه��ا الكنيس��ة المقدَّ أك��ل اللح��وم في تل��ك األيّ��

تك��وين  (. ولكن عن��دما أض��رَّ اإلنس��ان طبيعت��ه29:�� 1)الوجود، أمَر اهلل اإلنسان أن يأكل البذور والفواك��ه 
ة غ��ير كافي��ٍة للجنس البش��رّي. ونعلم من ن أنَّ األطعم��ة النباتيّ�� بالخطيئة، وجلَب اللعنة على األرض، ت��بيَّ
الكتاب المقّدس أّنه بعد الطوفان، أعطى اهلل للناس الحيوانات والطيور واألس��ماك، كطع��اٍم يأكلون��ه م��ع

تكوين  . فه��و إًذا ال[15](. وهذا يعني أّن اس��تخدام اللح��وم س��مح ب��ه اهلل نفسه3:�� 9)األعشاب الخضراء 
يحتوي على أّي تناقٍض أو ال أخالقّية.

بحس��ب ق��ول النب��اتّيين، عن��دما يقت��ل اإلنس��ان الحيوان��ات من أج��ل الطع��ام، ه��و ينته��ك مب��ادئ الع��دل
والرحم��ة بالحيوان��ات. إنّ��ه يح��رمهم من الحي��اة ال��تي لم يمنحه��ا اإلنس��ان لهم، ويس��ّبب لهم مث��ل ه��ذه
المعاناة الرهيبة، حّتى إّن األشخاص المعتادين رؤيتها ُيصابون هم أيًضا بالغثي��ان عن��دما ي�رون الع�ذاب

 نجد صفحاٍت كاملة مكّرسًة للوصف التص�ويرّي[16]الذي تعانيه الحيوانات. في كتابات بعض النباتّيين،
ِهم ال��ذي ال–للعذاب القاسي الذي ُيلحقه اإلنسان بالحيوانات  النَّ ِره المحّب للمتعة و الشَّ " ذلك اإلنسان  " "

ا رص��يًنا ا، ولكن فقط إذا كان يحم��ل طابعً�� . الرحمة هي بالطبع شعوٌر موّقٌر جدًّ الجاّلد الشّرير "يشبع و " "

ا. تجد سّيداٍت ُيغمى عليهنَّ عند إنجاب كلبة، وال يبالين بدموع اإلنس��ان. ا، ال طابًعا كاذًبا وعاطفيًّ وصحيًّ
ا وص��حيًحا؟ أو َمن يواف��ق م��ع الهن��دوس ال��ذين أق��اموا من ال��ذي يعت��بر ش��عوَر الرحم��ة ه��ذا ص��حيًّ
من الطبق��ات ال��دنيا ب��الموت في [مستشفيات للدجاج والحمام، بينما يسمحون في الوقت نفسه آلالف  [
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ة ون محبَّ أثناء فترات الجفاف، ألّنهم ال يسمحون لهم باستخدام المياه من آبار الطبقات العليا.  إّنهم ينمّ��
الحيوانات والتعاطف معها على حساب الناس، ويضّرون بهؤالء.

، مب��ادئهم الس��امية الداعي��ة إلى الرحم��ة بالحيوان��ات "إّن النباتّيين يبتهج��ون بديان��ة الهن��دوس بس��بب  "

تج��اوزوا الح�دود في دف�اعهم "ولكّن ديانتهم فيها عدم كفاية، ما هو موجوٌد أيًضا لدى النب�اتّيين. لق�د  "

ا مث��ل اإلنس��ان في المع��نى[17]عن حق��وق الحيوان��ات. يق��ول الكث��ير الحيوان��ات هي تمامً�� " منهم إّن 

، بدرج��ٍة أك��بر ، وأحيانً��ا  ة لديها العقل والمشاعر األخالقيّ�� ، ومثل اإلنسان تماًما،  "الجسدّي واألخالقّي " " " "

. الفهم والمش��اعر والق��درات نفس��ها "لديها  ، له��ا الحق��وق[18]" الحيوان��ات هي من فئ��ة البش��ر نفس��ها  " " "

. ، وبالتالي فإّن قتلهم هو قتل اإلخوة هم إخواننا  ، "نفسها في الحياة " " " "[19]
ولكن إذ يفكّر النباتّيون على هذا النحو، يعلنون أنفسهم دعاًة للماّدية التي ال ت��رى أيَّ ف��رٍق ج��وهرّي بين
اإلنسان والحيوان. لقد فقدت الماّدية منذ زمٍن طويٍل مصداقّيتها في نظر الع��الم العلمّي. ال يوج��د ع��اِلٌم

[20]واحٌد جّديٌّ ونزيٌه يحاول اإلصرار على أّن عالم الحيوانات الداخلّي هو مثل عالم اإلنسان الداخلّي.
ة، وال يس��عنا إال أن نأس��ف ألّن النب��اتّيين، إّن هذه الميول الماّدية تلحق ضرًرا كبيًرا بنقاء التع��اليم النباتيّ��
لون اس��تخالص سة وب��روح تع��اليم المس��يح، يفض��ّ بدالً من التبشير بأفكارهم بالتعاون مع الكنيسة المقدَّ

آرائهم من آبار التعاليم الباطلة، تلك اآلبار المظلمة.

فقط بعض النباتّيين يسمحون بالحليب والبيض في نظامهم الغذائّي.[ 1]
، وفي ق��اموس [ 2] النظام الغ��ذائي واإلنس��ان "على سبيل المثال، األستاذ بيكيتوف في كتّيبه  "Brockhaus  and  Ephron،الموس��وعي 

.691: 5العدد 
[3] ، أخالقيات الغذاء "الخطوة األولى في مقّدمة  " " " XXI-XXIII.

.27 ويليامز، أخالقيات الغذاء، [4]
.140 ، 138المرجع نفسه.  [5]
.280 المرجع نفسه. [6]
.215أخالقيات الطعام،  [ 7]
.78-77الحياة الرهبانية بحسب أقوال النّساك، الطبعة األولى ،  [8] بالروسي  ] [

.101المرجع نفسه ،  [9]
.68المرجع نفسه  [10]
.81 ، 69المرجع نفسه  [11]
.98المرجع نفسه  [12]
موسكو: [13] .167–165(، 1863) حياة القديس تيخون من زادونسك 
.11 سوزومين، تاريخ الكنيسة، الكتاب األول، الفصل [14]
أخالقيات الغذاء على ذلك قائاًل إّنن��ا إذا حاولن��ا ال��دفاع عن تن��اول اللح��وم بن��اًء على الكت��اب المق��دس،[15] " احتج ويليامز مؤلف كتاب  "

ص  (. لكن بالنس�بة إلى ك�ل ش�خص غ�ير متح�يز، من208)فسنضطر أيًضا إلى ال�دفاع عن العبودي�ة وتع��ّدد الزوج��ات والح�روب الهمجي��ة 
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الواضح أن هناك فرًقا جوهرًيا بين تناول اللحوم وتعّدد الزوجات على األقل؛ ويتبّين من الكتاب المقدس أّن اهلل أذن لألّول وباركه، ولكن��ه
سمح بالثاني لفترة فقط.

األساس العلمّي للنباتيين؛ أخالقيات الغذاء. [16]
على سبيل المثال، أوزوالد، وبنتام، ونيكلسون، وجليز، وميشل، وهولتز، وأخيًرا ويليامز مؤّلف أخالقيات الغذاء. [17]
أخالقي��ات يسأل أحد النباتّيين: [18] ا؟  )ه��ل يمكن أن تك��ون أرواح جمي��ع الحيوان��ات إلى ج��انب البش��ر فاني��ة أو خلقت مختلف��ة تماًم�� " "

. (الغذاء

كان اإلجهاض ال يزال مماثاًل لقتل الرّضع عندما كتب القديس تيخون هذا، ولكن لو كان يكتبه اآلن لكان بال شك ذكر كيف أّن العديد [19]
من المدافعين عن حقوق الحيوان ال يرون أّية مشكلة في اإلجهاض، ويشعرون بالتعاطف مع الحيوان أكثر من الجنين البشري. 

اهربوا من هذيان الفالس��فة الكئي��بين ال��ذين ال [20] فالسفة أكدوا العكس، لكان القديس باسيليوس الكبير قد قال لمعاصريه:  "لو ُوجد  " "

يخجلون من اعتبار أرواحهم مثل روح الكلب، ويقولون عن أنفسهم إنهم كانوا ذات مرة أشجاًرا وأسماكًا من البحر. وعلى ال��رغم من أن��ني
. "لن أقول ما إذا كانوا أسماكًا أم ال، فإنني مستعد بكل جهدي ألوكّد أنهم عندما كتبوا ذلك، كانوا أسماكًا غبية
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