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 .Institute for Byzantine and Modern Greek Studiesتشكل كتبه ومقاالته العديدة يف الروحانية
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شهادة ليسانس إكرامية يف العلوم الالهوتية األرثوذكسية  Licentiate in Orthodox Theological Studiesمن
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منذ نشأته .بعد سرية طويلة وحافلة من اإلجنازات ،إعتنق احلياة الرهبانية كتلميذ للشيخ إفراييم اآلثوسي،
وذلك يف دير القديس أنطونيوس (بطريركية القسطنطينية) يف صحراء أريزوان يف الوالايت املتحدة
األمريكية .رقد يف الرب بعد حوايل ثالثة سنوات من سيامته إىل اإلسكيم الكبري.
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متهيد
لقد ظهرت مؤخراً يف اليوانن ويف بلدان أخرى عدة إعالانت صحافية صادرة عن أطباء ومؤمترات
طبّية ،تسلط الضوء على التأثري السليب للتدخني 1على الصحة .و ميكننا أن نكتب جملدات أبكملها
من جمموعة هذه التحذيرات.
ِ
تؤدي أحد إىل إصالح
غري أن نتائج أحباث ع ْلم إجيايب مثل الطب حبد ذاهتا ،ليس بوسعها أن ّ
نفسه .وذلك ألن هدف العِلم هو إثبات العالقة بني العامل والنتيجة ،وليس تعليم الشخص عن
مسؤولياته جتاه نفسه ،جتاه قريبه ،أو جتاه هللا .واجبات كهذه تُعلِّ ُمها األخالقيات ،ويف مطلعها أخالقيات
الكنيسة األرثوذكسية ،اليت هي أمسى أداب ُمنحت للبشرية.

تُعلِّمنا هذه األخالقيات أننا هيكل هللا ،وأنه جيب علينا أن حنفظ هذا اهليكل بال دنس،
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ِ
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وتُعلِّمنا أيضاً أن هللا أعطى كل منا وزانت حمددة ،ومن واجبنا أن نستخدمها يف أفضل طريقة
لكي تتكاثر 3.إن احلفاظ على صحة اجلسد هو واجب مقدس تفرضه الفضيلة املسيحية؛ وكل ممارسة
من جهتنا تؤدي إىل ضرر يف صحتنا هي خطيئة ،سواء ارتُكبت عن معرفة أو عن جهل.

لقد تكلم أساتذة كنيستنا العظماء الكثري يف هذه املسألة .سوف أ ُْع ِطي َمثَالن .يقول القديس
مكسيموس املعرتف” :هو الذي حيفظ جسده خالياً من امللذات احلسية واألمرا يكون له كعبد
يساعده لتحقيق أهداف أمسى “.ويقول القديس نكتاريوس الذي من إجينا:
1نشري بداية أن كلمة "تدخني" يف هذه الدراسة تعكس مجيع وسائل إستهالك التبغ ،أي تدخني السجائر ،والغليون ،والسيغار ،وأيضاً األرغيلة
ِ
عرب
(أو النرجيلة) اليت وصل إستهالكها يف بالدان العربية ،و ابألخص لبنان ،إىل نسب وابئية ابلفعل!—امل ّ
 2الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس۱٧-۱٦:٣
 3أنظر القديس مىت ٣٠-١٤ :٢٥

إذا أراد املرء أن يكون سعيداً وأن مييّز نفسه جديراً بدعوته ،عليه أن يكون سليماً يف اجلسد والروح؛

ألنه دون الصحة اجليدة هلااتن اإلثنتنان  ،لن حيصل على السعادة القدرة يف إمتام العمل الذي دعي
إليه .على املرء أن يسعى إىل تغذية كل من اجلسد والروح ،لكي بذلك حيفظهما قواين ومفعمان
4
ابحليوية.

يف مكان آخر يُش ِّدد قديسنا على أمهية الصحة يف جهادان إلبتغاء الكمال الداخلي:
بوجود األمرا  ،ال حيصل أي تقدم يف حالة هؤالء الذين الذين مل ينالوا بعد على الكمال الروحي...
الصحة هي ،ابلنسبة هلؤالء الذين مل ينالوا بعد على الكمال الروحي ،مبثابة مركبة ذاتية-الدفع حتمل
5
الالعب إىل هناية سباقه.

إن معضلة التدخني قد مت درسها من منظار أرثوذكسي مدمج ،يرّكِز على الناحية األخالقية-
الدينية من املسألة ،وذلك من قِبل القديس نيقودميوس اآلثوسي ،الذي يُعترب من أعظم ُكتَّاب
الكنيسة األرثوذكسية يف حقبة ما-بعد-بيزنطية .فالقديس نيقودميوس يتكلم عن التدخني يف "دليل
اإلرشاد" و"التمارين الروحية" .عمله األول كتبه خصيصاً إلبن عمه إيروثيوس ،الذي كان مرتوبوليتاً،
وهو هلذا السبب يتكلم ابلتحديد عن عالقة التدخني ابلكهنة .أما يف "التمارين الروحية" ،فهو
ِ
الع َم ْلني ،لكي
عر ْ هنا الفقرات ذات الصلة من كال َ
يوجه كالمه للشعب التقي بوجه عام .أَ ُ
يتمكن كل مسيحي أرثوذكسي أن يرى مدى أمهية مسألة التدخني ،وليس فقط من انحية صحة
جسده ،بل أيضاً صحة نفسه ،ويف ما خيتص مبسؤولياته كمسيحي.

St. Nectarios of Aegina, Concerning the Results of True and Pseudo Education
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القديس نكتاريوس (Athens:1894), p. 17.

األرمشندريت Archimandrite T. Matthaiakis, Saint Nectarios Kephalas (Athens: 1955), p. 199.
ت .مااثايكيس
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الفصل األول
القديس نيقودميوس اآلثوسي عن التدخني و املسيحي األرثوذكسي

1

 .١على مجيع اإلكلرييكني ،من دون إستثناء ،اإلقالع عن التدخني.
)أ) إن إستهالك التبغ يناقض اللياقة ،اليت هي فضيلة أخالقية مرموقة( .ب) هو غري الئق
ابلنسبة للمنزلة العالية اليت تتميز هبا رتبيت الكهنوت واألسقفية .و(ت) هو مضر لصحة اجلسد.
(أ) مناقض للّياقة .إذا كانت حدود اللياقة مبثابة كل شيء ميكن من الطبيعي أن يؤدي إىل
فمن إذاً ال
أتثري سليب على حواس أو خيال األشخاص النبالء ويوصل إىل ما هو مقرفَ ،
ميكنه أن يرى أن استهالك التبغ يتخطى حدود اللياقة ويذ ّكِران عوضاً عن ذلك ابآلفات الرببرية
البذيئة واملقرفة ،لكل من ينظر هلا ويسمعها ،ولكل من يفكر هبا؟
إنه ملنظر مشمئز أن يضع أحداً يف فمه جذع لفيف سندان مقرف أو خشبة حمفورة
ِ
املدخنة دخان جهنمي عرب حنجرته ،مث يزفره ،مبعثاً
وأن يتنشَّق من تلك اخلشبة املشتعلة و ّ
دخاانً من الفم واألنف كأهنا فُ ْر ٌن حيرتق ،ومثل أحصنة ديوميدس وثريان ايسون ،ينفخ شرارة
ودخاانً من الفم واألنف .هل ميكن أن جند فِ ْعالً أكثر قذارةً ،وقرفاً ،وأكثر فظاعة من هذا2؟
 1نقالً عن ] ΣυμΒουλευτιχον Εγχειριδιονدليل اإلرشاد] الطبعة الثالثة ) (Agioreitike Bibliotheke, 1958ص.٦٢-٦٠ .

2
لعل هذه املالحظات للقديس نيقودميوس قد تظهر وكأهنا "من القرون الوسطى" أو "رهبانية" للعديد من هؤالء الذين يريدون أن يكونوا
ّ
"عصريني و تقدميني" .لننظر إذاً ماذا يقول أحد سكان عصران ،الذي مل يكن راهباً بل علمانياً ،ويف احلقيقة قائد أمة عظمى ،املهامتا غاندي:
"ليس هناك من أي شيء نبيل يف تنفيخ الدخان ....إهنا من أكثر العادات قذارة ....فأفواه مدخين التبغ تبعث رائحة كريهة .لعل التبغ يقتل
حتمل رائحة دخان
أروع املشاعر ....مدخنو التبغ يصبجون قساة القلوب وال يبالون مبشاعر اآلخرين .والغري مدخنني بشكل عام ال ميكنهم ّ
التبغ ،ولكن غالباً ما يصادف املرء أانس يف القطارات يستمرون يف التدخني ،غري مبالني ملشاعر اجلالسني قرهبم( .الدليل إىل الصحة،

)ب) إن إستهالك التبغ هو أمر ال يليق ابلدعوة السامية لرتبيت الكهنوت و األسقفية.
إن األسقف يرمز إىل هللا وهو أيقونة املسيح ،ابلتايل جبب أن تكون مجيع أخالقياته
شبيهة-ابملسيح ،طاهرة ،وسبباً ليس للفضائح ،بل ملنفعة الشعب .ولكن أين الطهارة يف
اإلستهالك البذيء ألكثر األعشاب قذارًة؟ وأين املنفعة—أو ابألحرى واي للفضيحة—حني
يرى املسيحيون أسقفهم أو كاهنهم ميسك عوداً حمفوراً بني أسنانه؛ ويشعل ُجرانً صغرياً على
طرفه؛ مث يزفر من فمه وأنفه دخاانً كريه الرائحة؛ ويكون منزله مليئاً بسحابة كثيفة وسوداء من
األدخنة الكريهة؟ على األساقفة والكهنة أن يلتمسوا املذاق الروحي من خالل مجيع حواسهم،
وذلك لكي يُع ِطّروا مجيع الذين أيتون إليهم ،مسيحيني كانوا أم وثنيني ،كما يقول القديس
يح الطّيِبةُ ِ
إان َْحنن نَ ْفحةُ الَ ِ
صو َن ويف الَّ
َّ
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َ
يؤدي العديد
عندما يتنشقون ويبتلعون أدخنة التبغ الكريهة عرب أنوفهم وأفواههم (األمر الذي ّ
من هؤالء الذين ال يستطيعون أن حيتملوا هذا األمر أن يُغمى عليهم) ،فهل فعالً سيكون
أمرهم بعدها ،منسجماً مع دعوهتم ،رائحة عطرة ونفحة حياة للذين سوف يقرتبون منهم4؟

[أمحدأابب ،]۱٩٤٨ ،ص ).٤٢ ،٤۰-٣٩ .ويف مكان آخر يقول غاندي جمدداً" :دائماً ما اعتربت التدخني ابلعادة الرببرية والقذرة واملضرة"
(السرية الذاتية [أمحدابب ،]١٩٤٨:ص.)٤٠
 3الرسالة الثانية إىل كورنثوس ١٥:٢
 4ابلنسبة للعالقة بني التدخني واإلكلريكيني – ومن بينهم تضم القوانني الكنسية املرتلني – ،لنوضح التأثري السليب للدخان على الصوت .إن املنافع
الصاحلة لقراءة النصوص املقدسة والرتتيل تعتمد بدرجة كبرية على إيداءهم اجليد ،وإيداءهم اجليد يعتمد ،بغض النظر عن العوامل األخرى (الوقار،
وإنسحاق القلب ،إخل) على الصوت اجليد .إالّ أن التدخني يسبب "عدة آالم وتغيريات يف الصوت "،ونتيجة ذلك "التخفيف من مدى وحدة

الصوت ،وتناقص يف قدرة اإلحتمال يف الرتتيل ،وتغيري يف نوعية وحنكة الصوت ،وأحياانً يسبب اإلنقطاع يف الصوت—أي التوقف املفاجيء يف
اللحن الذي يُرتّل" (د .ج .ابانيوتوبولوس ،نظرية و إيداء املوسيقى الكنسية البيزنطية Θεωρια χαι Πραξις της Βυζαντινις

 ،Εχχλησιαστιχης Μουσιχηςص.)٢٨١ .

)ت) وأخرياً ،إن اإلفراط إبستهالك التبغ هو مضر حىت لصحة اجلسد.
هلذا السبب جند أن األعضاء الداخلية للكثري من هؤالء الذين يستهلكون التبغ إبستمرار
تكون أعضاؤهم حمروقة 5بعد مماهتم .ابلفعل ،ابلكاد يوجد أحد من هؤالء الذين يستخدمون
هذه العشبة إبستمرار وال يدين نفسه 6.ومجيع فالسفة األخالق جمتمعني يستهجنون
اإلستهالك العام و املتكرر للتبغ كأمر بذيء وفظ.
وإذا حقاً ُوجد هناك من َّ
يدعي أن اإلستعمال الشائع والعاملي النطاق قد جعل التدخني
ابألمر الفاضل ،فنحن جنيبه أن هذا اإلستعمال الشائع ذاته قد جعل العديد من الرذائل األخرى
املعروفة أصبحت تُعترب مبثابة فضائل؛ ومن بينها ،ابلت أكيد ،هناك ما يُدَّعى بفضيلة الطيش أو
اهلزل .على أي حال ،إن املنطق السليم وتعليم املسيح يستهجنها دون شك ابلرذائل ،حىت ولو
متّ تعزيزها ابإلستعمال الشعيب األمحق والفاسد.
 .٢على أن التدخني هو ممنوع على املسيحيني.

7

أحياان تسيطر الكثري من ما يسمى ابخلطااي الغري-مميتة واملميتة على بعض الناس لدرجة
أهنا جتعل منهم أسرى وعبيد ابلكلية هلذه اخلطااي ،أو ،ميكننا القول ،عبيد للشيطان .وقد ُكتب
 5أي رئتان مفحمتان متضرراتن
6يؤكد العلم الطيب دائماً وعلى نطاق واسع رأي القديس نيقودميوس عن التأثريات املضرة للتدخني على الصحة .ويشري الدكتور أرنولد لوراند ،الذي
كتب منذ اكثر من قرن بعد القديس نيقودميوس ،أن "التدخني حيتوي ابإلضافة لألمالح  ،على األلكالويد السام ،أال وهو النيكوتني ....النيكوتني
قادر أن يؤثر بضربة قاتلة على عدة أعضاء ،--مثالً على األجزاء الداخلية من العني والشراين البصري ،وعلى اجلهاز العصيب؛ ولكن من دون شك
إن أتثريه األكثر ضرراً هو على القلب واملعدة....وحسب السيد الندر برنتون وآخرين ،إن التبغ يرفع من ضغط الدم ،وأحياانً بنسبة هائلة...ولقد
الحظنا من املنظار العيادي النسبة الكبرية لتصلب الشرايني عند املدخنني الكبار .ويف السنوات األخرية ،شدد الطب على أن التدخني هو من
املسببات الرئيسية لسرطان الرئة .( [Philadelphia:1912], pp. 366-367.
 7نقالً عن ] Πνευματιχα Γυμνασματαالتمارين الروحية] ،الطبعة الرابعة )(Agioreitike Bibliotheke, 1950
ص.١٠١-١٠٠ .

عن هؤالء الناس" :ألن اإلنسان مستعبد ملن غلبه 8".و"إن كل من يعمل اخلطيئة هو عبد
للخطيئة 9".شخص ما مستعبد للقهوة  ،وآخر للشم ،وآخر لتدخني الغليون ،لدرجة أهنم
يبدو وكأهنم مألى ابملرارة والسم ،وابلتايل ال يستطيع املرء أن يتحدث معهم إالّ إذا شربوا
فنجاانً من القهوة أو وضعوا خشبة حمفورة يف أفواههم أو البودرة يف أنوفهم .وهؤالء األانس
احلمقى ال يدرون أن كل ما يثري ويُفنت احلواس هو أمر ممنوع على املسيحيني ،كما يقول
تعهر حاسة الذوق وال ندلّل حاسة
القديس غريغوريوس الالهويت” :لنمتنع عن ّ
الشم “.ابلفعل ،إذا اعتقدوا أن تدخني الغليون أو ما يشاهبه هو ابألمر النبيل والالئق،
فليسمعوا أقوال فالسفة األخالقيات املعاصرين الذين يدينوهنم على هذه األفعال يف كتاابهتم
عن األخالقيات ،قائلني :أي نوع من الشهامة واللياقة هي هذه عند اإلنسان ،هذا الكائن
النبيل والرشيد ،ليضع خشبة حمفورة يف فمه مليئة ابألعشاب الضارة احملرتقة ،وهذا هو الغليون؟
أو لينفخ من فمه وأنفه غيمة سوداء من الدخان الكريه ،وك أنه تَنور ،وابلتايل يشبه التنني،
الذي هو ،على سبيل اجملاز ،الشيطان ،والذي يقول عنه هللا أليوب” :من منخريه خيرج دخان
منفوخ أو من ِمْر َج ٍل؟“ 10أي نوع من النبالة واللياقة هي هذه ،أسألك؟ أشك
كأنه من قِ ْد ٍر ٍ
أنه ميكن أن جند عادة أكثر منها بربرية وخملّة ابلنظام.
كيف ميكن إذاً للمرء بعد اآلن أن يسمي هذه األمور ابخلطااي الصغرية والعرضية عندما
يرى أهنا تسيطر على البشر ابلتساوي كاخلطااي الكربى واملميتة؟ وأسألك ،ما الذي يُ ِّ
فرق بني
هؤالء املذنبون بتلك اخلطااي اليت ذكرانها وهؤالء الذين مستعبدون خلطااي الزىن ،والطمع،
واحلسد ،وغريها من اخلطااي املميتة؟ ال شيء ابلتأكيد ،ألن مجيعهم أسرى ،مجيعهم عبيد،
 ٢ 8القديس بطرس۱۹:۲
 9القديس يوحنا ٣٤:٨
 10أيوب ٢٠:٤١

َس َديْن ،مثالً ،عالقني
مجيعهم غلبتهم األهواء .وإذا كانوا مغلوبني خبطااي صغرية أو كبرية —كأ َ

بفخ ،أحدمها أبرجله األربع ،والثاين برجل واحدة -- ،فكالمها نعتربمها ابلتساوي عالقني يف
فخاخ املوت ،وليس إبستطاعة أي منهم اهلرب .هلذا السبب ،يكتب القديس ابسيليوس الكبري
أنه ليس هناك أي متييز يف العهد اجلديد بني اخلطااي الكبرية والصغرية ،وأن سلطان اخلطيئة
على اإلنسان ُوجد منذ ما قبل جميء املسيح ،بينما ،ومنذ جميء املسيح ومنحه للبشر القوة
على اخلطيئة ،ال يليق بعد ذلك على املسيحي إذاً أن يكون مستعبداً ألي نوع من اخلطيئة.

الفصل الثاين
أسئلة وأجوبة ختتص ابلتدخني.
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 .١هل هناك من سيجارة غري مضرة؟
كالّ .تدخني أي سيجارة يسبب ابألذى للجسم.
 .٢هل ميكن للمرء أن يدخن عدد قليل من السجائر دون التعرض للخطر؟
كالّ .كل سيجارة تسبب األذى للجسم .حىت هؤالء الذين يدخنون القليل يظهر عندهم
تضرر الرئة عند تشريح اجلثة.
 .٣كم يستغرق الوقت للسيجارة أبن تسبب األذى ِّ
ملدخنها؟
عملياً ال شيء من الوقت .فمن اللحظة اليت يالمس الدخان الشفتني ،يبدأ مبهامجة األنسجة
احليوية .وتستمر بفعل ذلك أينما تذهب :الفم ،اللسان ،احلنجرة ،املرىء (أي اإليسوفاغس)،
اجملاري اهلوائية ،الرئتني ،املعدة ،وأخرياً املبولة ،البنكرايس ،والكليتني.
 .٤النيكوتني ،وهو املادة املوجودة يف التبغ ،ما هو مفعوهلا ابلضبط؟
قلوي يوجد يف الطبيعة فقط يف التبغ .يف البداية ،هو ينشط
النيكوتني هو َسم مرّكب شبة ّ
الدماغ واجلهاز العصيب املركزي .الحقاً يصبح أتثريه مس ّكناً .النيكوتني يرفع ضغط الدم و ِّ
يسرع
دقات القلب .هو يقيّد الشهية ويسبب ببطء اهلضم .وهو يسبب إبخنفا بدرجة حرارة اجللد
وُحيد من توزيع الدم على األرجل واألذرعة.
 7إبستثناء السؤال  ،٢٤هذا اجلزء هو مقتطف ومرتكز عن مقال نشرته اجلمعية األمريكية للسرطان ) (American Cancer Societyعام
 ١٩٨٢بعنوان ”."Fifty Most Often Asked Questions about Smoking and Health...and the Answers

 .٥ما الذي يسبب املرض بدخان السيجارة؟
من ضمن املواد الكيميائية املوجودة يف دخان السيجارة هناك العديد من مواد األسيد ،كما
هناك غازات معينة مسببة ابلتآكل ،وجرعة كبرية من مادة أول أوكسيد الكاربون السامة .ولقد
أثبتت التجارب إرتباط هذه املواد أبمرا القلب والدورة الدموية ،سرطان الرئة وسرطنات
أخرى ،اإلنتفاخ (اإلمفيزميا) ،واإلهتاب الرئوي (الربونشيت) املزمن.
 .٦هل التأثريات املرضية اليت يسببها التدخني هي دائمة؟
كالّ ،إذا أقلع املدخن أو املدخنة عن التدخني يف وقت سريع .فعند املدخنني الذين أقلعوا عن
التدخني قبل بداية أمرا الرئة أو القلب والدورة الدموية الغري قابلة للنقض ،يبدأ اجلسد
ابإلصالح الذايت .وبعد سنة من عدم التدخني ،يبدأ خطر النوبة القلبية ابإلخنفا  .بعد عشرة
سنني من عدم التدخني ،يصبح اخلطر مسا ٍو لذلك الذي لشخص مل ميارس التدخني أبداً.
يبدأ خطر سرطان الرئة ابإلخنفا عند اإلقالع عن التدخني وبعد عشرة خلمس عشرة سنة
ينخفض تدرجيياً ملستوى ذلك الذي لشخص مل ميارس التدخني أبداً.
 .٧ما هي حقيقة "الفلرت" ) (filter؟
املرشح ،أو "الفلرت" ،ال جيعل من السيجارة ابآلمنة؛ هو فقط جيعل التدخني أقل خطراً بقليل.
هؤالء الذين يدخنون السجائر اجملهزة ابملرشح يواجهون خطر سرطان الرئة بنسبة أقل من هؤالء
الذين يدخنون السجائر من دون مرشحات ،ولكنهم ال يزالو يتعرضون خلطر سرطان الرئة
بنسبة ستة أضعاف ونصف مقارنة مع الغري مدخنني.
 .٨ما هي حقيقة السجائر اليت حتتوي على نيكوتني قليل؟
نظرايً ،إن السجائر اجلديدة اليت حتتوي على كمية قليلة من النيكوتني تشكل خطر على الصحة

بنسبة أقل .ولكن هذا فقط نظرايً .فهذه السجائر أيضاً هي قليلة النكهة وبنسبة كبرية .لذلك،

حتسن
وهبدف إرضاء املدخنني ،أُجرب صانعي هذه السجائر على زايدة العديد من املواد اليت ّ
سامة أو تسبب السرطان .وابلتايل
نكهة الدخان ،ولكن معظم هذه املواد هي معروفة أبهنا ّ
مضرة أكثر من ما يسحبون.
هؤالء املصنّعون هم يُدخلون مواد ّ
 .٩هل أُثبت علمياً أن التدخني يسبب السرطان؟

نعم .وليس فقط سرطان الرئة .فتقرير عام للطبيب العام يف الوالايت املتحدة يقر أن "تدخني
السجائر هو السبب الرئيسي الوحيد للوفيات من السرطان يف الوالايت املتحدة" .ويعلن أيضاً
التقرير أن "أتثري التبغ على مجيع الوفيات من السرطان يقارب الثالثني ابملئة ....تدخني
السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة ،واحلنجرة ،وجوف الفم ،و املرىء (اإليسوفاغس)،
وله أتثري على منو سرطان املبولة والبانكرايس والكلية.

 .١٠ما هي فرص الشفاء من سرطان الرئة؟
قليلة جداً .فنسبة البقاء على قيد احلياة خلمس سنوات هي أقل من عشرة ابملئة .معظم أنواع
هذا املر تبدأ بطريقة غادرة وال تعطي أي عوار إال بعد أن تكون قد انتشرت واسعاً؛
وابلتايل هي اندراً ما تُكتشف يف وقت مبكر جداً ألي عالج .حلسن احلظ ،إن سرطان الرئة
هو مر ميكننا الوقاية منه مبجرد اإلمتناع عن التدخني.
 .١١هل تسبب السجائر أمراض أخرى يف الرئة؟
يعترب التدخني املسبب الرئيسي لإلمفيزميا — وهو مر يدمر القدرة على التنفس .فالتدخني
يقلص من أسطح الرئتني ،الذي ينتقل من خالهلا األوكسيجني الذي مينح احلياة للجسم ،إىل
الدم .وأخرياً ،يقضي مريض اإلمفيزميا معظم قواه ابلتلهث للنفس ،وبقربه قارورة األوكسيجني.

 .١٢هل هناك من خطر إذا كنت تدخن السجائر وال تتنشق؟
نعم .فأينما يالمس الدخان األنسجة احلية ،فهو يسبب ابألذى .مجيع املدخنني عندهم نسبة
خطر زائدة لسرطان الشفة والفم واللسان ،بغض النظر عن أي مادة يدخنون .ومجيع املدخنني،
حىت الذين ال يتنشقون ،يواجهون نسبة خطر أكرب لسرطان الرئة مقارنة مع الذين ال يدخنون.
 .١٣هل يؤثر التدخني على القلب؟ .
نعم .حوايل مخس وعشرين ابملئة من مجيع حاالت اجلرحات القلبية القاتلة يف الوالايت املتحدة
كل عام يسببها التدخني — أي حوايل  ١٢٠٠٠٠وفية تسببها اجلرحات القلبية كل سنة يف
هذا البلد.
 .١٤هل هناك خطر من التدخني على النساء احلباىل وأطفاهلن؟
يدخنن يتعرضن لنسبة أعلى من
مقارنة مع األمهات الغري مدخنات ،إن النساء احلباىل الذين
ّ
خطر اإلجها املفاجئ ،ووالدة اجلنني امليت ،والوالدة السابق ألواهنا ،واألطفال القليلي الوزن
عند الوالدة ،ويلي تلك خطر املر أو املوت.
 .١٥كيف ميكن أن يكون للتدخني هذه التشكيلة الواسعة من العوامل؟
ميكن ذلك ألن دخان السجائر حيتوي على عدد هائل من املواد املتنوعة اليت تؤثر على عدد
الصلبة املكثّفة
كبري من أعضاء اجلسم .ف"قطران" السجار — وهو إسم خمتصر للجزيئات ّ
يف الدخان — حتتوي على أربعة أالف مادة كيميائية معروفة ،ومنها السموم واملواد املسببة
للسرطان.

 .١٦ملاذا ليس مجيع املدخنني يصابون بسرطان الرئة؟
يتعاطى الناس بطريقة خمتلفة هلذه املواد ولعدة أسباب ،ومنها التكوين البيولوجي الشخصي.
ولكن األكيد أن هؤالء الذين يدخنون ميوتون بسن أصغر مقارنة مع الغري مدخنني .وهلذا
السبب عدة شركات أتمني على احلياة أصبحت تقوم بكتابة بوليصات أتمني للغري املدخنني
بسعر أقل .وحسب منظمة الصحة العاملية ،إن نسبة الوفيات هي أعلى عند املدخنني مقارنة
مع الغري مدخنني ويف كِال اجلِ
نس ْني ،مهما كان السن عند الوفاة.
َ
 .١٧هل يصاب الغري مدخنني بسرطان الرئة؟

نعم ،ولكن هذا أمر اندر ابملقارنة 8.فحوايل مخس وسبعون إىل مثانون ابملئة من حاالت سرطان
الرئة يف الوالايت املتحدة جندها عند املدخنني.

 .١٨هل ينجح العديد من الناس ابإلقالع عن التدخني؟
نعم .كل سنة يقلع عن التدخني قرابة املليوين أمريكي .وهناك أكثر من ثالثني مليون مدخن
سابق يف الوالايت املتحدة .الكثري منهم يقلع عن التدخني ألسباب صحية .اجلرحة القلبية،
سرطان الرئة ،اإلمفيزميا — كلها دوافع قوية .يف الوالايت املتحدة ،أصبح املدخنون أقلية
وعددهم ينخفض إبستمرار.
 .١٩كيف يقلع معظم الناس عن التدخني؟
ليس هناك من طريقة فاعلة واحدة .وألن الناس يبدأون ابلتدخني لعدة أسباب شخصية ،يتم
اإلقالع عن التدخني أيضاً بطرق خمتلفة عند أشخاص خمتلفة .كل شيء قانوين ،أخالقي،
الرتدد
وفعال يستحق التجربة .على سبيل املثال ،ميكن للمرء مبمارسة املشي ملسافات طويلة أو ّ
ّ
8
يف العديد من احلاالت هذه السرطاانت ميكن أن يسببها التدخني "السليب" أو الال طوعي الذي سوف نناقشه الحقاً

إىل املكتبة أو إىل أي مكان آخر حيث ُمينع فيه التدخني.
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 .٢٠عندما أُقلع عن التدخني ،هل ميكن أن أدخن سيجارة بني احلني واآلخر؟
كالّ .عندما يقوم مدخن سابق بتدخني سيجارة ،وحىت بعد سنني من إقالعه عن التدخني،
يعقفه النيكوتني جمدداً .فكما الرجل الس ّكري الذي يتعاىف ال جيوز أن يتناول الكحول جمدداً،
كذلك املدخن-السابق ال جيوز أن يدخن جمدداً دون الوقوع حتت التأثري السيء.
 .٢١إذا امتنع الناس عن التدخني ،ماذا سيحصل ملزارعي التبغ؟
إبمكاهنم زراعة أشياء أخرى.
 .٢٢إذا البالد أبكملها أقلعت عن التدخني ،ألن يسبب هذا األمر خلل يف إقتصاد
البالد؟
ألن التدخني ليس من الوارد أن يتوقف فجأة ،أي خلل إقتصادي سوف يتم استوعابه ببطء.
وعندما حيصل هذا األمر ،سوف توفر البالد األموال .فمن الناحية اإلقتصادية احملضة ،إن
التكلفة الوطنية للتدخني هي أكثر بكثري من مدخوله .إن تكاليف األمرا اليت هلا عالقة
ابلتدخني ،والغياب اليت تتسبب به هذه األمرا  ،كما تكاليف العناية الصحية ،والوفيات،
واحلرائق اليت سببها التدخني تقارب ما يساوي الثالثني مليار دوالر سنوايً يف بلد كالوالايت
املتحدة األمريكية .وهذه احلساابت املالية طبعاً ال أتخذ يف عني اإلعتبار األمل والعذاب الذي
يذوقه َمن تعيقهم أو تقتلهم السجائر ،10وال احلزن الذي تشعر به عائالهتم.
 9ولكن ،أهم من كل شيء ،على املرء أن يرغب بقوة ابإلقالع عن التدخني ،إذ قد أدرك أن التدخني ال ميت أبي صلة مبا يسمى "ابحلياة
تروج له شركات السجائر يف إعالانهتا ،ولكنها عادة بشعة ،وسخة ،ومضرة تؤدي إىل األمرا  ،والوهن ،واملوت—قسطنطني
السعيدة" ،كما ّ
كافارنوس.
" 10القتل ابلسجائر" ،أي اإلنتحار ابلسجائر – قسطنطني كافارنوس.

 .٢٣ما هو "التدخني السليب" أو "التدخني القهري"؟
تعر
التدخني السليب هو ّ
يدخنها اآلخرون.

شخص غري مدخن إىل الدخان املنبعث من منتوجات التبغ اليت

 .٢٤هل التدخني السليب خطري؟
أشار مؤخراً جوزيف كاليفانو ،الوزير السابق للصحة ،التعليم والشؤون املعيشية يف الوالايت
املتحدة األمريكية:
لقد استنتجت أبرع األدمغة الطبية والعلمية يف الوالايت املتحدة والعامل أن التدخني الال طوعي يرتبط بسرطان
الرئة ،مر القلب ،اإللتهاب الرئوي (الربونشيت) والنيمونيا ،والربو .مخسة ومثانون ابملئة من الدخان الذي
يوجد يف غرفة مليئة ابملدخنني هو دخان اثنوي  ،وحيتوي على ذات األربعة آالف مادة وذات املواد
السرطانية املوجودة يف الدخان املستنشق مباشرة ،وأحياانً يف تركيزات أعلى بكثري .وهذا يعين أن الشخص
الغري مدخن ،الذي يوجد مكتبه أو طاولته يف املطعم قرب تلك اللوايت للمدخنني ،هو ،من مجيع النواحي،
يتقاسم املخاطر من سجائرهم.

11

 .٢٥هل يؤثر التدخني السليب على األطفال؟.

إن األطفال الذين يعيشون يف عائالت حيث أحد أو كِال الوالدين يدخن يصابون ابلربونشيت
والنيمونيا بنسبة مزدوجة خالل السنة األوىل من حياهتم مقارنة مع العائالت اليت ال تدخن.
وهم خيضعون لعمليات إستخراج الزائدة األنفية ولوزيت احللق بنسبة أكرب مقارنة مع أطفال الغري
مدخنني.

 11نيويورك اتميز ٣ ،متوز١٩٨٦ ،

الفصل الثالث
التعامل مع مشكلة التدخني السليب.
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 .١يف منزلك .إعترب منزلك منطقة لغري املدخنني .أخرب زائريك حبزم أنك تعترب دخان السجائر
مضر لصحتك ولصحة أعضاء عائلتك األخرين( .هكذا فعل املغبوط فوتيوس كونتوغلو،
املؤلف وراسم األيقوانت الشهري  ،أثناء آخر عشرة سنوات من حياته ،ألنه قبل ذلك كان قد
أقلع فجأة عن التدخني حبالة غضب شديد جتاهها).
 .٢يف سيارتك .إذا كنت متلك سيارة ،فليكن معلوماً لرّكابك أن سيارتك هي منطقة لغري

املدخنني ،واطلب منهم اإلنتظار قبل التدخني إىل حني وصولك إىل املكان املقصود .ويف
مكان جلي ،ضع إشارة عدم-التدخني.

 .٣يف سيارة شخص آخر .إذا كنت يف سيارة شخص آخر وأحد الركاب قام إبشعال
سيجارة ،أطلب منه بتهذيب أن يقوم إبطفاؤها ألن الدخان يزعجك.
 .٤أثناء سفرك .أثناء سفرك ،إن كان على منت القطار ،أو الطائرة ،أو املركب ،أطلب دائماً
أن تعطى مقعداً يف القسم حيث ُمينع التدخني.
 .٥يف مكان عملك .أخرب الذين يعملون ابلقرب منك أن الدخان يزعجك ويؤذيك .ليكن
12
هذه اإلقرتاحات قدمتها رابطة سرطان الرئة األمريكية ( )1يف كتيبها "التدخني السليب"( )2وأيضاً فرع ماساشوستس للصحة العامة ( )3سوايً
مع رابطة مستشفيات ماساشوستس ( )4يف كتيبهم "هل أنت فعالً غري مدخن"() 5؟ نشر الكتيب األول عام  ١٩٧٤والثاين عام .١٩٨٥
(1) American Lung Cancer Society (2) “Secondhand Smoke” (3) Massachusetts
Department of Public Health (4) Massachusetts Hospital Association (5) “Are You Really a

”?Nonsmoker

بقربك كتيبات عن خماطر التدخني يف خدمتك .إذا كنت متلك مكتباً ،ضع إشارة تقول
"الرجاء ،عدم التدخني" أو "شكراً لعدم التدخني" .إسأل الشركة حيث تعمل إذا كان عندهم
قانون عدم التدخني يف أماكن العمل ،وإذا كان يوجد ،ليتم تنفيذه .ويف حال مل يوجد ،أطلب
من رب عملك أن يقوم بِ َسن هكذا قانون
 .٦يف املطاعم .دائماً ،أطلب مقعداً يف املطعم يف القسم حيث ُمينع التدخني .وإذا مل يوجد
هكذا مكان ،أطلب من مدير املطعم أن يقوم بتأسيسه.

 .٧يف عيادة الطبيب .أطلب من طبيبك وطبيب أسنانك أن ال يسمحوا التدخني يف غرفة
اإلنتظار.
 .٨يف جمتمعك .إسأل إذا جمتمعك عنده قوانني متنع التدخني يف األماكن العامة ،مثل املطاعم،
واألبنية احلكومية وأماكن العمل .وإذا ال ،اتصل مبسؤول الصحة احمللي واطلب منه سن هكذا
قوانني.
 .٩يف املنظمات .يف إجتماعات شىت املنظمات ،إقرتح أتسيس قوانني متنع أو حتد من
التدخني.

الفصل الرابع
خامتة
يف الفصل األول من هذه الدراسة املختصرة ،رأينا ابلتفصيل األسباب الذي يدين
بسببها القديس نيقودميوس اآلثوسي التدخني وحيض اإلكلريكيني والعلمانيني لتحاشيها .وهو
يركز أهنا أمر بشع وغري الئق ليس فقط لإلكلرييكي ولكن لكل مسيحي أصيل .هو يدين
التدخني ويصفه ابلرذيلة — أي ،عادة سيئة ،وخلل يف الشخصية ،و"هوى"  ،وفعل خطيئة
— وذلك ألن اجلسد والنفس يصبحان أكثر وأكثر عبوديةً هلذا اهلوى ،مما يؤدي إىل أذى
ابلغ األمهية على النفس واجلسد.
ويدعم القديس نيقودميوس إدانته للتدخني من املنظار اجلمايل ،واصفاً إايه ابألمر البشع،
مستشرياً بفالسفة األخالقيات معاصرين .ورأينا أيضاً أن املهامتا غاندي ،هذا القائد السياسي
الكبري واحلكيم من عصران ،كان قد وصف التدخني ابلعادة "الرببرية والوسخة" ،متاماً كما
وصفها القديس نيقودميوس وفالسفة األخالقيات يف عصره ،وهؤالء وصفوا إستهالك التبغ
ابلرديء والبذيء.
وما يشكل أتكيداً على صحة إدانته للتدخني من منظار األخالقيات املسيحية ،هي
إستشهادات القديس نيقودميوس ألقوال من األسفار املقدسة ،والقديس غريغوريوس الالهويت،
والقديس ابسيليوس الكبري ،كما من عدة مالحظات جندها يف متهيد هذا املقال.
أما من جهة إدانة التدخني ألسباب صحية ،لقد رأينا يف التمهيد ،كما يف مالحظات
الفصل األول ،أن العِلم الطيب دائماً يربر رأي القديس نيقودميوس "أن إستهالك التبغ" كما

يكتب" ،هو مضر جداً لصحة اجلسد" .ويف الفصل الثاين ،رأينا ابلتفصيل كيف يدعم العلم

الطيب املعاصر هذا الرأي ابلكامل ،ذاكراً عدد كبري من النتائج الراسخة .إبختصار ،لقد تعلمنا
حتديداً ما يلي يف ما خيتص ب تأثري التدخني على جسم اإلنسان:
 .١هو يزعج العيون ويسبب يف خفيف الرؤية
 .٢يزيد من سرعة دقات القلب
 .٣يسبب إبرتفاع ضغط الدم
 .٤يستبدل األوكسيجني يف الدم أبول أوكسيد الكاربون السام .
 .٥ي ِ
دخل العناصر السرطانية إىل اجلسم
ُ
 .٦يؤرق احلنجرة ويسبب ابلسعال
 .٧يسبب ابلتعب
 .٨يسبب حتول لون األسنان واألظافر إىل البين
 .٩يزيد من نسب حصول الرشح والإلنفلونزا
 .١٠يزيد من نسبة اإلصابة ابألمرا التالية :
أ) سرطان الفم
ب) سرطان الرئة
ت) سرطان احلنجرة
ث) سرطان املرىء (اإليسوفاغس(
ج) سرطان املبولة
ح) مر القلب
خ) السكتات الدماغية

د) اإلمفيزميا
ذ) الربونشيت
ر) الربو
ز) اإللتهاب الرئوي (نيمونيا(
س) قرحات املعدة
عادة ،خيتص العلم الطيب املعاصر ابجلسد فقط .هو ال يعطي اإلهتمام الالزم للنفس.
وابلتايل ،إستنتاجاته يف ما خيتص ابلتدخني ال متت أبي صلة على أتثري التدخني على النفس،
والعقل ،والضمري .ولكن ،تُطلعنا املالحظات العامة على أن هناك من أتثري متبادل بني النفس
واجلسد .ودائماً يذ ّكِران هبذا األمر آابء الكنيسة .فهكذا ،ينص القديس يوحنا السلمي أنه "
ألمر مدهش أن ترى العقل الال هيّويل (أي غري ذي جسد) مدنساً وقامتاً من اجلسد ،وأيضاً
13
أن ترى العقل الغري مادي منظفاً ابلكلية من خالل اجلسد األرضي .ويضيف أيضاً" ،أحياانً
النفس و أحياانً اجلسد ،يتم إاثرهتا أوالً ،ومن مث ينتقل اهلوى إىل اآلخر 14".شبيه ذلك ،يقول
القديس نيقودميوس اآلثوسي:
هناك تفاعل بني اجلسد والنفس وعكس ذلك ،بني النفس واجلسد ،حسب ما يقوله امليتافيزيئيني ،وكل
من هاتني تنقل أحاسيسها لآلخر ،بقوة الرابط الطبيعي والال يوصف بينهما ،إىل أن السبب احملدد وكيفية
15

هذا األمر مها مبهمان جلميع الفالسفة كما الالهوتيني.

 13القديس يوحنا السلمي ،سلم الفضائل  ،ا St. John Climacos, The Ladder of Divine Ascent (Athens: 1979), Step 14.

يوضح القديس هذا األمر يف الدرجة  ۱٤كما يلي ،ابإلشارة إىل الصوم :إن طريق الصوم يؤدي إىل درب الطهارة .الصوم هو قطع الشهوة
واألفكار الشريرة ،نقاوة الصالة ،إستنارة النفس ،يقظة العقل ،التحرر من قساوة القلب ،ابب إىل اإلنسحاق ،زمن الصمت ،صحة اجلسد،
التحرر من األهواء ،وغفران اخلطااي( ”...املرجع السابق ،الدرجة  ) ٣١،٢٦:١٤ص.٨٦-٨٥.
 14املرجع السابق ،الدرجة ٨:٢٠
 15القديس نيقودميوس اآلثوسي ،دليل اإلرشاد ،اإلصحاح الثاين ،ص٤١ .

ويف ضوء هذه الرتابط احلميمي بني اجلسد والنفس ،يكون من الطبيعي للنفس أن تتأثر
سلبياً هبذا "القطران" اجلحيمي الذي حيتويه دخان السجائر — أي النيكوتني والسموم
األخرى — واليت تدخل يف اجلسم .ويثبت القديس نيقودميوس هذا التأثري السليب على النفس
عندما يشري أن التدخني يصبح "هوى" ،أي مر يف النفس 16،جيعل هؤالء الذين يدخنون
عبيده ،أو ميكننا القول ،ابألحرى ،عبيد الشيطان .هؤالء الذين يدخنون هم مستعبدون للتبغ ،لدرجة أهنم

يظهرون وك أهنم مألى ابلسم والضغينة ،وال يستطيع املرء التكلم معهم إال إذا وضعوا أوالً تَْب غَهم يف أنوفهم...
إحدى نتائج األهواء الغري صحية هي فتور الضمري األخالقي وص ّده إىل حالة دون
الوعي .إن الضمري ،هذا الدليل األخالقي الطبيعي عند اإلنسان ،يدفعه للحفاظ على حياته
وصحته ،ولفعل األعمال الصاحلة جتاه قريبه اإلنسان ،وإلظهار التوقري هلل .أما التبغ ،فهذا يدفع
الذي يدخن إىل عدم األخذ بعني اإلعتبار مسؤولياته كما جيب جتاه نفسه ،جتاه قريبه اإلنسان،
وجتاه هللا .وابلتايل ،يستمر يف هذه العادة اليت تدمر صحته ،وتؤدي به إىل موت ابكر؛ عادة
تزعج الذين حوله من الغري مدخنني ،تسيء لصحتهم وجتعل من جسده مدخنة مليئة ابألخبرة
السامة ،بدل من هيكل مقدس حيث يستقر روح هللا العطر ،كما هي مشيئة خالقه .ويصل
ِ
املدخن إىل درجة أنه ال يشعر أبداً حبالته هذه لكي متنعه من دخول الكنيسة،
فتور الضمري عند ّ
حامالً رائحة الدخان الكريهة على جسمه أبكمله ،وفاحتاً فمه الكريه الرائحة ليتناول جسد
ودم خملصنا يسوع املسيح ِ
الطاهَرين.
” 16أمرا النفس" يدعوها أفالطون العظيم ابلكربايء ،والطمع ،والظلم ،إخل
ِ
يشخص القديس مسعان الالهويت احلديث "أمرا النفس" "ابألهواء الثالثة اإلستبدادية :حمبة املال ،حمبة العظمة  ،وحمبة اللذة"
وبشكل مماثلّ ،
يف احلديث رقم  ٢٣من ] ) Τα Ευρισχομενα Παντα [Extant Worksسريوس.(١٨٨٦:
(أنظر (The Republic, 391C, 444E; and Sophist, 228 E.

وأدرك املؤلف الروسي الكبري ليو تولستوي ألي مدى قد يصل أحياانً فتور الضمري
ِ
دخن
بسبب التدخني .ففي إحدى قصصه القصريةَّ ،
تردد أحد السكارى ،أثناء زمن مل يكن يُ ّ
نشق كمية من الدخان،
خالله ،من القيام بعملية إغتيال مدبّرة .ولكن فجأ ًة ،أشعل سيجارة ،تَ َّ
مث وقف ،مبتسماً وخماطباً نفسه قائالً" :اي يل من جبان أان!” مث أخذ خنجره وارتكب اجلرمية.
لقد كان تولستوي يتكلم من دافع اخلربة ،ألنه كان على معرفة برجال تشبه هذا الذي مت وصفه
هنا.
إن الضرر الذي يسببه التدخني ولألسف ال يقتصر فقط على هؤالء الذين يدخنون.
فهو ،كما رأينا يف هناية الفصل الثاين ،ميتد أيضاً على الذين ال يدخنون وذلك عن طريقة
التدخني "السليب" أو الال طوعي .فالدخان ذاته الذي يتنشقه املدخنون ،والنيكوتني والسموم
األخرى نفسها املوجودة يف دخان السجائر ،هذه كلها يتنشقها أيضاً ،ودون رغبتهم بذلك،
هؤالء الذين ال يدخنون وذلك عندما جيدوا أنفسهم يف غرفة مغلقة حيث يدخن اآلخرون.
وعندما يتكرر هذا األمر مراراً ،هؤالء يتأذون أكثر وأكثر مع مرور الوقت ،وذلك ألن السموم
من الدخان تتجمع يف عدة أعضاء ابجلسم ،تزعجهم ،وتؤدي تدرجيياً إىل إضعاف جهاز مناعة
هذا الكائن احلي الذي يسعى لطردهم .وابلتايل ،يتعر هؤالء الناس ،لدرجة ما ،لذات
األخطار الذي يتعر هلا هؤالء الذين يدخنون ،وهي األخطار اليت قمت ابختصارها يف
هذه اخلامتة .إن اإلقرتاحات العملية اليت قمت هبا يف الفصل الثالث ملواجهة مشكلة التدخني
"السليب" سوف تساهم كثرياً ،إذا طُبِّقت ،على احلماية الفعالة هلؤالء الذين ال يدخنون.

