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حسد،  بی بندوباری،1  طمع،  )غرور،  مسیحی  سنت  در  کبیره  گناه  هفت 
عمل  هشت  همان  تعدیل شده  فهرست  تن پروری(  و  غضب  شکمبارگی، 
شیطانی )تکبر، حرص و آز، بی بندوباری، خودستایی، شکمبارگی، غضب، 
 Evagrius( غم و یأس( است که راهبی یونانی به نام ِاواگریوس پونتیکوس 
Ponticus( به دست داده بود، فهرستی که پاپ گرگوری در قرن شانزدهم با 

یا کبیره  جایگزینی تن پروری به جای غم و یأس آن را به هفت گناه مهلک 
تقلیل داد.

راه  و  است  دوزخ  مستوجب  گناهان  این  ارتکاب  مسیحی  سنت  در 
بخشایش این گناهان نیز دست کم با یکی از دو طریق ذیل میسر می شود:

1. برگزاری مراسم مذهبی اعتراف،         
2. توبه و پرهیز همیشگی.

در مجموعه پیش رو در باب این هفت گناه کبیره که به همت کتابخانه  عمومی 
در  تا  است سعی شده  یافته  انتشار  آکسفورد  دانشگاه  انتشارات  و  نیویورک 
فرهنگی  به ویژه سنت  امروز،  از چشم انداز جهان  و  قالب مجلدهای مجزا 
مغرب زمین، به استفسار از هر یک از این گناهان در گذشته و امروز و به ویژه 
کارگیری  به  با  تا  شده  سعی   راه  این  در  شود.  پرداخته  مسیحی  سنت  در 
وضعیت  و  انسدادها  اسفبار،  وضعیت  طنز(،  و  )ِجد  مختلف  زبان های 
متناقض حاصل از ارتکاب این گناهان در جهان امروز به تصویر کشیده شود. 

1. Lust

یادداشت ناشر

�

� �
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سنت اسالمی در باب هر یک از گناهانی که این مجموعه به آن ها پرداخته 
است، به تفصیل با شعب و فروعات آن، بحث کرده است. اسالم توجهی ویژه 
از  بهره گیری  با  مختلف  اعصار  در  مسلمانان  و  داشته  مبذول  بحث  این  به 
منابع اسالمی )قرآن، حدیث و سنت( به باریک بینی و باریک اندیشی در این 
مسائل پرداخته اند. منابع اسالمی فهرستی بسیار بلندباالتر از سنت مسیحی 
به  را  گناهان  این  تعداد  گاه  که  نحوی  به  داده اند،  ارائه  گناهان  این  باب  در 
متجاوز از چهل گناه رسانده اند، عالوه بر آنچه در این منابع آمده است عرف 
متشرعین جامعه نیز خود مالکی مجزا برای تشخیص گناهان کبیره محسوب 

شده است.
اسالم نیز همچون سنت مسیحی و البته با سازوکارهایی کارآمد و متنوع 
کمر همت به ریشه کن کردن این گناهان بسته و در این زمینه بشارت و انذار و 
محرومیت های حقوقی و اجتماعی خاصی وضع کرده است: در زمینه انذار، 
همچون سنت مسیحی، مرتکب این گناهان را اهل دوزخ دانسته و در جامعه 
منع کرده  را  نماز  در  آن ها  به  اقتدا  و  مردود  را  آن ها  نیز شهادت  این جهانی 
 در آیه 31 سوره نساء و آیه 35 سوره شوری 

ً
است. در باب بشارت نیز مثال

غفران الهی را برای پرهیزگاران از کبائر تضمین کرده و در ازای ترک آن ها 
دارد: طهارت،  داده است که نعمت هایش سه ویژگی مهم  را وعده  بهشتی 

یت و بی مالل بودن.
ّ
حل

�
�
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یادداشت ویراستار


این کتاب بخشی از خطابه و مجموعه  ای است که با مشارکت کتابخانۀ 

»هفت  زمینۀ  در  کسفورد  آ دانشگاه  انتشارات  و  نیویورک  عمومی 

و  از محققان  که  بوده  این  ما  به چاپ رسیده است. هدف  کبیره«  گناه 

نویسندگان دعوت کنیم تا در مجلداتی جداگانه به طرز نگرش و درک 

ما از شر و گناهان کبیره بپردازند. هر یک از نویسندگان بر آن بوده  اند تا 

ادراکی  تأثیر چالش  های  به کشف  پیشین و معاصر  یافته  های  از طریق 

بر معنویت، اخالق و  از گناهان کبیره  بپردازند که هر یک  و عملی  ای 

زندگی روزمرۀ ما می  گذارند.

منابع  در  است.  نیامده  مقدس  کتاب  در  کبیره  گناه  هفت  مفهوم 

مختلف آمده است که فهرست  های اولیۀ گناه و سرپیچی را در قرن 

اواگریوس پونتوسی و پس از او جان از کاسیوس دسته بندی  چهارم 

کرده بودند. اسقف اعظم گرگوری در قرن ششم فهرست این هفت 

و  شدت  میزان  اساس  بر  گناهان  این  آورد.  گرد  را  سنتی  کبیرۀ  گناه 

تأثیرات مخربی که در روح و روان می  گذاشتند درجه بندی شدند و 

حکم چنان بود که ریشۀ تمام گناهان دیگر هستند. با توجه به این که 
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منابع  اساس  بر  و  هستند  دیگری  گناهان  دربرگیرندۀ  گناهان  برخی 

برده  به کار  به یک مفهوم مشترک  ارجاع  برای  واژگان مشابهی  دینی 

می  شناسیم  امروز  که  ترتیبی  به  کبیره  گناهان  فهرست  این  می  شود، 

شکمبارگی،  حسد،  بی بندوباری،  طمع،  تکبر،  شدند:  رتبه بندی 

با  مقابله به مثل  منظور  به  مسیحی  متکلمین  تن  پروری.  و  غضب 

دسته بندی  نیز  را  کاردینال  خدایی  فضایل  فهرست  نافرمانی  ها  این 

کرده  اند: پروا، اعتدال، عدالت، شکیبایی، و همچنین فضایل دینی: 

قرون  نویسندگان  الهام  بخش  گناهان  این  احسان.  و  امید  ایمان، 

که  بودند  اسپنسر  و  دانته  چاسر،  قبیل  از  رنسانس  دوران  و  وسطی 

گناهان  این  به  غنی  و  خاطره  انگیز  داستانی  شخصیت  های  خلق  با 

و  حیوانات  رنگ  ها،  که  شدند  ترسیم  نگاره  هایی  بخشیدند.  جان 

مجازات  های مربوط به گناهکاران را در جهنم به تصویر می  کشیدند. 

فلسفی،  دینی،  آثار  در  تاریخ  اعصار  خالل  در  پرآوازه  فهرست  این 

ادبیات  و  هنر  عامه،  فرهنگ  اجتماعی،  نقد  سیاسی،  روان شناسی، 

نشان  دهندۀ  شما  نظر  در  کبیره  گناهان  خواه  است.  کرده  خودنمایی 

عمومی ترین ضعف  های اخالقی بشر خواه نقطه ضعف  های جدی  تر 

این  و  وامی  دارند  جنبش  به  را  تخیالت  گناهان  این  باشند،  روحی 

شما  کبیرۀ  گناه  می  دهند:  قرار  ما  فراروی  را  اجتناب ناپذیر  پرسش 

چیست؟

علیه  خاستن  پا  به  باستانی،  گناهان  این  به  ما  کنونی  شیفتگی 

تعریف  به  ما  روزافزون  تمایل  نشان  دهندۀ  آن ها  از  تجلیل  یا  آن  ها 

امیدوارم  ماست.  الهی  انگیزه های  گرفتن  نظر  در  با  بشر  طبیعت 
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این کتاب و دیگر کتاب  های این مجموعه خوانندگان را بر آن دارد 

تا به تفکراتی مشابه در زمینۀ رذیلت، فضیلت، معنویات و بشریت 

بپردازند.
الدا ر تور
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سال  ها پیش، به یکی از رستوران  های محله  ای در منهتن دعوت شده   

بودم. آن مهمانی ناهار بخشی از مجموعه نشست  هایی به دعوت دو 

نگرش  طرز  مورد  در  کتابی  نگارش  حال  در  که  بود  نویسنده  خانم 

و  وزن،  کردن  کم  رژیم،  اندامشان، خورد  و  خوراک،  مورد  در  زن  ها 

تعدادی  با  گفتگو  نشست  ها  این  هدف  بودند.  دست  این  از  مواردی 

خانم و شنیدن نظرهای آن ها بود در مورد آنچه می  خوردند و چیزهایی 

که نمی  خوردند و احساسشان در مورد وضعیت خورد و خوراکشان ــ 

 برای خوانندگان مفید 
ً
بیان نکات رژیمی هوشمندانه  ای که احتماال و 

است.
شرکت  نشست  ها  این  در  خانم  دوازده  ده   از  بیش  گمانم  به 
زیبا،  و  بودند، همگی جذاب  برخی دیگر الغر  و  تپل  برخی  کردند. 
را  غذا  با  خود  رابطۀ  اکثرشان  اما  نداشتند.  مفرط  چاقی  هیچ یک  و 
نزاعی سرسختانه و همیشگی بر سر به دست گرفتن اختیار و قدرت 

توصیف کردند.

مقدمه
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یک  در  شد.  مشخص  حدود  و  حد  و  شدند  ترسیم  بحث  رئوس 

این که  مورد  در  احساسشان  زنان، عزت نفس شکننده  شان،  ارادۀ  گوشه 

این که  و  برانگیزند،  را  حسی  چه  و  برسند  نظر  به  چطور  می خواهند 

می  کرد  خودنمایی  باشد  داشته  آن  ها  به  دیدی  چه  دیگران  می  خواهند 

به چشم  بستنی شکالتی  از  پر  و ظرفی  دیگر یک یخچال  در گوشۀ  و 

می  خورد. یکی از خانم  ها تعریف می  کرد که وقتی بستۀ شام آماده  اش 

را از فروشگاه خرید و در راه خانه توی ماشین هیچ  ناخنکی به آن نزد 

او  به  پیروزی عظیمی  رساند، حس  به خانه  موفقیت  آمیز  را  و محموله 

کالری  کنترل  برای  مؤثرش  از شگرد  از خانم  ها  دیگر  یکی  داد.  دست 

که  هتلی  به  ورود  از  پیش  که حتی  می  گفت  زمان سفرش  در  دریافتی 

با پذیرش تماس می  گرفت و می  خواست  قصد اقامت در آن را داشت 

مینی بار را خالی کنند. 

وسواس  دقت،  با  ناهار  سفارش  های  تمامی  که  نبود  تعجب  جای 

ذهنی، و با اندک چاشنی تنش همراه بود. تصمیم  ها گرفته شد، نظرها 

عوض شد، دوباره در مورد سفارش  ها اندیشیده شد و سفارش  ها تغییر 

شجاعت  چقدر  خودش  برای  هم  بروله  کرم  دادن  سفارش  کردند. 

با  همه  انگار  ــ  خوردم  چه  روز  آن  نیست  یادم   
ً
دقیقا می خواست! 

ساالد شروع کردیم ــ اما آنچه خوب به یاد دارم فرو نشاندن این حس 

ببینم چه  تا دسر سفارش بدهم که فقط  بود که دو  ناگهانی  کنجکاوی 

می  شود.

تصور چنین رویدادی در عصری جز عصر ما بسیار دشوار است. 

 مدرن، بسیار معاصر و امروزی به نظر می  رسد. اگر 
ً
این پدیده اساسا
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کویناس یا آوگوستین قدیس بودند با چه دیدی به آن مهمانی  توماس آ

 در مورد همین موضوع، یعنی دنیایی که 
ً
ناهار نگاه می کردند یا اصال

زنان از قبل با گردانندگان هتلی تماس می  گیرند تا محتویات مینی  بار 

را خالی کنند، چه فکری می کردند؟ اگر این رویداد هزاران سال پیش 

 در یکی از شوراها و انجمن  های کلیسایی ــ 
ً
بود ــ مثال افتاده  اتفاق 

بسیار  موضوعی  به مثابۀ  یقین  به  قریب  احتمال  به  هم  صورت  آن  در 

اساسی  تر از گفتگوهای روزمره و عادی در مورد اندام و رژیم غذایی 

واقع  در  باید. چون  که  به همان طریقی  یعنی  نگریسته می  شد،  آن  به 

می رفت،  شمار  به  مابعدالطبیعی  بحثی  موضوع  این  سر  بر  بحث 

مباحثه  ای در مورد جسم و جان. آیا موضوع بحث آن خانم  ها چیزی 

بر  غلبه  مهیب  چالش  و  خودداری،  ریاضت،  فضیلت،  و  گناه  جز 

وسوسه  های شدید شکمبارگی بود؟

گویا شکمبارگی از بین تمام گناهان کبیرۀ دیگر تاریخچۀ فریبنده  تر 

و متناقض  تری دارد. طرز نگرش به این گناه به همراه وسواس  های فکری 

متغیر فرهنگ و جامعه تکامل یافته است. از اوایل قرون وسطی تا اوایل 

از طریق عقاید  گاهی عمومی  آ یعنی در خالل اعصاری که  رنسانس، 

اساسی  خطر  یافت،  تسلط  و  گرفت  شکل  مسیحیت  انگاشته  های  و 

واقعی  تر  نوع  یا  بت  پرستی  نوعی  به منزلۀ  خود  ذات  در  شکم پرستی 

خودبینی یا همان پرستیدن شکم به جای خدا تعریف می  شد: آیینی با 

رسوم و مطالباتی که الجرم حواس فرد مؤمن را از حقیقت و دین موثق 

منحرف می  کند. 

هنگامی که رنسانس و در پی آن انقالب صنعتی و خردگرایی قرن 
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معطوف  زمینی  زندگی  به  بهشت  از  را  مردم  تودۀ  تصورات  هجدهم 

کرد و هدف کار و تالش را عالوه بر پاداش  های اخروی با پاداش  های 

از دست  دنیوی سازگار کرد، شکمبارگی هم آن داغ ننگ پیشینش را 

و  وزن  جثه،  شد.  تبدیل  فخرفروشی  از  نشانی  به  سرانجام  و  داد 

نیروی  مشهود  نشانه  های  به  سفره  سر  بر  وافر  لذایذ  تهیۀ  استطاعت 

و  فرماندهان  که هم  تبدیل شد  دنیوی  موفقیت  های  و  رونق،  حیات، 

پاپتی آرزوی داشتنش را در سر می  پروراندند. در همان  هم سربازان 

سالمتی  باب  در  اولیه  نوشته  های  )که  رو به رشد  دغدغه  های  دوران، 

شکل  نگهداری  و  عمر  طول  و  سالمت  زدند(  دامن  آن  ها  به  علم  و 

موزون بدن به عالقۀ روزافزون به رژیم غذایی، اعتدال و اصول تغذیه 

انجامید.

در دهه  های گذشته، که مفاهیم متغیر جذابیت و کشش فیزیکی زنان 

)و تا حد کمتری مردان( را به سمت داشتن بدنی تراشیده و الغر سوق 

باعث شده است که  نبایدهای فرهنگ زیبایی دوباره  و  باید  داده است، 

شکمبارگی به تهدید تبدیل شود. این اواخر هم عالقۀ وافر ما به سالمتی، 

و اشتیاق و امید واهی  مان به این موضوع که رژیم غذایی و ورزش زندگی 

علی  الخصوص  و  خوردن  از  می آورند  ارمغان  به  برایمان  را  جاودانی 

مربوط  دلواپسی  های  است.  ساخته  ملعون  دیوی  ما  ذهن  در  پرخوری 

به سالمتی و فرهنگ متمرکز بر مرگ  هراسی شکمبارگی را از گناهی که 

تمام  سرمنشأ  که  کرده  تبدیل  بیماری  ای  به  است  دیگر  گناهان  سرمنشأ 

بیماری  های دیگر است.

این روزها کم است تعداد افرادی که پرخوری یا لذت بردن از خوراک 
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را به طور جد شورشی علیه خدا و شکستی معنوی گمان برند که ما را 

مذهبی  ترین  که حتی  دارم  می  دهد. شک  قعر جهنم سوق  به   
ً
مستقیما

افراد هم برای این که مشتاقانه چشم  انتظار خوردن صبحانه اند یا از شام 

شب پیش لذت برده و محظوظ شده  اند نیازی به اقرار و طلب مغفرت 

در خود احساس کنند. 

دیگر  مردم(  عموم  نظر  در  )حداقل  شکمبارگی  که  امروزه  حتی 

و  خوردن  غذا  آداب  غذا،  نمی  آید،  شمار  به  معنویات  از  سرپیچی 

موضوعات مربوط به برنامۀ غذایی، مرض چاقی، تغذیه و مواردی از 

این دست به یکی از دلمشغولی  های فرهنگی ما بدل شده  اند. نگاهی 

روشن  ما  بر  کتابفروشی ها  خودیاری  کتاب های  قسمت  به  اجمالی 

امروزش(  تغییرشکل  یافتۀ  معنای  )در  شکمبارگی  که  ساخت  خواهد 

ازای  به  پیدا کرده است.  گاهی عمومی ما  چه جایگاه گسترده  ای در آ

)اعتیاد  کبیره  گناهان  مورد  در  را  نصایحی  و  توصیه  ها  که  کتابی  هر 

ده  ها  می  دهد،  ارائه  این(  نظایر  و  خشم،  مدیریت  جنسی،  روابط  به 

دیگر  که  است  )واژه  ای  شکمباره های  به  که  است  شده  نوشته  کتاب 

زیاد مرسوم نیست( بیچاره یا از خود منزجر کمک می  کند تا توبه کنند 

و خود را اصالح کنند. 

یک  در  است  امروزی  شکمباره های  انتظار  در  که  سزایی   
ً
ضمنا

این  در  است.  ابدی  نفرین  و  لعن  از  نافذتر  و  پیچیده  تر  بسیار  نگاْه 

زمانه که شکمبارگی بیش از آن که طغیانی علیه خدا به حساب آید، 

جزای  می  رسد،  نظر  به  سالمت  و  زیبایی  متداوِل  معیارهای  نقض 

پدید  و نوعی جهنم را روی همین زمین خاکی  یافته  تغییر  این گناه 
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اطراف.  فانی  انسان  های  بی  رغبتی  و  تحقیر  ترحم،  احساس  آورده: 

همگانی  تر  شکمبارگان  بخشایش  طلب  و  توبه  می  شود  باعث  آنچه 

است  گناهی  تنها  آن است که شکمبارگی  کند  بی  رحمانه  تر جلوه  و 

نیاوریم  آثارش )البته اگر آن تعداد انگشت شماری را به حساب  که 

که به علت سوخت و ساز بدنشان ثمره  های این گناه را پنهانی حمل 

فرد   
ً
بسته. برخالف مثال فرد نقش  بدن  بر  و  می  کنند( مشهود است 

و  هوشیاری  به  را  خودش  می  تواند  بخواهد  اگر  که  تن  پرور  و  تنبل 

گوش  به  زنگی بزند، شکمبارگان امروزی بهای گناه و سرپیچی خود 

هنجارهای  نقض  با  یعنی  ــ  می  گذارند  نمایش  به  ــ  می  پردازند  را 

حتی  و  زیاد  بسیار  اهمیت  امروزه  که  جامعه  زیبایی شناختی 

که  جزایی  است.  شده  قائل  الغری  و  اندام  تناسب  برای  خطرناکی 

باید پرداخت شود ممکن است به  این گناه  برای برخی از مصادیق 

و  سخت  می  شود،  دامنگیرشان  ابدی  لعن  که  افرادی  همان  اندازۀ 

طاقت  فرسا باشد. چندی پیش یکی از خواننده  های مشهور تصمیم 

برای  افراطی  درمانی  ــ  بسپارد  جراحی  تیغ  به  را  شکمش  گرفت 

اینترنت  طریق  از  گسترده  ای  طور  به  او  جراحی  عمل  شکمبارگی. 

رسانه  ای شد و می شد آن را به عنوان یکی از سرگرمی  های تنبیه کنندۀ 

همگانی تماشا کرد.

این  باب  در  تفکر  معنای  به  شکمبارگی  تکامل  ردیابی 

می  رویم.  کجا  به  و  آمده  ایم  کجا  به  کجا  از  که  است  موضوعات 

که  باشیم  چیزی  همان  ما  شنیده  ایم  بارها  که  همان طور  اگر  چون 

داریم  ــ  پرخوری  و  ــ  خوردن  به  که  احساسی  پس  می  خوریم، 
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و  بود،  خواهیم  آینده  در  آنچه  خودمان،  به  باورها  عمیق  ترین 

و گرسنگی  های روح  بدن  نیازهای  بین  و کشمکش  های  ارتباطات 

را بر ما آشکار خواهد کرد. 
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حریصانه،  بسیار  گرانقیمت،  بسیار  حساس،  بسیار  عجول،  بسیار 
ــ  کبیر  بر گفتۀ گرگوری  بنا  این توصیف ها،  با  زیاد. شکمبارگی  بسیار 
که پیشگام فهرست کردن هفت گناه کبیره بود ــ خود را بروز می دهد، 
غذایی  وعده  های  با  را  خود  دام  های  می  سازد،  پنهان  را  خود   

ً
متناوبا یا 

بین  میان  وعده  های  و  پرخرج  لذیذ  با خوراک  های  می  گستراند،  حجیم 
غذاهای اصلی انسان را وسوسه می  کند.

حس شکمبارگی گاهی پیش  دستی می کند و قبل از موعد نیاز به غذا 
نشان می  دهد، گاهی هوای گوشت  های گرانقیمت می  کند،  را  خود 
با پرخوری از  گاهی می  خواهد غذا به دقت پخته شده باشد، گاهی 
حد و مرزهای سیری تجاوز می کند، گاهی هم ما به واسطۀ خوِد شور 

و هیجان ناشی از اشتهای مفرط به گناه می افتیم.)1(

در  ما  تفکر  طرز  ما،  اکثر  خوردن  غذا  روش  گرگوری  قاعدۀ  واقع،  در 
کم  اساسی  و  پایه  بر  ــ  را  ما  برنامۀ خورد  و  خوراک  یا  مورد خوردن، 
پنج معیار هشداردهنده ای که  آن  از  ــ تشریح می کند.  بیش روزمره  و 

1


آیا شکمبارگی گناه است؟
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پاپ قرن ششمی نشانه  های فرد گناهکار دانسته است، فقط دو تای آن  ها 
ــ »بسیار حریصانه« و »بسیار زیاد« ــ را امروزه با شکمبارگی مرتبط 
می  دانیم. آیا تمایل به خوردن گوشت  های گرانقیمت یا غذاهای به دقت 
پخته شده حکم شورش علیه خداوند را دارند، یا عمل زشتی است که ما 
 
ً
را یکراست به طبقۀ هفتم جهنم سوق می  دهد؟ اگر شکمبارگی حقیقتا

گناهی کبیره باشد، کسی بین ما هست که گناهکار نباشد؟
شکمبارگی هم مانند هوس ــ گناه هم  خانواده  اش ــ منعکس  کنندۀ 
مجموعه ای از نگرش  های پیچیده به هم آمیزِی ضرورت و لذت است. 
هوس و شکمبارگی برخالف گناهان دیگر با رفتارهایی در هم تنیده  اند 
که برای بقای فرد و نوع بشری ضروری هستند. فرد برای زنده ماندن به 
 اگر هوس هرگز مجال به رخ کشیدن 

ً
غذا خوردن نیاز دارد، و احتماال

جادوی خود را نداشت نژاد بشر منقرض می  شد. و دین راه دیگری ندارد 
جز آن که این حقایق بدیهی را به رسمیت بشناسد و بپذیرد. 

هستند،  انسانی  غرایز  از  جنسی  میل  و  گرسنگی  که  آن جایی  از 
خستگی ناپذیر  جنگجویان  همان  یعنی  ــ  هم  کلیسا  اصحاب  حتی 
علیه انگیزه  های پرهیجان زیست شناختی ــ مجبور به اذعان به این امر 
شدند که نمی توان به همان شدتی که به مؤمنان توصیه شده علیه صفات 
اهریمنی تکبر، حسد و طمع به پا خیزند در مورد هوس و شکمبارگی 
هم به همین گونه سر ستیز داشته باشند. جان کاسیان، عالم رهبانی قرن 
چهارم، این تمایالت طبیعی، یعنی شکمبارگی و هوس، را بیماری  هایی 

دانسته است که نیازمند درمان  های پیچیده  ای هستند.
شده  گفته  هوس  و  شکمبارگی  مشکالت  برای  سنتی  راه  حل  در 
برابر  در  که  می شود  شمرده  گناه  هنگامی  فقط  تمایالت  این  که  است 
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آن  ها سست شویم و از ارضای نیازهای جسمی خود لذت ببریم. اجازه 
داریم غذا بخوریم و روابط جنسی داشته باشیم فقط تا زمانی که برای ما 
به لذت تبدیل نشده باشند. چالش پیش روی مؤمنین راستین آن است 
که باید بدون چشیدن طعم هوس زاد و ولد کنند، پس در این صورت 
امکانپذیر است. پس  نیز  از طعم و مزۀ غذا  بدون لذت   خوردن 

ً
حتما

نظر  در  داریم  نیاز  بقا  برای  ما  را  آنچه  و حدود  مفهوم شکمبارگی حد 
می  گیرد و بر آن است که حداقل نیازهای بدنمان به کالری را از تأثیرات 
آالیندۀ هوس، وسواس فکری یا لذت تفکیک کند. چون در مورد هوس 
و شکمبارگی بیش از آن که بحث بر سر عمل باشد بر سر انگیزه است، 
بیش از آن که صحبت گنجایش بدن باشد صحبت میل است، و بیش از 

آن که به انگیزه مربوط باشد با اجبار در ارتباط است.
شاید اواگریوس پونتوسی، از پدران صحرا1 در قرن چهارم ــ مردی 
شوریدن  هم  حال  عین  در  صحرا  در  زاهدانه  اش  غذایی  پرهیزهای  که 
برای گذران  بود  و هم فرصتی  به حساب می  آمد  گناه شکمبارگی  علیه 
این گناه ــ جامع  ترین  به منظور تعمق در باب طبیعت  زمانی طوالنی 
تعریف را برای این گناه ارائه داده است، که البته به اندازۀ تعریف اسقف 
اعظم گرگوری منطقی و نظام  مند نیست، اما از لحاظ غنای احساسی و 

هیجانی بسیار شدیدتر از آن است:

شکمبارگی مادر هوس است، آبشخور افکار شیطانی است، کاهلی در 
روزه گرفتن و سدی بر سر راه زهد و دهشتی بر غایت اخالقی است، 
و  لجام گسیخته، مجنونی خودسر  اسبی  و چاشنی ها، کره  تصور غذا 
منشأ بیماری  هاست و بر تن سالم رشک می  برد، حایلی است بر معابر 

1. پدران صحرا نام گروهی از راهبان مسیحی بود که از حدود سدۀ سوم میالدی در صحرای مصر 
زندگی می کردند. ــ م. 
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)جسمانی(، باعث غرش شکم، پرده  دری  های گزاف، متحد با هوس، 
آالیندۀ خرد، ضعف جسم، خواب دشوار و مرگ تاریک است.)2(

با گذار  متقارن  و  قرون  گناه در خالل  این  و ماهیت  اهمیت، مرکزیت، 
ـ مسیحی از گذرگاه تقویت و تشدید بدگمانی  های فطری و  فرهنگ یهودی 
ذاتی در خصوص لذایذ مربوط به بدن دستخوش تغییراتی اساسی شد. گناه 
شکمبارگی تنها در دیدگاه امروزی ما )هراس روزافزون ما از اضافه وزن، 
چربی، و حتی خود گوشت و پوستی که بر بدن داریم( به ظرافت از اکثر 

پیوندهای موجود با تمام تصورات موجود از لذت مجزا شده است.
تنها در همین چند دهۀ اخیر بوده است که میل و لذت در میراث 
آیین پاک دینان1 )که وجوه مشترک بسیاری با نظریات نظام سرمایه  داری 
را  مفهوم  این  و  شد،  استنتاج  برابری  مفهوم  از  تمام  زیرکی  با  داشتند( 
و  باشند  داشته  را دوست  باید خوردن  انسان  ها  که  آن کردند  جایگزین 
نظرشان این بود که ما از روی اجبار، بیماری، خودآزاری، میل به بطالن 
خویشتن، و ممانعت از صمیمیت و تماس  های اجتماعی، و مواردی از 
از  با تغییر جهت دلنگرانی  های فرهنگی ما  این دست غذا می  خوریم. 
سمت دین، خدا، و زندگی پس از مرگ به سمت و سوی وسواس  های 
فکری گسترده به سالمتی و )به طور مبسوط  تر( تصور جوانی بی  پایان 
کیفردهنده  آخرت  از  شکمبارگان  نیست  الزم  دیگر  جاودانه،  زندگی  و 
ــ مرگی  باشند  در هراس  از خود مرگ  باید  دیگر  بلکه حاال  بهراسند، 
الابالی گرانه  تن  آسایی  و  افراط  زیاده روی،  سبب  به  که  زودهنگام 

گریبانگیرشان می  شود. 

1. نام فرقه ای از مسیحیت در سده های 16 و 17. آن ها بر این باور بودند حال که خدا گروهی را بر 
ـ م. گروهی دیگر برتری داده است، مردمان بینوا باید فرمانبردار فرادستان خود باشند.ـ



دایامند  تا  گرفته  غول1  گارگانتوای  از  ــ  شکمبارگی  ابرقهرمانان 
ظلمانی  و  تاریک  دور،  گذشته  های  پستوهای  به  ــ  ِبریدی2  جیم 
افرادی  به مثابۀ  ــ  امروزی  پرخوران  ــ  آن  ها  وارثان  شده  اند.  سپرده 
 به چشم انسان  هایی بازنده، وصلۀ 

ً
عجیب  الخلقه یا جامعه  ستیز، یا عرفا

ناجور یا بدبخت نگریسته می  شوند. گاه به گاه در خبرهای عصرگاهی 
می  شوند  پخش  روز  ساعات  پرمخاطب  ترین  در  که  برنامه  هایی  در  و 
سر و کلۀ افرادی پیدا می  شود که چاقی مفرط دارند )و ممکن است در 
آن  ها تصاویری وحشتناک از بالیایی ببینیم که اگر پرهیزها و نظارت  های 
بر  بگذاریم،  کنار  را  و ضعیِف خود  و سوپراگوهای3 ُسست  اجتماعی 
سرمان می  آید(. این »خبرها« گاهی زندگی مردان یا زنان بیچاره  ای را 
به تصویر می  کشند که آن قدر عریض شده  اند که بدون کمک طلبیدن از 
تیم مجربی از نجارها و بناها که چهارچوب درها را برایشان بشکافند، 

نمی  توانند از خانه خارج شوند.
و  سینما  ستارگان  تماشای  عاشق  که  حال  عین  در  مردم  عموم 
کم  وزن  زیادی  مقادیر  حیرت آوری  طرز  به  که  هستند  خوانندگانی 
بهار  در  میِنلی  لیزا  وقتی  می  نگرند.  آن  ها  به  حقارت  دیدۀ  با  می  کنند، 
2002 ازدواج کرد، به طور گسترده خبررسانی شد که عروس برای آن که 
لباس عروس خوش به تنش بنشیند بیش از چهل کیلوگرم وزن کم کرده 
است. این روزها اگر فردی اضافه وزن داشته باشد، عالقۀ شدید آن فرد به 

طعم و مزۀ غذا آخرین چیزی است که به ذهن اطرافیان می  رسد.
از  بیزاری  این همه  برای  ما  امروزی  غذایی  فرهنگ  که  راه حلی 

ـ م. 1. گارگانتوا و پانتاگروئل نام رمانی پنج جلدی نوشتۀ فرانسوا رابله، نویسندۀ فرانسوی، است.ـ
ـ م. 2. سرمایه دار و تاجر آمریکایی که گذشته از ثروت به خاطر اشتهای سیری ناپذیرش نیز مشهور بود. ـ
3. superegos
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در  بدن  چربی  افزایش  کوچک  ترین  و  اضافه وزن  مقدار  جزئی  ترین 
جدید  غذایی  مواد  و  به روز  و  شیک  رستوران  های  بر  تمرکز  گرفته  نظر 
و خوش  رنگ و لعاب است. نتیجه  ای که اغلب حاصل می  شود حضور 
آن ها  در  که  است  رستوران  هایی  در  الغراندام  و  ثروتمند  جوانانی 
از  بدتر  حتی  یا  می  خورند،  گرانقیمت  و  کم  حجم  غذایی  وعده  های 
آن  ها  درک  قابل  مشکالت  که  است  جوانی  زنان  روزافزون  ازدیاد  آن، 
در تفسیر پیام  های مخالفی که از اجتماع بزرگ  تر ساطع می  شود باعث 
سوءتغذیه  شان می  گردد. آنچه امروزه مورد تأیید اکثریت است )حداقل 
در تصور عموم( این است که افرادی که دچار پرخوری اعتیادگونه هستند، 
اعتمادبه نفس  امروزی، »مشکالت« بسیاری مثل  یا همان شکمبارگان 
این  می  کوشند  که  دارند  بی  پایان  خأل  نوعی  و  تجاوز  تجربۀ  یا  پایین 
و  مضر  غذاهای  از  انبوهی  با  خود  شکم  های  انباشت  با  را  مشکالت 

چاق  کننده جبران کنند.
با آن که این تصور که پرخوری یکی از عالیم اختالالت روانی است 
عیوبی دارد و اندکی جانبدارانه است، اما )حداقل در نظر غیرمذهبیون( 
است،  الهی  نظام  با  ستیز  معادل  شکمبارگی  که  مفهوم  این  به  نسبت 
منطقی  تر و فهمیدنی  تر به نظر می  رسد. اولین کسی که فتوای گناه بودن 
شکمبارگی را صادر کرد که بود؟ پرسش حساسی که در بحث بر سر 
گناه  این  مگر  که:  است  این  می  شود  تکرار  مدام  نابخشودنی  گناه  این 
پرواضح  می  گیرد؟  را  دیگری  کسان  چه  گریبان  شخص شکمباره  بجز 
اما  نامطبوع  اند،   

ً
است که طبیعت و عواقب جسمی شکمبارگی شدیدا

این گناه آن قدرها از منظرگاه زیبایی شناسی شنیع نیست که از گناهانی 
مانند تن  پروری، طمع و حسد گوی سبقت را برباید. شکمبارگی حتی 



به اندازۀ تکبر و غضب نیز خطرناک نیست که به راحتی منجر به نزاع، 
خشونت و هرج و مرج اجتماعی شود.

تصورش آسان است که پدران روحانی کلیسا در هنگام تصمیم  گیری 
برای تدوین فهرست گناهان کبیره آسایش و اطمینان خاطری در انتخاب 
بدیهی  گزینه  هایی  غضب  و  تکبر  می  کردند.  احساس  گزینه  هایشان 
بودند. حسد و بی بندوباری ویرانی به بار می  آوردند، چون جنازۀ مردگان 
را هم در شب عزایشان رها نمی کنند. اما به چه کسی برمی  خورد اگر در 
لحظۀ زودگذِر از خود بی  خبری، خود را به دومین یا حتی سومین تکه از 

شیرینی گردویی میهمان کنیم؟
چه شد که ُپرخوری نه تنها به یک گناه عادی بلکه به یکی از گناهان 
کبیره بدل شد، گناهانی که به تباهی و مسری بودن شهره اند، گناهانی که 
منشأ گناهان دیگرند، گناهانی که دروازه  ای به سمت شرند؟ آوگوستین 
که  است  کرده  اظهار  ــ  اضافی  توضیح  هیچ گونه  بدون  ــ  قدیس 
متملقانه  ای  تملق می  انجامد. شاید منظورش دروغ  های  به  شکمبارگی 
وافر  و  گسترده  خوان  سر  بر  شدن  دعوت  برای  مردم  که  است  بوده 

فرادستان خود سر هم می  کرده  اند.
استدالالت نخستین متألهین مسیحی در مورد ماهیت آلوده و فاسد 
از  مجموعه  دو  می  شد؛  تقسیم  بخش  دو  به  موارد  اکثر  در  شکمبارگی 

براهین که به  هیچ  عنوان مانعةالجمع نیستند. 
حواس  پرستش  که  است  آن  شکمبارگی  بر  اساسی  ایراد  اولین 
موضوعات  از  را  توجهات  خاص  طور  به  چشایی  حس  و  عام  طور  به 
مقدس منحرف می کند و به جانشینی برای پرستش خدا بدل می  شود. 
 تکرار می  شود 

ً
عبارتی که در خطبه  ها و تحذیرات علیه شکم  پرستی دائما
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 تکریم و سرسپردگی 
ِ

استعارۀ پرستش شکم به جای خدا به مثابۀ موضوع
)رومیان  رومیان  به  رساله  اش  در  را  موضوع  این  رسول  پولس   است. 
16: 17ـ18( چنین مطرح کرده است: »لکن ای برادران از شما استدعا 
می کنم آن کسانی را که منشأ تفاریق و لغزش های مخالف آن تعلیمی 
که شما یافته اید می باشند، مالحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید. زیرا 
بلکه  نمی کنند  را خدمت  ما عیسی مسیح  که چنین اشخاص خداوند 
را  ساده دالن  دل های  شیرین  سخنان  و  نیکو  الفاظ  به  و  را،  خود  شکم 
می فریبند.« او در رساله به فیلپیان به این موضوع اشاره می  کند )فیلپیان، 
بارها  را  ایشان  ذکر  که  می نمایند  رفتار  بسیاری  که  »زیرا  3: 18ـ19(: 
با گریه می کنم که دشمنان صلیب مسیح  نیز  برای شما کرده ام و حال 
می باشند، که انجام ایشان هالکت است و خدای ایشان شکم ایشان و 

فخر ایشان در ننگ ایشان، و چیزهای دنیوی را اندیشه می کنند.«
برهان دوم آن است که شکمبارگی احتیاط را از اعمال ما می  زداید، 
برای  را  راه  روی  همین  از  و  می  کند،  تضعیف  را  اخالقی  مان  پشتیبانی 
»شکمبارگی«  واژۀ  که  قرونی  در  می  سازد.  هموار  عیاشی  و  هرزگی 
نه فقط بیان کنندۀ پرخوری )یعنی آن طور که امروزه درک می  شود(، بلکه 
زیاده روی در آشامیدن نیز به حساب می  آمده، این استدالل جای تأمل 
بسیار داشته است. رشتۀ ارتباطی بین شکمبارگی و بی بندوباری در نظر 
حس  واسطۀ  به  »بدن  زیرا  است،  بوده  سرراست  بسیار  قدیس  باسیل 
ـ  ـ که همواره انسان را به سمت شکمبارگی و بلعیدن وامی  داردـ  چشاییـ 
آن قدر فربه می  شود که خیال  های مبهم افسارش را در دست می گیرد و او 
را تحریک می  کند که دیوانه  وار به سمت روابط جنسی کشیده شود«.)3(

در بحث بر سر گنجاندن شکمبارگی در فهرست گناهان کبیره، یعنی 



کویناس حرف از »شش  گناهانی که به گناهان دیگر منجر می  شوند، آ
قبیل:  از  مواردی  بذر  آنان  بین  در  پرخوری  که  می  آورد  میان  به  دختر« 
»لذت مفرط و ناشایست، حماقت، نجاست، پرحرفی، و کندذهنی«)4( 
را می  افکند. باور عموم بر آن بوده است که افراط و زیاده روی به نوعی 
دِر باغ سرخ و سبز نشان دادن به صفاتی همچون بی بندوباری، غضب 
و تن پروری است. به عبارت دیگر، این شش دختر هنگامی در رفتارمان 
باشد؛  غذا  از  مملو  شکممان  یا  باشیم  مست  که  می  کنند  پیدا  تجلی 
دیگر  که  باشیم  خورده  آن قدر  ــ  گاهانه  ناآ یا  ــ  گاهانه  آ که  هنگامی 

نتوانیم عاقالنه فکر کنیم و رفتارمان در نظر دیگران زننده به نظر بیاید.
جان  خداوند  وسطی،  قرون  مشهور  افسانه  های  از  یکی  اساس  بر 
از  یکی  تا  واداشت  را  جان  گذاشت؛  آزمایش  بوتۀ  به  را  زاهد  ِبِورلی 
سه گناه مستی، هتک ناموس یا قتل را برگزیند. همان طور که هر عقل 
سلیمی انتظارش را دارد، زاهد مستی را انتخاب کرد. البته شاید انتخاب 
چندان عاقالنه  ای هم از آب درنیامد، چون چندی نگذشت که در حالت 

مستی و بالهت به خواهرش تجاوز کرد و او را به قتل رساند.
افسانۀ پاردونر1 نوشتۀ جفری چاسر، که از زبان پاردونر شخصیت 
نامعلوم و  با جنسیتی  اصلی داستان که فردی عاطل   و  باطل، فاسد، و 
دوگانه روایت می  شود، مثالی از این اصل را به تصویر کشیده که طمع 
گاه است(  )گناهی که پاردونر مزدور بر اساس مبنایی دست اول از آن آ
که  اما همان طور  است.  و خوی  های شیطانی  تمام شرارت  ها  سرمنشأ 
بعدتر مشخص می  شود طمع فقط یکی از آثار جانبی گناه حقیقی نهفته 

در بطن سیاه این افسانه است، که صد البته همانا شکمبارگی است.

ـ م. 1. به معنای مغفرت فروش است. ـ
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نیمه روایی،  که  پاردونر  متعصبانۀ  و  آتشین  رجزخوانی  های 
تجسمی  است،  واعظی  و  وعظ  گرفتن  سخره  به  گاهی  و  نیمه واعظانه 
که  است  وحشتی  و  ترس  شکمبارگی،  دختراِن  از  وهمناک  و  آزارنده 
این  از  افسانه  این  بیفکند.  اندام  ها  بر  است  ممکن  آشامیدن  و  خوردن 
نظرگاه یادآور داستان جان ِبِورلی است: گواهی شریرانه دال بر این که گناه 
وخیم  تر  به مراتب  گناهانی  مادر  شکمبارگی  بی ضرر  به ظاهر  و  فریبنده 
است. این داستان حاوی گشت و گذاری سریع و سیاحتی نفس گیر در 
گذشته و بیان استدالل های مشهور علیه زیاده روی در خوردن و آشامیدن 
است؛ داستان  هایی که بی  شک از همان قرون نخست میالدی و در عصر 
چاسر در مورد زندگی واقعی افرادی نقل می شدند که کم و بیش رفتاری 

مانند پاردونر داشتند.
داستان پاردونر با توصیف گروهی جوان عیاش، پرخور و دائم  الخمر، 
بددهن، میخانه رو، مشتری دائمی فاحشه  ها و رقاصه  هایی آغاز می  شود که

در آتش هرزگی مشتعل می شوند و می سوزند،
آتشی که به شکمبارگی چسبیده است.

کتاب مقدس را در بیان این سخن گواه می گیرم که
بی بندوباری از شراب و مستی سرچشمه می  گیرد.)5(

پاردونر روایت خود را نیمه کاره رها می  کند تا به سراغ گواه های موجود 
در کتاب مقدس برود. داستان فردی را ذکر می  کند که آن قدر مست کرده 
بود که متوجه نشد با دختران خودش همخوابه شده است، و همچنین 
و  شد  اغفال  مستی  هنگام  در  که  می  کند  نقل  را  هرود  جنایت  داستان 
دستور گردن زدن حضرت یحیی را صادر کرد. پاردونر برای به کرسی 
نشاندن سخنش استداللی مناسب و شاهدی دیگر می آورد، آن هم از 


