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  حسیدي در مکتب »صدیق«رهبري فکري ـ معنوي 
 **/ رقیه صولت *طاهره توکلی

  چكيده
بالـه و  ق در تاریخ دین یهود سه جریان عرفانی عمده به ترتیب زمانی وجود دارد: مرکبِـه، 

در قرن هجدهم و توسط اسرائیل بعل شَـم طـوو   کتب حسیدي. جریان عرفانی حسیدي، م
حسیدیسم در اوکراین و لهستان جنوبی قـرار   ۀشکل گرفت. مراکز اولی »بِشت«معروف به 

شـکل  تعـالیم حسیدیسـم،    .بعدها این نهضت سراسر اروپاي شرقی را فرا گرفـت . داشت
باله بود و به جاي مراعات شریعت ظاهري یهـود، بـر اهمیـت عبـادت     ق اي از شده عمومی

ـ باطنی خدا تأکید داشت. یکی از دستاوردهاي حسیدیسم اولیه، تثبیت رهبر ک ي کاریزماتی
دیق در جامعـه حسـیدي یهـود صـورت      بود که توسط نیروي معنوي و مقد سی چون صـ

ی «گروهی براي خود یـک   گرفت. در این مکتب عرفانی، هر می دارد کـه بـه عنـوان     »ربـ
)Tzaddik» (یقدشود. وي واسطۀ بـین خداونـد و بنـدگان اسـت.     از او نام برده می» ص 

کـه هـم    ،یهودیت را با مفهوم جدیـدي از رهبـر مـذهبی   م، تئوري صدیق در قرن هجده
در هر نسـل افـراد نیکوکـار و    که بر اساس آن، معرفی نمود ، پرجذبه و هم عرفانی است

رابط بین شان، خالصی وجود دارند که با استفاده از عنایت خداوند و حالت عرفانی خاص
  شود. ها افاضه می نسانلطف و رحمت الهی به ااند و از طریق آنها،  زمین و آسمان
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  مقدمه
ایـن نـام در   ۀ جدید بپردازیم، بجاست به تاریخچـ  ةکه به مکتب حسیدي در دورپیش از آن

نامی کهـن و داراي  در فرهنگ یهود، » حسیدي«ة داشته باشیم. واژاي  اشارهآن بستر یهودي 
شـده   قدمت است و به گروهی از یکتاپرستان یهودي در قرن دوم پیش از میالد اطـالق مـی  

مقاومـت ایـن    مآبی مقاومت و قیام کردنـد،  در مقابل تهاجم فرهنگ یونانیاست. این گروه، 
قیام آنها به استقالل یهودیان منجر شـد. خـود   نهایت،  درادامه یافت.  1گروه تا زمان مکّابیان

کـه در اخـالص و ایمـان    رفتار، و مرد پرهیزگـاري،   سا و نیکنیز به معناي پار» حسید«ة واژ
تر یافـت   این واژه در عصر جدید معنایی خاصاما  باشد. نسبت به خداوند پایدار است، می

  اصلی یهود به کارگرفته شد. ۀو براي تمایز یک مکتب دینی از بدن
اي مـذهبی بسـیاري در یهودیـت    هـ  جنبشخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، در اوا

هاي متمـایز معرفـی    توان یکی از این حرکت شکل گرفت. جنبش عرفانی حسیدیسم را می
هـم در  روشـنی   بهگیري مفهوم صدیق و تعالیم اوست که  تنها دلیل تمایز آن در شکلنمود. 

  2.کند تئوري و هم در عمل بین حسیدیسم و غیرحسیدیسم خط مرزي ایجاد می
عبـري بـه معنـاي مـرد نیکوکـار و یـا       ة یک واژ[ تلفّظ دیگر واژه صدیق]،  3»دیکتَسا«

  4.هاي تَسادیک و به معناي آقاست یکی دیگر از نام» ربی« ۀصدیق است. کلم
و خـداترس اسـت. در نهضـت حسیدیسـم،      اي براي شخص درستکار صدیق کنیهپس، 

اي بین آنهـا   در نظر مریدانش واسطهاین نام به شخص مقدس و رهبر روحانی داده شده که 
ی نامیـده    با صدیق، ها  حسیدیسممعموالً . شود محسوب میو پروردگار  بـکه در اصـطالح ر

هـا،   بنـابر دیـدگاه حسـیدي    5شود، مشورت نموده و در اعیاد به بارگاه وي روانه شـوند.  می
اسـتعداد کمتـري   وهبـت و  کـه از م را هایی  صدیق فردي است که گناهان و خطاهاي انسان

تواند بـراي گناهـان    گونه بدي بري است. او میکند و خود از هر را اصالح میبرخوردارند، 
. پیروانش طلب بخشش کند، برایشان دعا کند و بدي درون آنها را به خـوبی تبـدیل نمایـد   

هاي مردم را معالجه کند و تندرستی را  تواند از طریق برخی اوراد و کلمات بیماريحتی می
ی براي صـدیق و بـري دانسـتن او از    یل شدن به چنین جایگاهی ماورایبه آنها بازگرداند. قا

هرگونه خطا و گناه، به مرور زمان مفاسد اخالقی و اجتماعی زیـادي را بـراي ایـن جریـان     
دینی ایجاد نمود و به رواج خرافات دامن زد. همچنین از آنجایی که فرد صدیق داراي شأن 
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حـد و حصـري را بـه خـود      گشـت و امتیـازات بـی    بین پیروان خود می خاصی در ۀو مرتب
برسـر انتخـاب صـدیق    کـه  هاي بسیاري است  نزاع داد، تاریخ به روشنی گواه می اختصاص

میـان انسـان و خـدا، تضـعیف      ۀمطرح کردن صدیق به عنوان واسـط  6صورت گرفته است.
ن امر موجـب بـاالگرفتن خشـم    ایبه دنبال داشت. تورات و سایر منابع سنت دینی یهود را 

وجود ایـن آفـات، اعتقـاد بـه      گرایان و بروز اعتراض علیه مکتب حسیدي شد. البته با سنت
    بین پیروان مکتب حسیدي جریان دارد. صدیق هنوز به شکل محکمی در

  دانند: حسیدیان این باور خود را مبتنی بر بخشی از سفر پیدایش می
خداوندا، آیا درسـتکاران را بـا بـدکاران بـا هـم هـالك        ابراهیم به او نزدیک شده گفت:

کنی؟ شاید پنجاه آدم درستکار در آن شهر باشند. آیا به خاطر آنها، از نابود کردن آنهـا   می
نظر نخواهی کرد؟ یقین دارم که تو درستکاران را با بدکاران هالك نخـواهی نمـود.    صرف

از جهـان،  چطور ممکن است با درستکاران و بدکاران یکسان رفتار کنی؟ آیا داور تمـام  
  روي عدل و انصاف داوري نخواهد کرد؟

نم، به خاطر اگر پنجاه آدم درستکار در شهر سدوم پیدا ک«خداوند در پاسخ ابراهیم فرمود: 
ابراهیم باز به سخنان خـود ادامـه داد و   ».... نظر خواهم کرد آنها از نابود کردن آنجا صرف

اگر چهل نفر هم باشند آنجا را از بین نخواهم «گفت: شاید چهل نفر باشند. خداوند فرمود: 
ار اگر بیست آدم درستکسارت مرا ببخش و اجازه بده بپرسم: ابراهیم عرض کرد: ج»... برد

اگر بیست نفر «در آنجا یافت شوند، آیا باز هم آنجا را نابود خواهی کرد؟ خداوند فرمود: 
خداونـدا، غضـبت   «ابراهیم بار دیگر عـرض کـرد:   » هم باشند شهر را نابود نخواهم کرد.

شاید ده نفر آدم درسـتکار در آن شـهر یافـت    خته نشود. این آخرین سؤال من است، افرو
  7»کرد. اگر چنانچه ده آدم درستکار نیز باشند، شهر را نابود نخواهم«: شوند! خداوند فرمود

توجه بـه  ن بحث مدنظر ماست، اما آنچه در ای. ز اهمیت استیچند نکته حااین مطالب، در 
دیق  حداقل ده صدیق براي بقـاي جهـان، در هـر دوره و زمـان اسـت.       حضور هـا   ایـن صـ

  به دست خداوند شوند. توانند مانع خشم خدا و نابودي جهان می
اش محدود به  گونه اما تأثیرات مسیح. گونه دارد صدیق از منظر پیروانش شخصیتی مسیح

تواند تنها افراد پیـرو در جامعـه و محـدود بـه زمـانِ خـود را بـه         زمان و مکان است. او می
ري از نـوع رسـتگا  آورد،  که یک صدیق به ارمغـان مـی  اي  رستگاري؛ رستگاري هدایت کند

کـه  تک افراد جامعه خویش،  ا بر روح تککلی، ملی یا جهانی نیست. او بیشترین تأثیرات ر
گـذارد و بعـد از مـرگش،     میاست، تنها در زمانی که در قید حیات ، همان پیروانش هستند

  گیرند. جانشینانش این مهم را به عهده می
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ماً آغـازگر  کـه رسـ  بخش کلـی یـا عمـومی،     به جاي وجود یک نجاتمکتب حسیدي، 
یند رستگاري بخشیدن مداوم و متوالی افراد بـا ایمـان   ارستگاري بخشیدن به افراد است، فر

زمـانی و مکـانی خـاص     ةها در محـدود  تک صدیق یندي که توسط تکادهد. فر را ارائه می
این مکتب بنیان ظهور ناگهانی یک مسیح را در یک زمـان  ور  ازاینگیرد.  خودشان انجام می

  8.سازد برد و رستگاري و توبه مدام و هر روز را جایگزین آن می می از بین
دیق   ةآمـوز توان گفت:  بنابراین، می سـیدي،    جدیـد صـعنـوان یکـی از    بـه در مکتـب ح

زیـرا جایگـاه   ؛ ها بـود  هاي شورش حسیدیسم بر نهاد دینی و رهبري خاخام ترین جلوه مهم
ا جـایگزین آن سـاخت. روحـانیون سـنتی     خاخامی و رهبري را به چالش کشید و صدیق ر

معتقد بودند که رهبر دینی و عرفانی آنها کسی است که تورات را آموختـه و نسـبت بـه آن    
تواند تفسیر درستی از کالم خدا را براي جامعه مطـرح نمایـد. در    میرو  . ازاینمعرفت دارد

ه به اشراق رسـیده و  انسانی است کعرفانی، ، حسیدیسم معتقد است که رهبر دینی و مقابل
  9.مس کرده و آن را تغییر داده استخداوند قلبش را ل

  ها قداست و كاركرد صديق در بين حسيدي
از نظر رتبه و جایگاه، قداست صدیق پس از قداست خداونـد اسـت. او یکـی از تجلیـات     

بـه آن  هایی اسـت کـه جهـان     ی از خداوند است. او یکی از ستونییعنی جز ،گانه نورانی ده
شود جهان به خـاطر او آفریـده    می حتی گفتهشود.  تکیه داده است و اساس دنیا شمرده می

بـه  . گـردد  شود و با آن یکـی مـی   تراز می که با کالم خدا هم داردقدر قداست  شده است. آن
؛ یعنـی سـخنان وي از نظـر    »صدیق تورات گفت«گفتند  ها همواره می حسیدي ،همین دلیل

لفت هایش مخا هر کس با گفته. به همین دلیل، کالم تورات و خداوند است ۀیپا همقداست، 
  10واقع با خداوند ستیزه کرده است. درکند، 

آنچه را خداوند بتوانـد انجـام دهـد،    هر کند.  می گونه بیان خاخام موسی این نظر را این
  11صدیق هم توانایی انجام آن را دارد.

ها و اعمال خیر خود به همه چیـز دسـت یابـد.     تطریق نیتواند از  صدیق به تنهایی می
و توانـایی انجـام هـر کـاري را دارد،     کند. ا دهد و خداوند متعال اجابت می صدیق فرمان می

سـال   ظهور مسیح در قومی الیق باشد. وي بیان کرده بود که اگـر دو موجب تواند  حتی می
هور حضـرت عیسـی و رسـتگاري    ظموجب توانست  براي بحث و مناقشه زمان داشت، می
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دیق در هـر دوره داراي   رو  ازاینکامل اسرائیل شود.  در بین همگان فرض بر این بود که صـ
  12.هاي بالقوه مسیح است قدرت

اسـت.   13اي بالـه هـاي خاخـامی و ادبیـات ق    در چـارچوب نظـرات سـنت   این جمالت، 
؛ دهـد  طریـق گفتـار عاقالنـه مـی    از را به افراد نیکوکار توانایی خلق دنیایی جدیـد   14،زوهر

اسـت. ایـن سـخن در ادبیـات     » گفتـار خلـق  «توسـط بیـان   قدرتی که مشابه با خلق جهان، 
خداونـدا، رحمـت الهـی از آن    «گویـد:   مـی  15داو بائرحسیدي چندین بار تکرار شده است. 

این جمله شاید بتوان » .دهی ها آنها را انتقال می که تو طبق لیاقت و تالش انسانتوست؛ چرا
مقایسه کرد. او غیر از دستمزدي کـه بـراي   کند،  را با صنعتگري که براي کارفرمایش کار می

زیـرا کارفرمـا بـه مقـداري کـه او زحمـت       ؛ آورد گیرد، چیز دیگري به دست نمی کارش می
توان کشوري را مجسم کـرد کـه بـراي     میدهد. به همین شکل،  به وي دستمزد میکشد،  می

پادشاه هم بـه شـاهزادگان بـر اسـاس تالششـان پـاداش       . گزیند را برمی حکومتش پادشاهی
ایـن  و تخت پادشاهی را بـه وي بخشـیدند،    طور که آنها تاج تواند همان اما او نمی. دهد می

خداوند بلندمرتبه نیز بر اسـاس لیاقـت هـر    رو  ازاینتاج و تخت را به هرکدام از آنها بدهد. 
خـدا هـم او را پادشـاه    دانـد،   که خدا را پادشاه عالم مـی دهد. کسی  فردي به وي پاداش می

مطلب فوق را با این آیه ، خاخام الیملیخکند.  دهد و او باطل می خدا حکم می. کند جهان می
تورات و ارائه یعنی صدیق با خواندن ؛ »خداوند بهشت آفریده شد«با کالم دهد.  توضیح می

پـس تصـمیمات   رد و خلقتی را انجـام داد.  ا خلق کبهشت جدیدي رتفسیر جدیدي از آن، 
  16»چون جایی در این دنیاي تازه خلق شده ندارد.شود؛  خود باطل می به خود

صدیق همکار خـدا در  اي دیگر بیان کرد؛  توان به گونه همکاري صدیق با خداوند را می
  کننـد.  سه نفـر همکـاري مـی   آمده است که در خلقت هر انسان،  تلمودامر خلقت است. در 

 الیـاس و  الیشـا چراکه  ؛مادر. به این معنا که صدیق پدرش است .3پدر،  .2ذات مقدس،  .1
اسـرائیل یـا همـان مـردم اسـرائیل       17پدرم، پدرم ارابه جنگی اسرائیل، مادرم کنست«گفتند: 

هـا را بـه رحمـت و برکـت تبـدیل       شوید و قضـاوت  است، پس پدر (صدیق) گناهان را می
  18د.کن می

حتی غذایی که او . صدیق براي حسیدیان پی برد  العاده توان به قداست فوق میبراین، بنا
سرشار از قداست و قدرت روحانی تصـور  اذکاري که بر آن جاري ساخته است،  چشیده و
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گفـت و   و تفسـیر مـی  کـرد،   مریـدانش را موعظـه مـی   شود. صدیق پس از صرف غـذا،   می
بـرك آن را از دسـت یکـدیگر    تـا مریـدان بـه عنـوان ت     گذاشت مانده غذاي خود را می پس

  19بربایند.
تـرین عناصـر ایـن اعتقـادات اسـت. تـیش بـه معنـاي          ها یکـی از مهـم   خاخام 20،تیش

هـایی داراي   ند که چنـین خـوراکی  ها بر این باور هاي غذاي صدیق است. حسیدي مانده پس
شـد   ده بودند. تصور مـی که توسط خاخام لمس و تطهیر شجادویی هستند؛ چراهاي  قدرت

بـه ایـن معنـی    ، »او به خانه شما برکت دهـد «. جمله دوایی براي بیماران است 21که شراییم
هـا را از میـان شـما     من همه بیماريه خاطر خوردن این غذاي تطهیرشده، شد که ب تعبیر می

  22.دارم برمی
دیق نیـز آنهـا را   ص، پردازند پس از پایان مراسم غذا خوردن، مریدان به رقص و آواز می

دیق،  کند. حتی این باور در میان حسیدیان روا همراهی می از ج دارد که اشیاي مربوط به صـ
اي کـه در آن نگهـداري    تواند براي خانـه  هاي کهنه او می جمله تفیلین و حتی قلیان یا لباس

بزرگی است که به براي حسیدیان افتخار بنابراین،  23شوند، خیر و برکت به ارمغان آورد. می
بر سر سفره او بنشینند و از غذاهاي مانـده  هاي بسیار صدیق و شفابخش وي،  علت موهبت
  وي بخورند.

برنـده گـروه محسـوب     آنهـا پـیش  . هاي متفـاوتی داشـتند   تواناییهاي حسیدي،  خاخام
شدند، استاد سـرودن و خوانـدن آواز و رقصـیدن، همچنـین یـک مشـاور خبـره، یـک          می

ترین ویژگی آنها این بـود کـه در    مهماس و در عین حال، شخصیتی پرجذبه بودند. شن روان
  24.آمدند حکم کانالی براي ارتباط با آسمان به شمار می

دعاهـا و  یـاز بـا خداونـد اسـت.     کـه مـدام در حـال راز و ن   اسـت  صدیق مرد مقدسـی  
جـامعی در بـاب    بـرد. در تحقیقـات   هاي طرفداران خود را به نزد خداونـد بـاال مـی    عبادت

 25نـوام الیملـیخ  در کتابش بـا عنـوان    الیملیخبه نام  داو بائرحسیدیسم، که یکی از شاگردان 
  گوید: میانجام داده است، 

تمـامی برکـات و   نایی معجزه کردن دارد. صدیق همانند یک سوپرمن مذهبی است. او توا
ه خداونـد کنتـرل کـل    شود. او شخصی است ک الطاف الهی از طریق او بر مردم نازل می

او انسان را به خداوند نزدیک  .1جهان را به او داده است و توانایی انجام دو کار را دارد: 
  26.کند لطف و بخشش خداوند را بر مردم نازل می. 2؛ کند می
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هاي  صدیق از قله: هبوط صدیق است. وي معتقد است ۀنظری الیملیخقسمت مهم تحقیقات 
کـه در انتظـار   اصالح و ارتقاي فناپـذیران زمینـی،    شیفتگی نزد خداوند برايتعقل و تفکر، 

ـ   . به زمین نزول کرده استاند،  هاي او بوده وي و کمک  ۀالبته گاهی هم این هبـوط بـه منزل
انـد   سقوط بوده است؛ بدین معنی که گناهان دنیوي، چنان قدرتمند و غیرقابل تحمـل شـده  

کشند. در هر حال، این سقوط، سقوطی اسـت   ود به زیر میکه حتی صدیق را هم از مقام خ
هـایی را   ها و قلـب  گردد، روح جهت ترقی و صعود. هنگامی که وي به مقام واالي خود بازمی در
اند، همراه خود  وجوي رستگاري و بخشش به سمت وي رفته و به وي پیوسته در جستکه 

امـا بـراي گناهـان پیـروانش     ري است. دیق خود از هرگونه بدي بصواقع،  در 27خواهد برد.
  گوید: می الیملیخهاي آنها را به خوبی تبدیل کند.  طلب بخشش کند و بدي

  او آنهـا شـود.   به صورت افکاري بد بر صدیق نمایان میگرفته در جامعه،  گناهان صورت
  کند. این تئـوري نیازمنـد ایـن اسـت     را اصالح کرده و به افکاري خوب و خیر تبدیل می

  يباید بـه شـرّ  . صدیق به طور مداوم بین خوب و شر، زمین و آسمان در ارتباط باشد که
یـا  » سـقوط «ینـد  انزدیک باشد. اینجاسـت کـه در معـرض فر   خواهد اصالح کند،  که می

  کنـد،  گیرد. هنگامی که او بدي را اصالح و به خوبی تبـدیل مـی   قرار می» کوچک شدن«
ترین خصیصـۀ   این تحرك و پویایی از اصلی. شود یهاي الهی تا حد کمال یکی م با قدرت

  28مفهوم صدیق است.
دیق در بـین پیـروانش اسـت     نقش میانجیعمل فوق، بیانگر  زیـرا هنگـامی کـه    ؛ گرایانه صـ

نزول کرد تا بتواند روح و قلب افراد نابکار را رشـد دهـد،    29صدیق عمالً به درهاي گهینوم
داد و تمامی قدرت خود را بـه نمـایش گذاشـت.     آخرین حرکت از خودگذشتگی را انجام

کـه  ود کننـد؛ چرا قادرند که با وي صـع ه همراه وي به درجۀ صدیق برسند، تنها کسانی که ب
توانند با وي صعود کننـد. البتـه ایـن     مطمئناً نمیخواهند با وي همراه شوند،  کسانی که نمی
پیـروان مکتـب نحمـان    ، . بـراي مثـال  شـود  هـاي دیگـر هـم نشـان داده مـی      نقش به روش

اعتقـاد داشـتند کـه وي بـا     . کردنـد  براتسالوي، گناهان خود را نـزد رهبرشـان اعتـراف مـی    
بنـابر  رو  ازاینتواند افکار و روح گنهکار آنها را اصالح کرده و تطهیر دهد.  هایش می قدرت
. اهل پونولوي، صدیق بـه واقـع میـانجی بـین خداونـد و مـردم اسـت        یعقوب یوسفقول 
  میانجی بین قوم اسرائیل و ذات مقدس خدا بود.، موسیگونه که  همان

یعنـی فـرد بـه    ؛ تورات تنها به خاطر خـودش باشـد   ۀاگر مطالع 30هاي بِشت، آموزه بنابر
که در کلمات متن تـورات  کران،  خصوصیات درونی و معنوي خود آن و آن نور مقدس بی



۱۱۸     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

نصیبش خواهد شد، رازهاي تـورات بـر او   فواید زیادي ها نهفته است، چنگ بزند،  و نیایش
  31.بیند میدهد،  آینده و اتفاقاتی را که برایش رخ میشود و از طریق آن،  نمایان می

تواند درهاي جهان مقدس دیگر را به سوي خود بگشـاید. ایـن    صدیق از این طریق می
منبعـی بهشـتی    گیرد که مردم بر این باورند که کلمات تورات از اعتقادات از آنجا نشأت می

کنـد،   کسی که تورات را درسـت مطالعـه  رو  . از ایناند و آسمانی استنتاج شده و نزول کرده
توانـد اشـکال خـارجی ایـن کلمـات را بـا توجـه بـه          مـی یعنی در کلمات آن تفکر نماید، 

فقط صـدیق اسـت کـه     رو ایناز 32.هاي معنوي و آسمانی آنها بازسازي و ترمیم نماید نمونه
هـدایت و  هاي فروتـر بایـد از طریـق     انسان .وحدت کامل با وجود الهی را داراستتوانایی 

  33راهنمایی صدیق، به رشد و کمال خود نایل شوند.
دادند، همواره بـراي کمـک    هاي ماوراءالطبیعی به او نسبت می که تواناییپیروان صدیق، 

هـاي آنهـا را بـر     ها و نگرانـی  که بار سنگین غمکردند و صدیق،  و راهنمایی به او رجوع می
پرداخت و آنهـا   به تقویت روحی آنها میو  کرد برایشان دعا میکرد،  دوش خود احساس می

  34.ساخت را سرشار از ایمان، شجاعتی تازه و امیدي نویافته می
شخصـیت  دلیـل  بلکـه بـه   نزد پیروانش، به علت مطالعۀ تورات نیسـت،  اهمیت صدیق 

  گوید: این جنبش میاوست. یکی از رهبران 
بسـتن   ةاعظم نرفتم، من براي یـادگیري نحـو   مگیدگاه براي یادگیري تورات نزد  من هیچ«

کـه آنهـا را   دارد هـا بـه رهبرانشـان     نشان از عشق حسیديامر این  ».کفشش نزد او رفتم
دیق بـراي     عاشقانه ستایش کرده و کامالً گوش به فرمـان و مطیـع او    بودنـد. دعـاي صـ

زندگی دنیوي آنها، رهـایی  شامل تنها شامل دعاهاي معنوي نیست. دعاهایی که ، پیروانش
  35باشد. نها حتماً داراي فرزند خواهند شد، میکه آها و حتی اطمینان دادن به این از بیماري

مندي از نعمت فرزند، زندگی، ثروت در بسیاري  دعاهاي صدیق براي پیروانش در باب بهره
ن و ثـروت بـه   زنـدگی، فرزنـدا  «: آمـده اسـت   تلمـود شـود. در   مـی  از متون حسیدي یافت

تلمـودي، مـازال بـه معنـاي     در متن » است. 36بلکه وابسته به مازالشایستگی بستگی ندارد، 
بـه  ند صالح، زندگی خوب و ثروت انسـان،  معناست که فرز بدینعبارت، شانس است. این 

بلکه تمامی آنها را به خاطر شانس مطلقش به دست آورده است.  ،اش نیست دلیل شایستگی
اند و بـدین صـورت    اي به معناي جاري شدن دانسته را مشتق از ریشه »مازال«اما حسیدیان، 

انـد. پـس حتـی اگـر کسـی لیاقـت        آن را با دیدگاه خود دربارة نقش صدیق سازگار دانسته
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ممکن است این برکات را به خـاطر فیضـی    ،شدداشتن سالمتی، ثروت و فرزند را نداشته با
بنـابراین،  بـه دسـت آورد.   دهد،  برایش انجام می  از سوي خداوند و دعاي خیري که صدیق

  37.ممکن است غیر از مریدانش به دیگران نیز برسدخیر و برکت وجود صدیق، 
صـتی بـراي   دیدار با صدیق براي حسیدیان بسیار مهم اسـت و از هـر فر  به همین دلیل، 

توانند به خدا نزدیک  چون از طریق نزدیکی با او می ؛برند کسب فیض از حضور او بهره می
اش در موعدهاي مقـرر، و   مراجعه حسید به صدیق و مورد لطف و رحمت خدا قرار گیرند.

قول داده بود کسانی که روز سـبت   بعل شم طوو. شد منظم یک وظیفه مقدس محسوب می
به آنها اکسـیر زنـدگی جاویـد داده خواهـد شـد.      و از خوراك وي بخورند، ا وي باشند را ب
دیق مـی  «اظهار کرد:  38اهل براتسالو نحمان ربی تـی اگـر   حرونـد،   آنهایی که به مالقات صـ

  »تورات را هم مطالعه نکنند، تنها به خاطر مالقات با او، روزي پاداش خواهند گرفت.
ت کنـد،  تأکید داشت که بر هر حسیدي الزم است که با صدیق خود مالقا 39،ربی یوري

وي جـایز اسـت بـراي ایـن کـار از      . حتی اگر براي این کار الزم باشد صد مایل را طی کند
توانـد   که تنها یک جمله از یک صدیق واقعی مـی ها و مطالعه تورات نیز بگذرد؛ چرا نیایش

  40.روح را اصالح کند بیشتر از هر کدام از آنها قلب و
ظفنـد  ؤماش یـاري دهنـد،    که بتوانند صدیق را در انجام کارهاي معنـوي مریدها براي این

گونـه   تا او وقت خود را صرف ایناش را برآورده سازند،  صدیق و خانواده ةنیازهاي روزمر
  41.مشکالت نکند

یق نیست، حمایت مالی حسیدها از صدیقشان تنها به نفع صبه نفع کسانی اسـت   بلکهد
زیرا از طریق بخشش و حمایـت کـردن دنیـوي ایـن افـراد، آنهـا       ؛ کنند که از او حمایت می

بـدین ترتیـب،    .پـذیرد  او نیز این وابستگی را با آغوش باز میتوانند به او وابسته شوند.  می
شـود،   صدیق میاموال مریدان از آنِ رو  . ازاینشود نوعی ارتباط بین آنها و صدیق برقرار می
  42.گردد تر مستجاب می درعوض، دعاهاي وي درحق آنان سریع

لیـد  از مرگ آنها نیز ادامه دارد و به عنـوان ک حمایت مالی از صدیق توسط حسید، پس 
گذارنـد،   مـی  43کویتالچاز مرگش پس که روي مقبره صدیق رستگاري مؤثر خواهد بود. این

معمـوالً یـک تکـه کاغـذ اسـت کـه روي آن       ، چکـویتال کامالً قابـل فهـم و تصـور اسـت.     
کسانی که محتاج دعا و برکت هستند، نوشته شده است. از فهرستی هاي متقاضی و  خواسته
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اي بـه   (نجات و رستگاري) همراه است که معموالً هدیـه  44معموالً با یک پیدیوناین کاغذ، 
نده است که بعدها بـه  ده هاي رستگاري داراي قدرتشد که پیدیون،  صدیق است. تصور می
روح  شناخته شد. به این معنی که پیدیون براي رستگاري و تطهیـر  45عنوان پیدیون هاینفش

  46دهنده بسیار مؤثر است. هدیه
از طریـق  رود،  در زمان زندگی صدیق نیز هرگاه یک حسید به درگاه صدیق خویش می

دیون نفـش (نجـات روح) بـه    شده) و یک پیـ  اي کاغذ نوشته مباشر صدیق یک کویتل (تکه
نام خود و مادرش و باالترین نیازهاي مـادي و معنـوي   ، کویتلمرید در رساند.  دست او می

نفش شامل مبلغی اسـت کـه بـراي محافظـت و     رساند. پیدیون،  خود را به اطالع صدیق می
  47.شود تأمین مخارج صدیق پرداخت می

الزمۀ مستجاب شدن دعاهاي صدیق در حق مریدانش، چه در زمـان زنـدگی و چـه در    پس، 
دیق ایـن   مرگ، وجود رابطه یق و حسید است. حضور حسید در مقابل صـداي مالی بین ص 
 هاي ذکرشده را به وي اهدا کنند. اهداي هدایاي نقدي بـه  داد که پیدیون فرصت را به او می

دیق،  نحمان ربیهاي  یت است. طبق گفتهصدیق (متصوا)، داراي اهم پشتیبانی و هدیه دادن به صـ ،
اسـت و بخشـی از توانمنـدي مـالی      »Beitho Mikdash«در  برابر با شرکت در مراسم مذهبی

  48.برانگیز پیروانش است مستقیم هدایاي تحسین ۀگروهی از استادان حسیدي، نتیج
زیرا برخی از چنین رهبران پولداري جبهه گرفتند؛ گروهی از منتقدین علیه در این بین، 

ن با هدایایی که از جانب حاسیدهاي خود دریافت داشـتند و بـا در دسـت داشـت    ها،  صدیق
  49کردند. همانند اعیان و اشراف زندگی میقدرت دنیایی و روحانی در جامعه، 

ر برخـی از  کـه د ؛ اینرهبران حسیدي بـراي ایـن کـار خـود توجیهـاتی را ارائـه دادنـد       
ن رحمت را بـر  صدیق باید زندگی باشکوهی داشته باشد تا بتواند باراهاي حسیدیسم،  گروه

  50سر پیروان بباراند.
بسـیار  دهنده  این بود که هدیهرین توجیهات براي قبول این هدایا، ت یکی دیگر از معمول

پـس از  ه این هـدایا  به این دلیل کشود.  شامل برکت و سودمندي می، هدیه ةبیشتر از گیرند
  51.گرفتند تحت تأثیر دعاها و برکات آن قرار میاهدا به صدیق، 

  انتخاب صديق ةنحو
شـد و اغلـب    فروش مـی  و منصب خاخامی در یهودیت خریدپیش از ظهور حسیدیسم، تا 

دگرگون کرد و صدیق را گرفت. حسیدیسم این جریان را  در اختیار اقلیت ثروتمند قرار می
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اما طولی نکشید که قداست صدیق نیز مانند مقـام خاخـامی مـوروثی    زین آن ساخت. جایگ
  که خداوند در او حلول کرده است. معتقد بودند که صدیق رهبري است نزیرا آنا؛ شد

اکنـون در تبعیـد بـه سـر      چون قوم یهود هـم گویند:  ها در تفسیر این حلول می حسیدي
ي اسـت کـه ممکـن اسـت در هـر منـزل       پادشاه مسافر مانندبرد، خدا در این وضعیت،  می
درست برخالف زمانی که خداونـد در پایتخـت خـود     اندازد.آالیش، بار  چند ساده و بیهر

فقط در قصر خود مآوي خواهـد گزیـد. در گذشـته تنهـا رهبـران و      این صورت، در . باشد
اکنـون در تبعیـدگاه    هـم اما شـخینا  نستند به روح الهی دست پیدا کنند. توا پیامبران یهود می

. بـه عبـارت دیگـر،    کنـد  خداوند در هر روح خالی از گناه حلول مـی . به همین دلیل، است
  52آید. رسیدن یهودي تبعیدي به خدا به شمار می ۀصدیق، تجسم خداوند و وسیل

رهبـر سـابق    ةباید از خانوادشد که رهبر جدید یک گروه حسیدي، مرسوم ، چندي بعد
هـاي واالي او در   اندیشـه ام معاشقۀ صدیق با همسرش، این باور این بود که هنگدلیل . باشد

هرچنـد برخـی    53.گیـرد  قـرار مـی  شـود،   اش در آن زمـان بسـته مـی    جسم کودکی که نطفه
حاکمیت کسـی را غیـر   مرگشان، از نیستند پس و حاضر تابند  برنمیاین قاعده را ها،  صدیق

دختـري بِشـت، همـه     ةاهل براتسـالو نـو   نحمانوان نمونه، ر جامعه بپذیرند. به عناز خود ب
حاضر نبـود حاکمیـت    يهاي دیگر گذراند. و زندگی خود را در جدال و تعارض با صدیق

پیروانش صدیق یا روحـانی دیگـري را   خودشان بپذیرد. وقتی او مرد،  آنها را حتی بر اقوام
تـرین   ترین و صادق واقعی نحمانبر این باورند که هم امروز . آنان براي قوم انتخاب نکردند

در جسـم او حلـول   مسیح بـراي نجـات اسـرائیل ظهـور کنـد،      زمانی که روحانی آنهاست. 
  54.خواهد کرد

که بـراي رهبـر نخسـت    روه به حاسیدهاي مرده شهرت دارند؛ چرااین گلیل، به همین د
بـه  الگـوي زنـدگی خـویش،    دند، بلکـه بـراي   جانشینی برنگزی براتسالو نحمان ربیخویش 

  55اند. هاي وي ادامه داده نوشته ۀمطالع
چون قدرت، محبوبیـت، شـهرت،   هماین مقام مزایاي فراوانی طور کلی از آنجایی که  به

بسـیاري از پیـروان هـر    ؛ از همان ابتدا مدعیان بسیاري را پیدا کردرا به دنبال داشت، ثروت 
دیق    اش شـدن  صدیق پس از مرگ وي مـدعی جانشـینی   اهـل   موردسـیا د. هنگـامی کـه صـ

از دنیا رفت، هر هشت فرزنـد وي خـود را بـه عنـوان جانشـین       1837در سال  56،چرنوبیل
  57.معرفی کردند
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هایی در یـک زمـان شـد.     موجب تعدد صدیقمیان مدعیان جانشینی اختالف در نهایت 
بـا یکـدیگر متفـاوت    اما در شیوه و عمل ها در اساس یکی بود،  اگرچه نقش و رهبر صدیق

  58.بودند
سراسـر جهـان بـه وجـود      هاي متفـاوتی در  اجتماعات عظیم حسیدي با صدیقرو  ازاین

دلیـل  بعضـی بـه   ؛ یا ویژگی خاص تبحر داشـتند فعالیت، یک از آنان در نوعی آمدند که هر
آمیزشـان، برخـی بـه     حاالت خلسـه دلیل عشق و ایمان شورمندانه شهرت داشتند، بعضی به 

بـه دلیـل   نیـز  شان، بعضی به سبب پاکی و خلوص معنویشان، و برخـی   قواي روحیسبب 
کرانشـان، و بعضـی بـه دلیـل      هایشان، بعضی دیگر تواضع و افتـادگی بـی   اعجازآمیز کرامت

اعتماد و توکل مطلق به خداوند، برخی دیگر به علت رحم و شفقت به گنهکاران، و بعضی 
شـان. بـه عنـوان     خی نیز به علت عشـق ایثارگرانـه  دیگر به علت گذشت و احسانشان، و بر

واقعی عشق ایثارگرانـه معرفـی کـرد.     ة) را [باید] اسو1807 م(اهل ساسو  موسی لیبمثال، 
نشسـت و بـه پرسـتاري و مراقبـت از آنهـا       که در کنار فرزندان بیمـار شـهر خـود مـی    ي و

کـودك مبـتال بـه     کسی که نتواند از ظرف آلوده بـه چـرك و پیسـی   «گفت: و پرداخت،  می
  59».استهنوز از میانه راه اوج عشق به همنوعان خود عبور نکرده طاعون آب بیاشامد، 

خود پرداخته بود که کـامالً در برابـر    ۀبه قدري به تزکیشود که یکی از رهبران،  گفته می
وجـود گنهکـاران را بـه خـوبی حـس      . با این حال، رنج و دردهاي فیزیکی مقاوم شده بود

  60کشید. و گناه آنها را به دوش میکرد  می
کـه جامعـه معروفـی از پیـروان حسـیدي را در      اسـت   61لوي یتساكها،  از دیگر صدیق

را بـه وجـود آورد و توسـط پسـرش،      64که اجتمـاع چرنوبیـل   63،و مناحم ناهوم 62بردیچوو
ادامه یافت و تا چندین نسل در خـانواده ادامـه داشـت. فـردي بـه نـام        65مردچاي ورسکی

 67اجتماع ریـژین سـادیگورا   داو بائردر اوکراین یکی از نوادگان  66از نواحی ریژین، رائیلیز
ترین و مشهورترین جوامـع   چهار پسر وي پس از این، گروه را به یکی از مهم. را بنیان نهاد

نیـز تـا اواسـط قـرن نـوزدهم،      افـراد دیگـري   . پیرو مکتب حسیدي در روسیه تبدیل کردند
ودي در اروپـاي  ترین نیروهاي مذهبی و بیشـتر جوامـع یهـ    کی از قدیمیحسیدیسم را به ی

  68شرقی تبدیل کردند.
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  تفسير كيفي و ماهوي شخصيت صديق
به عنـوان انسـانی کـامالً متفـاوت از دیگـران و      مفسران حسیدي، صدیق را از لحاظ کیفی، 

هـاي   کـه توانـایی  انـد. فـردي واال،    ها معرفی کرده حتی فردي غیرقابل مقایسه با دیگر انسان
که به او اعطـا شـده   . به دلیل روحی بلندپایه و واال، ها بیشتر است ش از دیگر انسانا معنوي

در  گردد. رسد که منجر به نجات و رستگاري خود و پیروانش می هایی می است، به موفقیت
هـاي مـاده و    انسـان  69»آنشی هـومر «، یهودیان را به دو گروه ربی یعقوب یوسفاین زمینه، 

بنـدي را چنـین    ایـن دسـته  است. وي، بندي کرده  هاي صورت تقسیم انسان 70»آنشی تزورا«
  دهد: توضیح می

کامالً متفاوتند. ماده بیشتر به سـمت   ۀاند که دو نیم ها از ماده و صورت ساخته شده انسان
اسـت...  موضوعات مادي تمایل دارد و صورت در آرزوي موضوعات معنوي و روحانی 

مترصد چیزهاي زمینی بیشتر نگران و شود،  هاي زمینی گفته می اجتماعات که به آنها انسان
ها که بیشـتر درگیـر و در    صدیق، در حالی که، اند به همین دلیل آنها مادهو مادي هستند. 

  اند. اند، داراي صورت فکر تعلیمات و معانی تورات و دعا و نیایش
بـدن  گفت: افرادي که نـام یعقـوب دارنـد،     که بعل شم طوواز  به نقل، یعقوب یوسفربی 

آینـد. او ایـن تمـایز را     روح آن بـه شـمار مـی   . کسانی که اسرائیل نام دارند، اسرائیل هستند
  دهد: چنین توضیح می

قرار دارند [که از نظر لغوي، کوچـک داراي شـعور    71هاي معمولی در دسته کَتنات انسان
قـرار   72بنـدي گـادالت   هـا در دسـته   صدیقدهد]. در حالی که،  معنوي محدود را معنا می

هـاي   گیرند [= بزرگی و عظمت و داراي شعور معنوي گسـترده]. هنگـامی کـه انسـان     می
  73.کنند آنها نیز رازهاي گادالت را تجربه میپیوندند،  ها می معمولی به صدیق

گونه بیـان   ه و صورت را اینهاي ماد تفاوت انسانحکایت زیر، که از بِشت نقل شده است، 
  کند:  می

مجبور بـود در میـان روسـتاییان    به سرزمینی دوردست تبعید شده بود. اي  روزي شاهزاده
دریافـت  » پادشاه«اي از پدرش  وي نامهد زندگی کند. بعد از مدتی طوالنی، تر از خو پایین

ولـی روسـتاییان    .خود را در خلوت و با لذت مطالعه کند ۀکرد. او دوست داشت که نام
او رو  ازاینشدند.  شدند و با حیرت علت این همه توجه او به نامه را جویا می مانع وي می

هاي سکرآور خرید تـا آنهـا بـا صـرف      تمامی روستاییان را جمع کرد و برایشان نوشیدنی
  لذت خواندن نامه پدرش مست شود. ها، و او هم در نوشیدنی

ها به عنوان تفسیري در مـورد لـذت    در تمامی موقعیتاگرچه این حکایت براي هر یهودي 
و رضایت فیزیکی در خوردن و نوشیدن معرفی شده است، امـا زمـانی کـه معنـی آن را در     
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گونه اسـت کـه توانـایی و     اینگیریم،  هاي فیزیکی و بدنی در نظر می مواردي بیشتر از لذت
ایـن  شـود. آنـان    عـوام مـی  در واقـع نصـیب روسـتاییان    هاي فیزیکـی،   نیاز به ارضاي لذت

که توانایی ارضاي نیازهاي معنوي به شـاهزاده   در حالی. کنند ها را با شراب ارضا می خواسته
که شاهزاده براي افزایش لذت خـود،   حتی یک بار هم بیان نشده است. شود نسبت داده می

یکـی، و  کننده استفاده کرده باشـد. پـس ارضـاي نیازهـاي فیز     از نامه پدرش از موارد مست
دنبال کردن نیازهـاي روحـانی تنهـا در بـدن و روح یـک فـرد یـا گـروه خاصـی صـورت           

  74.پذیرد می
هاي ماده و صـورت   هایش به تفاوت میان انسان اي دوره از همان ابتداي کار، بِشت و هم

(آنشـی   76»مردان فهـیم «(آنشی دات)،  75»مردان دانا«اصطالحات و لغاتی مانند . ل بودندیقا
اهمیت ایـن  از نشان  ،شد که در سخنان آنان استفاده میهاشالم)،  (هاآرام  77»رد کاملم«بینا)، 

بِشت به پیروان خود بارها تأکید کرده بـود کـه هـر انسـان      ،باشد. بر این اساس ها می تفاوت
باید رفتاري درخور رتبه و مرتبه خویش داشته باشد و اگر بخواهد بر اسـاس رتبـۀ فـرد دیگـري     

، اهـل یوهـاي را   سایمونشود. مثالً، مردان زیادي کارهاي خاخام  به شکست منتهی میرفتار کند، 
تقلید کردنـد، ولـی شکسـت خوردنـد. بـه ایـن دلیـل کـه آنهـا در مرتبـۀ وي نبـوده، ولـی از او             

 خود را با گرمـاي «فرماید:  باشد که می الگوبرداري کردند. این بیانات در توضیح این آیه می
  78».هاي سوزان آنها برحذر باش، نباشد که بسوزي ولی از ذغالخردمندان گرم کن، 

هـاي   که ممکن اسـت از شـاگردان زمـان انجـام فعالیـت     فوق بیانگر این نکته است  ۀآی
دیق حتـی در     که نمی جسمانی بخواهند از صدیق خود پیشی بگیرند، در حالی دانند کـه صـ

شـاگرد بـا توجـه بـه ظـاهر      رو  ازایـن  حالت انجام فعالیت جسمانی هم از آنها باالتر است.
  کند و به شکست منجر شود. از صدیق تقلید میهاي دنیوي،  خارجی فعالیت

  صديقهاي  آموزه
 79بالـه لوریـانی  دار مفاهیمی از عرفان قبالـه از جملـه ق   هایش وام در آموزهین، حسیدیسم نو

  شود: بیان میها  توضیح مختصر این آموزهاست. در اینجا 

  صيمصوم خداوند ةآموز. ۱
خواسـت جهـان را    زمانی که خدا مـی  شود: گونه بیان می این »صیمصوم«در آموزه لوریایی، 

که همه جا را ابدیت و بیکرانی پـر کـرده   ؛ چرافضایی براي خلقت وجود نداشتخلق کند، 
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 تاریکی بـراي بـه   هستی خود منقطع شد. در این هنگام، خألخدا از بخشی از رو  ازاینبود. 
  80د.وجود آمدن جهان ایجاد شد و در این فضاي خالی خلقت انجام ش

شود: بر این اساس، ذات الیتنـاهی (ان سـوف)، قبـل از خلـق جهـان       همچنین گفته می
بـه شـکل ارادي خـود    هان محدود پدیدارها جایی باز کند، که براي جهدف این  ابآفرینش، 

ذات سـان پدیـد آمـد،     ی، کـه بـدین  ا منقبض کرده است. در خأل تـاریک را محدود ساخته ی
ظروفی براي آن فراهم ساخت که باید . در همان حال، الیتناهی روشنایی خود را ساطع کرد

کردنـد. امـا برخـی از     گون آن در عالم خلقت عمل مـی  ابه عنوان وسایلی براي تجلیات گون
مـل کننـد،   کـرد، تح  که قادر نبودند ریزش نوري را که از ان سوف فیضـان مـی  این ظروف، 

اختاللـی در عـوالم بـاال و آشـوب و      81،تاب نیاوردند و شکسـتند. شکسـته شـدن ظـروف    
جاي انتشار  بهکرد،  آشفتگی در عالم زیرین ایجاد کرد. نوري که از ذات الیتناهی سریان می

هـایی از عـالم مـادي را     هایی تجزیه شد کـه تنهـا بخـش    به جرقهسان در سراسر عالم،  یک
وضـعیتی کـه در   ؛ هاي دیگر در تاریکی باقی ماندنـد  بخشر حالی که، ساخت. د روشن می

روشنایی و تاریکی، خیر و شرّ بـراي تسـلط   د نوعی شرّ منفی است. بدین ترتیب، ذات خو
شـخینا   یافتن بر جهان شروع به رقابت کردند. توازن و هماهنگی الهی دچار اختالل شـد و 

الهی، که در اینجا و آنجا پراکنده بودند، در همه هاي نور  جرقهتبعید گردید. در همین حال، 
نتیجه این شد که خیر و شرّ چنان بـه هـم آمیختنـد کـه هـیچ      . جا با تاریکی برخورد کردند

  82خیر نباشد. شري وجود ندارد که شامل عنصري از
خأل حاصل کروي بود. نور مزبور هـم بـه   در همۀ جهان رخ داد، » صیمصوم«از آنجا که 
هـا،   ایـن شـکل  هم به صورت ساختارهاي خطی پخـش شـد.   متحدالمرکز و صورت دوایر 

  83شکل گرفتند.هاي متحدالمرکز  همانا آدم یا آدم قدمون بود که به صورت دایره
گویند کـه خداونـد در    آن را تغییر داده و میحسیدیان، با اخذ آموزه لوریایی صیمصوم، 

و فضـا بـراي موجـودات بـاز شـود و      خود را در خود نکشید تا اینکه جـا  هنگام آفرینش، 
که همـۀ موجـودات    اي بود گسترش یابد، بلکه منظور این است که نیروي نور الهی به گونه

در خـود گرفـت. بـه ایـن      یا بدو یا ناشایسته، خوب و ، اعم از آن موجود شایسته جهان را
ت. بـر  در هر موجود و در هر جـایی هسـ  خداوند به درجات و مراتب متفاوت،  ترتیب نور

؛ زیـرا  مند شود و از آن کامیاب گردد انسان باید از تمام مظاهر زندگی مادي بهرهاین اساس، 
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مندي از ایـن نـور آن    مند است. البته شرط بهره یک از این امور مادي از نور خداوند بهرههر
پرسـتش پروردگـار فقـط بـه نمـاز      رو  از ایـن است که حدود تقدس و پاکی را رعایت کند. 

هـاي ایـن    ها و خوشـی  گیري و تمتع از لذت بلکه به بهره ،و پیروي شریعت نیست خواندن
هـاي نـور    گونه که نماز خواندن و پیروي از احکـام شـریعت شـعله    جهان نیز هست. همان

هـاي   ها نیز در باال بردن شـعله  ها و کامیابی از خوشی مندي از لذت برد، بهره پایین را باال می
  84ثر است.ؤنورهاي پایین مفید و م

یـک  . به معناي وجود خداوند در جهـان هسـتی اسـت   پس صیمصوم براي حسیدیسم، 
کـاهش در  ایی استقامت مخلوقـاتش و در نتیجـه،   کران نور جاودان با توان انطباق قدرت بی

  85.مخلوقات ۀهاي نور مقدس در هم شدت نور الهی و وجود جرقه
رحمـت و شـفقتش،   نشـان دادن  شود: در جریان صیمصوم، خداونـد بـه خاطر   گفته می

توانسـت شـفقتش را نشـان     به چه کسی مـی کرد،  اگر جهان را خلق نمی. جهان را خلق کرد
عشـق و  امی که عزم اولیۀ آفـرینش آغـاز شـد، تمـامی اوصـاف خـدا ـ        هنگبنابراین، دهد. 

که غیرقابل تشخیص از یکدیگر اي  به گونهـ با هم درآمیختند،   رحمت و جباریت و عدالت
شـناخت آنهـا از   رو  . از ایـن اي در دریـا بودنـد   همانند دانه 86،حییم ویتال ۀبنا به گفت. دندبو

  87وها تمرکز یافتند و متبلور شدند.یند صیمصوم این نیرااما در فر. یکدیگر ممکن نبود

  ٨٨»تيقون«هاي هابِط  ارتقاي شراره
هاي الهی، موجب  کیهانی شکست ظروف و پیدایش شرّ در عالم و دربند شدن جرقه ۀفاجع

هاي الهی کـه   اي واکنش به همراه دارد که در پی آن، بارقه شود. به گونه فعل تیقون یا بازسازي می
کننـد. بـا    شوند و به منبع اصلی خود بازگشـت مـی   اند، آزاد می با شرّ آمیخته شده و پراکنده گشته

عـام، بازگشـت    بـه طـور  جدایی کامل خیر از شرّ، هم در اشخاص به طور خاص و هم در عالم 
  89واهند یافت.انسان و جهان نجات خخواهد یافت،  هماهنگی آغازین (تیقون) تحقق

مؤمنان با انجام وظایف معنـوي خـود، عمـل بـه فـرامین      ، لوریانیۀ، هاي قبال طبق آموزه
بخشـند. امـا در ایـن میـان،      الهی، و خواندن تورات، به اصالح و بازسازي جهان سرعت می

فکر مؤمن را منحرف سازد. بِشـت بـر   سمانی دارند، آ أکه منشافکار نامطلوبی،  ممکن است
هـاي الهـی در افکـار خـارجی      یندهاي کیهانی هسـتند. بارقـه  ااین باور بود که آنها نتیجه فر

اند که بپاخیزند و رها شوند. این فشـار افکـار نـامطلوب را بـه      اند و مشتاق آلود) پنهان (گناه
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د این افکار خارجی را متعادل کند، کسی که بتوانرو  ازاینکند.  یت میسمت قلب انسان هدا
  90.ها را نیز به منابع معنوي خودشان بازگرداند ها و بارقه تواند جرقه می

یکی از دستورات تورات را بـا تمرکـز   این اساس، هنگامی که یکی از مؤمنان حسید، بر 
سـاخت. در همـان    دأ کل هستی نزدیک میداد، خود را به خدا، اصل و مب و مراقبه انجام می

سـاخت. تـورات از دیربـاز     هاي الهی شخص را دوباره با ذات احدیت متحد می بارقهزمان، 
س ساختن جهان کمک کننـد  (فرمان)، به مقد 91یهودیان را ترغیب کرده بود با انجام میصوا

در شـور  آورد. گاهی پیروان حسیدیسـم،   و بِشت به سادگی تفسیر عرفانی از آن به عمل می
  کردنـد: بسـیاري   روي مـی  برانگیـز زیـاده   اي سـؤال  و اشتیاق خود براي نجات جهان به گونه

کردنـد.   هاي تنباکوهاي خود در استعمال دخانیات افراط مـی  از آنان براي رها ساختن جرقه
  اي مجلـل بـا اثاثیـه    هـاي بِشـت، خانـه    یکی دیگر از نوه)، 1810-1757( 92باروخ مدزیبوزِه

ها در این تجمالت  که او تنها به آزاد ساختن جرقهالی داشت و با این ادعا، هاي ع و فرشینه
  93اهـل اپـت  ابراهـام یوشـع هشـل    پرداخـت.   به توجیـه آن مـی  مند است،  شکوهمند عالقه

  94اي الهی را در غذاي خود نجات دهد.ه عادت به پرخوري داشت تا جرقه)، 1825(م 
لوریایی بـه تصـاویر رهـایی مسـیحایی، در     به جاي توسل ن تیقون، م در جریاحسیدیس

بخش خداوند در زمان حاضر و در متن زندگی روزمـره   ذهن را متوجه قدرت رهاییآینده، 
تعلیم داد کـه  د به رهایی مسیحایی را بیدار کند، که امی آن برخالف آموزه لوریانی بی. گرداند

  95.انجامد ی براي فرد است که به کمال نهایی براي کل میهر لحظه زمان حال لحظه رهای

  دوِقوت
کلیدي قبل از  اصطالحیهاي حسیدي، که این نیز مانند دو آموزة قبلی،  یکی دیگر از آموزه

هـا معتقدنـد: حسـید عـالوه بـر انجـام        نام دارد. حسیدي» دوِقوت«دوره حسیدیسم است، آموزه 
در حال انجام کارهاي دنیوي ماننـد غـذا خـوردن، خوابیـدن، کـار       فرامین و دستورات دینی، باید

  دهد. کردن، راه رفتن و... نیز به یاد خدا باشد و کارها را با نیت مقدس یعنی براي خدا انجام
ن بـا ذات الیتنـاهی اسـت.    به معناي یکی شدن، وحدت یافتن و پیوست ،»دوِقوت« ةواژ

و حـذف موانـع ارتبـاط بـا خداونـد را      » شکافتن«نی به معاللفظی  در معناي تحتاین واژه، 
ا انسان و خدا وحدتی یگانه بودند: یک انسان تنها هنگامی که خدگفت:  می داو بائر 96است.

زمانی که او احساس جدا بودن خـود  ؛ شد به آدم تبدیل میدر روز آفرینش اراده نموده بود، 
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یـال صـورت   که حزقی انسان نخستین، هیأت کیهان«و به  عالم هستی از دست داد ۀرا از بقی
  97.استحاله یافت، »او را در عرش دیده بود

حیـات فـردي   کند. در چنین وضعیتی،  مفهوم عارف با ذات الهی اتحاد پیدا میبنابراین، 
ادر شـده اسـت. ایـن    شود که در آغاز از آن ص روح جزوي از منبعی میشود.  روح نابود می

 98کند. زیرا شدت آتش فتیله را محو میون آتش است؛ ه خاموش کردن فتیلۀ درشبیحالت، 
دهـد و   البته پیروان قباله بر این اعتقادند که وحدت کامـل میـان خـالق و مخلـوق رخ نمـی     

  99شود. سلوك عرفانی به وحدتی نسبی میان ذات اسما و عارف منجر می
تالوت تورات که وي فرامین الهی یا زمانی که در به هر حال، این است معناي دوِقوت، 

گـردد   شود و... نفس براي نور شخینا عرش می نماید، جسم براي نفس عرش می را کامل می
کند و  او در میانه نور جلوس میگردد،  که مافوق رأس اوست و نور مزبور بر وي محیط می

  100یابد. در ارتعاش الهی مسرّت می
حضـور  کردنـد،   ه روي مـی کرد به هر کجـا کـ   دوِقوت به عرفا کمک می ةآموزبنابراین، 

طور که یکی از عرفاي یهـود در قـرن هفـدهم توضـیح داده      خداوند را احساس کنند. همان
تورات را کنار بگذارند و روشنایی شـخینا را بـر    ۀاي بنشینند، مطالع بود، عرفا باید در گوشه

آنهـا  کنـد و   که گویی اطراف آنها را روشن می چنان. روي سرهاي خود در نظر مجسم کنند
وجـود آنهـا را از   . این احساس حضور خداوند سراسـر،  اند نور و روشنایی نشسته ۀدر میان

داد که این شـور   مسرتی سکرآور و عمیق سرشار ساخته بود. بِشت به پیروان خود تعلیم می
بلکه هر یهـودي وظیفـه دارد   ده از عارفان ممتاز اختصاص ندارد، و خلسه به گروهی برگزی

  101گاه گردد.مراقبه بپردازد و از حضور فراگیر خداوند آکه به تأمل و 
آیـد، بلکـه    اما در مکتب حسیدي، این ارتباط تنها از طریق دعا و پرستش به دست نمـی 

یـا زمـانی کـه در حـال انجـام دیگـر       کنـد،   هنگامی که فردي براي معیشت خود تالش می
  102شدنی است.یافتنی و ایجاد هم دستهاي فیزیکی هست،  فعالیت

در ن تفکر و حفظ ارتبـاط بـا دوِقـوت،    یکی از مشهورترین حامیا، اهل کوزو، آرناچمان
  گوید: اي در این باب می مقاله

وي دي نیز باید حفظ شود. با این حال، هاي دنیوي و ما این ارتباط حتی زمان انجام فعالیت
گیـري و   ون کنـاره داند، موانعی که یک عارف واقعی باید بد هایی را مانع می چنین فعالیت

ترك زندگی خود بر آنها غلبه کند و آنها را از طریق تفکر و تأمل به کمـال برسـاند. ایـن    
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انسان قسمتی از هوشـیاري  ري انجام داد که طی آن، توان از طریق تقسیم هوشیا کار را می
هـاي بلندمرتبـه    مانند دهان و زبان را براي انجام کارهاي دنیوي و قسمت ،و اعضاي خود

تعقل در مورد خداوند به خود مانند قلبش را در اختیار کارهاي مذهبی و عرفانی و تأمل و 
  103کار گیرد.

تواند از طریق  شود که آیا هر حسیدي می میمطرح این سؤال جه به مطالب فوق، حال با تو
اعمال جسمانی، به عبادت خدا بپردازد؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال، یکـی از عوامـل پیـدایش آمـوزة         

یق است که توانایی انجام کارهـاي صدسیدیان معتقدند که تنها صیق است؛ زیرا اکثر حفـوق را   د
  تواند تا حدي به این آرمان نزدیک شود. میک شدن به صدیق خود، با نزدیدارد. حسید، 

واقـع   پرسـتش در باط یا دسترسی انسان به ذات مقدس، از طریق دوِقوت باشد، اگر ارت
رو مفهـوم پرسـتش در    ازایـن سـازد.   ود که امکان رسیدن به آن را ممکـن مـی  ش فعالیتی می
انسان  شود. اي کلی را شامل می گسترههاي اولیه این جنبش،  در نسلبخصوص  حسیدیسم،

مذهبی و کارهـاي خیـر،     باید خداوند را پرستش کند و به او توسل نماید، نه تنها در مراسم
زیرا زمانی که انسـان  ؛ در زمان تجارت و ارتباطات اجتماعیاش  هاي روزانه بلکه در فعالیت

مورد رحمـت  است و در همان زمان به یاد خداوند هاي زمینی خود درگیر است،  با خواسته
بِشت بر عنصر لذت و سرور در پرستش خداوند تأکید کـرد و  همین دلیل، گیرد. به  قرار می

اهـل پونولـوي   ، یعقوب یوسـف . او به شدیداً با روزه گرفتن و ریاضت کشیدن مخالف بود
که روزه گرفتن با خـود  ؛ چرااخطار کرد که مبادا افراد خود را با روزه گرفتن به خطر اندازد

توانـد   هـاي جسـمانی مـی    هاي بِشت، لذت غم و غصه را به همراه خواهد داشت. طبق گفته
  104هاي روحانی را افزایش دهد، که این همان دوِقوت است. لذت

  کند نقل است:  به فهم این مطلب کمک میزیر، که از بِشت نقل شده است، حکایت 
بـه وي  خواست علوم مختلف را، که الزمـه حکومـت بـود،     پادشاهی پسري داشته که می

ولی او هیچ یـاد  ستخدام کرد که به پسر آموزش دهند. بیاموزد. او دانشمندان گوناگون را ا
او را تـرك کردنـد و   از آموختن وي ناامید شدند، دان که دانشمن ۀهمگرفت. باالخره،  نمی

تنها یک نفر با وي باقی ماند. روزي پرنس جوان، دختري زیبا را دید و او را خواستار شد. 
ولی پادشـاه گفـت:   شاه گزارش داد و از وي شکایت کرد. دانشمند این موضوع را به پاد

هاي فیزیکی به وي  راه خواستهتوان از  اي دارد حتی به این روش، می حاال که وي خواسته
را تسـلیم   دانش آموخت. پادشاه دختر را به قصر خواند و بـه وي دسـتور داد کـه خـود    

تا زمانی که شاهزاده دانشی آموخته باشد. دختر نیز بـه دسـتور وي رفتـار    شاهزاده نکند، 
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تسلیم گفت که حاضر به  دختر به وي میشد،  کرد. هر زمان که شاهزاده او را خواستار می
شاهزاده همه علـوم را  زاده دانش آموخته باشد. به تدریج، مگر زمانی که شاهخود نیست، 

کـه  شاهزاده به یک دانشمند تبدیل شد، عذر دختر را خواسـت؛ چرا  فراگرفت. هنگامی که
  ا شهدختی در رده خود ازدواج کندخواست ب می

کنـد: امیـال فیزیکـی در     می این داستان ارتباطی محسوس بین دو نوع میل و خواسته ایجاد
نه یـک شـبه و   یار سودمند است. دختر این داستان، واقع براي بیدار کردن امیال روحانی بس

تخیل است و نه دختري است که در انتها بسیار عاقل و دانا معرفی شده باشد. او فیزیکی و 
نی بسـیار  هـاي روحـا   هاست که براي خواسـته  همین خصیصهدلیل، به . کامالً کفرآمیز است

 اي است بـراي تسـلیم شـدن در    مقدمههاي فیزیکی،  در واقع ارضاي خواسته، مناسب است
  105صورت است.شناختن خدا نیز به همین . هاي معنوي برابر خواسته

هاي معمـولی خـارج اسـت و     انسان ةکامالً از عهدالبته اینکه حرکت به سمت دوِقوت، 
که مرتبـه و تکلیفـی اسـت درخـور     گیرد، یا آن یهاي فرهیخته صورت م تنها از طریق انسان

به کنند،  باشد. نظریاتی بیان شده است که به افراد توصیه می می محل اختالفها،  انسان ۀهم
حتـی بـراي ایـن کـار بـا      . صورت مستقیم با خداوند صحبت کرده و ارتباط داشـته باشـند  

هـاي عـالی و کامـل نیـز      انسانگاه انجام این کار را حتی به  درگیر شده و هیچ نیروهاي شرّ
  نسپارند. 

پردازان  ترین نظریه یکی از مهم، اهل پولونوي، یعقوب یوسفخاخام همین دلیل بود، به 
توانـد بـه    هاي ماده و صورت، بر این اعتقاد بود که هر یهودي می دوگانگی بین انسان ةعقید
  گفت: می برسد. اوبه آن دست یافت،  موسیاعالیی که  ۀدرج

کنید؟ آیـا بـه پیـامبر خـدا حسـادت       سالم علیه گفته است: آیا به من حسادت میموسی 
اي که او رسیده بـود، برسـند.    کنید؟ وي آرزو داشت که تمام اسرائیل به مرحله و رتبه می

  که انسان این انتخاب را دارد که جسم خود را تـا حـدي پـاك   این غیرممکن نیست؛ چرا
به علت داشتن یـک خصوصـیت دیگـر هـم از دیگـر       موسیبرسد.  موسی ۀکند تا به رتب

از گلـوي او صـحبت   ه شخینا (حضور خداوند در همه جا)، پیامبران متمایز بود و آن اینک
تواند به این رتبـه   میود را با قداست خداوند تطهیر کند، کرد. هر اسرائیلی که بتواند خ می

  106و درجه برسد.
ـ  بـراي  تبـاط بـا نماینـدة خـدا بـر روي زمـین،       ق اربنابر آنچه گفته شد، دوِقوت تنها از طری

. 1شـد، دو نـوع دوِقـوت داریـم:     بیـان  تـر   گونه کـه پـیش   پذیر است. همان حسیدیان امکان
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دوِقوت . 2 ؛اش را دارند دانند و توانایی دوِقوت فرهیختگان، که کیفیت وحدت با خدا را می
رو  ، ازایـن مستقیم به خدا را ایجـاد کننـد  دانند چطور این اتصال  که نمیهاي معمولی،  انسان

یعنـی بایـد بـه فرهیختگـان     ؛ شما باید به او متوسل شـوید که دهد  تورات به آنها دستور می
متوسل شوید که شبیه اتصال به خداوند است و صدیق تنها راه اتصال به ذات مقدس الهـی  

ي ارتباط با خدا باشـد، او  اي برا وسیلهقرار باشد نیایش یک انسان معمولی، است. حتی اگر 
دیق     باید بتواند خود را بـا ارواح مقـدس انسـان    هـا) کـه بـا     هـاي نیکوکـار و بـاتقوایی (صـ

وي بایـد چهـره آنهـا را در ذهـنش     است، همراه سازد. در چنـین لحظـاتی،   سیمایشان آشنا 
ق و تـرس واقعـی خـدا را عبـادت     توانند با عش مجسم کند که این کار براي کسانی که نمی

  107سودمند و مفید است.بسیار شود، که البته  توصیه میکنند، 

  سخن پاياني
هاي شخصی  آن استوار بود، به تدریج تحت تأثیر قدرت ۀقواعدي که جنبش حسیدي بر پای

وابسته به درستی و صداقت اشخاص بـود کـه بـا    اعتبار و درستی این جنبش، قرار گرفت. 
این روحانیتی بودند که آن را نداشتند. ها مدعی  به تدریج از بین رفت. صدیق گذشت زمان

ستیزي و خرافات جایگزین عرفان  شد. دانش لوحی پیروانشان تقویت می امر به واسطه ساده
این عوامـل،   108شد و قدرت و نفوذ صدیق، موقعیت تورات را متزلزل و تضعیف کرده بود.

  خود را به تدریج از دست بدهد. ۀودجوشی اولیسبب شد که جریان حسیدي خ

  گيري نتيجه
حسیدیسم، آخرین جنبش عرفانی در تاریخ یهودیت، در نیمـه دوم قـرن هجـدهم مـیالدي     
است که توسط بعل شم طوو معروف به بشت شکل گرفت. این جریان عرفانی در بسـیاري  

وند بـه درون خویشـتن   گرد خدا ، انقباض و عقب»صیمصوم«هاي خود چون آموزه  از آموزه
، فاجعـه کیهـانی شکسـت ظـروف و     »تیقـون «هاي هابط  براي آفرینش هستی، ارتقاي شراره

هاي الهـی کـه موجـب فعـل تیقـون یـا بازسـازي         پیدایش شر در عالم و دربند شدن جرقه
 هـاي عرفـانی یهودیـت چـون     ، اتحاد با ذات الیتناهی، با دیگـر جریـان  »دوقوت«شود و  می

وریانی وجوه مشترك و متمایزي دارد. اما بارزترین وجه تمایز عرفان حسیدي عرفان قباله ل
شـود.   و محوریت او خالصـه مـی  » صدیق«هاي عرفانی در فرهنگ یهود در  از دیگر گرایش
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صدیق و محوریت او در کانون حسیدي ارائه شده است کـه در    هاي گوناگونی درباره نظریه
ترین درجات انزواي معنوي رسـیده   است که به عالی ها صدیق کسی ترین این نظریه افراطی

او موجـودي   .است، با خدا تنها است اما در عین حال مرکز و قطب واقعـی جامعـه اسـت   
نیـروي الهـی از طریـق وي از     .خدایی و نقطه اتصال میان عوالم انسانی و الهـی اسـت   نیمه

 .عاي مردمان به آسمان استشود و وي وسیله باال بردن نماز و د آسمان به زمین سرازیر می
او قادر به خواندن افکار دیگران، پیشگویی آینده، شفاي بیماران، ارتباط با مردگان و اصالح 

هـا و داروهـا بـه تحقـق ایـن امـور        روح آنها و اعمالی این چنینی است که از طریق طلسـم 
راي صدیق خـود  پردازد. از این جهت بسیاري از پیروان این فرقه چیزي بیش از احترام ب می

قائل بودند و به وي اعتماد و اطمینان کامل داشتند؛ تا جایی که حتی اگر دستورات صـدیق  
االجرا توسـط پیـروانش اسـت. ایـن      در ظاهر نادرست به نظر برسد، اما امري صادق و الزم

هـایی را در   هاي اولیه اعتـراض  دیدگاه هاي افراطی، در ابتداي امر حتی از میان خود صدیق
عنوان بخشی از نقشی که صدیق به عهده داشـت   داشت اما دیري نپایید که این عقاید به پی

ها به علت برکت وجـودي خـویش بـا دریافـت      رفته بسیاري از صدیق مقبولیت یافت. رفته
هدایایی از جانب حاسیدها از مسیر اولیه این نهضت دور گشتند. تمایل به تجمالت، غفلت 

ها، تأکیـد بـر    در استعمال تنباکو و الکل در جهت آزاد ساختن نیرواز مطالعه تورات، افراط 
آواز و رقص در مناسک و اعمال دینی و عدم رعایت بسـیاري از مناسـک و اعمـال دینـی     

  تدریج موجبات انحراف نقش صدیق و تزلزل حسیدي را ایجاد نمود. به
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