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امل�سيحية الغربية ،وال�ت��ي خ ّلفت ف�ت��ورا وان�ت�ق��اال للنا�س من
عبت
«االعتقاد واالن�ت�م��اء» �إىل «االعتقاد دون انتماء» ،كما ّ
ع��ن ذل��ك ال��دار��س��ة الإجن�ل�ي��زي��ة غ��راي����س داف�ي�ي��ه ،فقد و ّل��دت
بحثا ع��ن ال� ّروح��ي يف خمتلف التجارب الدّينية ،يف البوذية
والطاوية واحلا�سيدية اليهودية والنيو �آيج (الع�صر اجلديد)
وال �ن �ح��ل امل���س�ي�ح�ي��ة ال�ب�ن�ت�ك��و��س�ت��ال�ي��ة ،م ��ع م �ي��ل وا� �ض ��ح نحو
التقاليد الباطنية .ويف ذلك امل�سعى ال تغري الغربي امل� ّؤ�س�سة
الدّينية املغايرة بهيكلها ال�صارم ،بل جانبا معيناً من �إرثها
الديني ،يجد معه امل��رء ان�سجاماً ،وق��د تتقل�ص منه �أحيانا
مراعاة الطقو�س ،لي�صوغ ال�سالك ب�شكل ذاتي دربَه يف حِ ّل من
�ضوابط امل�ؤ�س�سة �أو التقليد الديني ال�صارم.
فقد �صار ال�سالك نحو جتربة جديدة ير�سم ِ�صالته مبخزون
وج� ��دي ذوق� ��ي ،م�ت�خ� ّف��ف من
الآخ� ��ر ال ��روح ��ي ��ض�م��ن م�ن�ط��ق ْ
م�ستلزمات االن�ت�م��اء .ي�صف ف��ري��دري��ك ل��ون��وار ذل��ك الكلف
ال��روح��ي يف بحث بعنوان «ال��روح��ان�ي��ات ال�شرقية يف الغرب»
��ض�م��ن «م��و��س��وع��ة الأدي� � ��ان» (�� � ،1997ص« :)2383 :ال �ط��رق
ال���ص��وف�ي��ة �أ��س��ا��س��ا ه��ي م��ا ي�ج��ذب ال �غ��رب��ي ،و�أ��ش�ه��ره��ا حركة
ال�صيت ،وه��و ما
الدروي�ش ال��د ّوار برق�صته الفاتنة الذائعة ّ
يف�ضي باملريد �إىل بلوغ الوجد ال� ّروح��ي .حيث تعر�ض تلك
يعب عن روح الإ�سالم .فتعاليم
الطرق نف�سها �سبيال �أ�صيال ّ
ال�� ّ��ص��وف�ي��ة جت ��ذب ال�غ��رب�ي�ين ب�ف�ع��ل خ��ا��ص�ي��ات ث �ل�اث�َ �� :س�ه� ُر
مع ّلمني روحيني عارفني على تبليغها ،عدم �إهمالها حركات
اجل�سد امل�شفوعة بالرتانيم ال��روح�ي��ة ،جتمعاتها املتح ّم�سة
والن�شيطة».
وب��ال�ت��ايل ت��راف�ق��ت م��وج��ة االجن ��ذاب للتقاليد ال��روح�ي��ة مع
هدوء ن�سبي يف درا�سات الإ�سالم احلديثة ،تراجعت منها تلك
النظرة املتوترة والع�صابية التي غالباً ما حتكمت مبقاربة
ال��دار���س ال�غ��رب��ي لق�ضايا الإ� �س�لام .ول�ك��ن اجل�ل��ي يف املنظور
ال�غ��رب��ي �أن ال� ُّ�ط��رق ال�صوفية يف ب�لاد الإ� �س�لام غ��ال�ب�اً م��ا ّ
مت
عر�ضها �ضمن مقاربة الأق�ل�ي��ات الدينية التي تبقى عر�ضة
للت�ضييق واال�ضطهاد من قِبل الأغلبية ،التي ميثلها التيار
ال�سني تيار الأكرثية.
يف الق�سم الثالث من الكتاب ير�صد ليت�شيزي بقاء الت�صوف
املدخل الأك�ثر �إغ��راء للآخر الغربي ،مبا انعك�س على تطور
ن�سيج من اجلمعيات ال�صوفية جتد يف ال�سكينة الروحية ويف
الرتانيم الروحية ويف املنزع الباطني عنا�صر جاذبة .ونظرا
لطابع التخوم العقائدية ال ّرخو داخل هذه التجمعات ،يجد
امل�ن���ض��وي �أل �ف��ة م��ع ال�ع��ائ�ل��ة اجل ��دي ��دة وحم��ا َف �ظ��ة ع�ل��ى �إرث ��ه
ال�سالف .ه��ذه امل��زاوج��ة ب�ين هويتني� ،سالفة وراه�ن��ة ،جتعل
«املهتدي الغربي» عرب هذه الطرق �أقرب �إىل التد ّين املنفتح
الذي تتق ّل�ص منه احلدود الفا�صلة .فعادة ما يدخل املهتدون
الإ�سالم عرب الطريقة ال�صوفية ولي�س العك�س ،ما يجعلهم
يحتفظون ب�ضيق الر�ؤية وق ّلة منهم من تهجر ذلك املدخل
الأ ّويل .ولعل املالحظ مع ه ��ؤالء �أن قلي ً
ال منهم من يرتاد
امل���ص� ّل�ي��ات يف ال �غ ��رب ،ه ��ذا �إن مل ن�ت�ح��دث ع��ن ف �ت��ور مفهوم
االن�ضباط ال�شعائري بينهم.
�صحيح �أن ال�صويف اب��ن عربي مبقوالته الفاتنة يثري �إغ��راء
ك�ب�يرا ب�ين ��ش��رائ��ح غ��رب�ي��ة مثقفة ت�ل��ج ب��اب ال�ت���ص��وف ،ولكن
ي�ب�ق��ى ت ��أث�ير ال�ف��رن���س��ي ري�ن�ي��ه غ�ي�ن��و (1951-1886م) الفتا

�أي�ضا يف �أو�ساط املحافل ال�صوفية الغربية .فغينو من ذلك
ال�صنف الآ�سر ،ال �سيما يف �أو�ساط املو َلعني باملدخل الرمزي
والباطني ال��ذي يل ّح عليه .فنهجه يُع ّد م�ؤثرا يف املجال مبا
تخ ّلله م��ن جت ��وال ب�ين تقاليد روح�ي��ة ك��ون�ي��ة ،ت��راوح��ت بني
امل�سيحية والهندو�سية والطاوية والبوذية وغ�يره��ا� ،إىل �أن
انتهى به املطاف عند التقليد الروحي الإ�سالمي الذي وجد
فيه �ضالته (�ص.)187 :
َّ
يف الق�سم ال��راب��ع والأخ�ي�ر ،ي�برز م��ؤل��ف ليت�شيزي بقاء روح
الت�صوف م�ست�شرية يف �أرجاء العامل الإ�سالمي وغري مت�أ ّثرة
بت�سرب مظاهر احلداثة ،ولع ّل تلك ال��روح تك�شف عن قدرة
الت�صوف على التعاي�ش مع م�ستجدات احلياة رغم التطورات
م�ست �أمن��اط العي�ش .ويف تتبع م�سارات الطرق
الهائلة التي ّ
ال�صوفية ع�بر خمتلف الأو� �ض ��اع ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة،
ُّ
يبي الكتاب �أن التيار ال�صويف ما ك��ان مبن�أى ع ّما تطفح به
ً
الأو��س��اط االجتماعية من �إ�شكاليات قد تبدو �أحيانا مبن�أى
عن ان�شغاالته ،و�إن قاربها الت�ص ّوف على نهجه واختار فيها
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ا ح ��واري ��ة م �� �س��امل��ة .ف�ن�م��ط ع�ي����ش امل��راب �ط�ين يف
الرباطات يف ب�لاد امل�غ��رب ،املتميز بالزهد وال ��ورع ولعب دور
دف��اع��ي ع��ن الثغور بق�صد ال ��ذود ع��ن دار الإ� �س�لام ،ه��و �شكل
م��ن �أ��ش�ك��ال امل��زاوج��ة ب�ين ال��روح��ي والعملي .وباملثل م��ا �ساد
يف الفرتة احلديثة مع حركة الزوايا يف اجلزائر �أو مع �أتباع
ال�سنو�سية يف ليبيا �أو مع املهدوية يف ال�سودان ،هو بالأ�صل
�شكل م��ن �أ��ش�ك��ال امل�ق��اوم��ة لال�ستعمار ،ه��دف للحفاظ على
ه��وي��ة الأم ��ة .ل��ذل��ك لي�س الت�صوف م��ن امل�ن�ظ��ور الإ��س�لام��ي
ع��زل��ة باملعنى ال�سلبي �أو ان ��زواء ع��ن م�شاغل ال�ن��ا���س ب��ل هو
انخراط هادئ (�ص.)230 :
يحاول ليت�شيزي يف هذا الق�سم �إقامة مقارنة بني الت�صوف
الإ�سالمي ونظريه امل�سيحي ،فيل ّمح �إىل فروقات مهمة بني
التجربتني الروحيتني� .صحيح �أن ثمة م�شرتكات من حيث
التط ّلع �إىل الفناء يف حمبة اهلل ،ولكن الرموز احلا�ضرة يف
الت�ص ّو ْ
في تبدو متباينة �أحيانا ،وال �شك �أن تبني العزوبة
وال�ن�ف��ور م��ن ال ��زواج يف ال�ت���ص��وف امل�سيحي ه��ي مم��ا مل يلق

ه��وى يف الت�صوف الإ��س�لام��ي ،كما �أن التقنيات امل� َّ
�وظ�ف��ة يف
ال�ت�ج��رب�ت�ين ت�ت�غ��اي��ر م��ن ح�ي��ث امل �غ��االة واحل� ��دة .ف�ف��ي تقليد
الت�صوف امل�سيحي ،كما ي�برز �صاحب الكتاب ،جن��د �إجحافا
يف اخ�تراع ُ�سبل لإن�ه��اك اجل�سد :مثل تقليد الرهبان «�أكلة
ال�ن�ب��ات��ات» ( )boskoiمم��ن ك��ان��وا يهيمون يف ال�صحارى
كالأنعام� ،أو «ال�شجريون» الذين ا ّتخذوا من الأ�شجار �سكناً،
ولعل �أب��رز ه��ؤالء «العموديون» ،الذين تنحدر ت�سميتهم من
العبارة اليونانية (� ،)stylosأي العمود ،فقد ك��ان ه��ؤالء
الرهبان املنعزلون فوق الأعمدة على علو �شاهق ،غر�ضهم �أن
ي�سلكوا د ْرب ال��زه��د .وه��ي ممار�سة ن�ش�أت يف امل�شرق مببادرة
م��ن ال�ق� ّدي����س �سمعان ال�ك�ب�ير ،ال ��ذي �صعد ف��وق ع�م��ود ق��رب
�أنطاكية عام 422م وظل هناك حتى وفاته عام  .459مل تخل
جت��ارب الت�صوف يف الإ��س�لام من الغل ّو والغرابة � ً
أي�ضا ،لكن
املناخ العام بقي حمكوما مبيزان “ال رهبانية يف الإ�سالم”،
كما �أن العزوبة مل جت��د قبوال وا�سعا ب�ين ه ��ؤالء املنقطعني
للعبادة ،نظرا للحثّ القوي يف الإ�سالم على بناء �أ�سرة وعي�ش
حياة م�ت��وازن��ة .وب��ال�ت��ايل يتعلق الأم ��ر يف التجربة الروحية
الإ��س�لام�ي��ة ب�ن��وع م��ن الت�صوف املنغم�س يف احل �ي��اة ،وه��و ما
جن��ده يف النزعات الروحية التي ت��زاوج ب�ين ال�شغل املعي�شي
وامل�سلك ال��روح��ي ،دون إ�ف ��راط وال ت�ف��ري��ط ،حتى �أن دار��س��ا
من الدار�سني الغربيني� ،ألي�ساندرو باوزاين ،يف مقارنة �أبعاد
التدين يف ال�شخ�صية امل�سلمة وال�شخ�صية الغربية امل�سيحية،
يخل�ص �إىل �أن املنزع الروحي ال�شائع يف الأو�ساط الإ�سالمية
ه��و م��ا ي�شكل الأ�� � ّ�س ال ��ذي ت�ق��وم ع�ل�ي��ه ال�شخ�صية امل�سلمة،
فالت�صوف من منظوره «هو عبارة عن �سم ّو بالإن�سان امل�ؤمن
مب��ا ي�ج�ع��ل احل �ي��اة ال �ف��ردي��ة �أو اجل�م��اع�ي��ة م�ف�ع�م� ًة ب�ج� ّو من
ال�شفافية الروحية» («الإ�سالم ..الدين والأخالق واملمار�سة
ال�سيا�سية»� ،ص.)81 :
�إن تكن م�ضامني الكتاب تتوجه بالأ�سا�س �إىل القارئ الغربي،
يف مو�ضوع على �صلة بجانب من جوانب الثقافة الإ�سالمية،
فهي تقدّم � ً
أي�ضا �إطاللة عن تطورات الظاهرة ال�صوفية يف
ال�غ��رب و�أه ��م م�لاحم�ه��ا .ت�ض ّمن ال�ك�ت��اب جملة م��ن املالحق
ف�ض ً
ال ع��ن ف�ه��ار���س عنيت ب��امل��راج��ع والأع �ل�ام وامل�صطلحات
ال�صوفية ،وهو ما �أ�ضفى على الكتاب طابع الدرا�سة العلمية
املتكاملة.
ن�ب��ذة ع��ن امل ��ؤل ��ف :فران�شي�سكو �أل�ف��ون���س��و ليت�شيزي باحث
جامعي �إي�ط��ايل متخ�ص�ص يف الت�صوف الإ��س�لام��ي .يد ّر�س
يف جامعة الدرا�سات العاملية بروما .ف�ض ً
ال عن الكتاب الذي
نعر�ضه �صدر له م�ؤخرا بحث �آخر بعنوان« :ال�صوفيون على
الإنرتنت ..الطرقية بني العوملة والرتاث» (.)2017

---------------------الكتاب :الت�ص ّوف الإ�سالمي.
�إعداد :فران�شي�سكو �ألفون�سو ليت�شيزي.
النا�شر :جاكا بوك (ميالنو) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات� 368 :ص.
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التصوف اإلســـــــالمي
ّ
فرانشيسكو ألفونسو ليتشيزي

عز الدين عناية *

هل ن�ستخدم دائ ًما الكلمات ال�صحيحة والت�صنيف ال�صحيح لتحديد وفهم العامل الراهن؟ كيف ي�سهم اخليال ال�سيا�سي املدعوم بو�سائل الإعالم
يف ت�أريخ انتقائي ،وبلغة �أيديولوجية تكر�س مفاهيم ملتب�سة وجمز�أة وحم�صورة لت�صبح تدريجيا حقائق وم�سلمات م�شكلة جوهر تاريخنا
املعا�صر؟ هل ت�سهم هذه اللغة العادية ،وال�شعبوية يف كبح جماح رغباتنا الفكرية يف التحرر من التاريخ الر�سمي؟ ميكن القول �إن هذه الأ�سئلة
الأ�سا�سية متثل رهانا منهجيا جذابا وجريئا لكتاب «التاريخ امل�ضاد للزمن الراهن» مل�ؤلفه غابرييل روكهيل ،الذي يدعو القارئ لإعادة النظر يف
املفردات امل�ستخدمة عادة يف جمال التاريخُ ..مذ ِّكرا �أن اللغة يف ع�صرنا الراهن مرتبطة يف �أغلب الأحوال بالأيديولوجيات.
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ع �ل��ى م ��دى ال �ع �ق ��ود الأرب� �ع ��ة الأخ� �ي��رة ط �غ��ى ع �ل��ى درا� �س ��ات
الإ�سالم يف الغرب طابع اجتماعي �سيا�سي ،كانت بُغية الطلب
ف�ي��ه ت�ف���س�ير ال �ت �ح��والت ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة
والإ��س�لام�ي��ة وا��س�ت���ش��راف م���ص��ائ��ره��ا .وق ��د ��ص��اغ��ت درا� �س��ات
الإ� �س�ل�ام تف�سرياتها ل�ل�ظ��اه��رة الإ��س�لام�ي��ة وت�ط��ورات�ه��ا من
خ�لال �إرث امل��در��س��ة اال�ست�شراقية ال��ذي هيمنت عليه ر�ؤي��ة
فقهية ت�شريعية كالمية م�شفوعة ببحث مرفولوجي يف من�ش�أ
الإ� �س�لام وم��ا تخللته م��ن �أط��روح��ات متنوعة .وامل�لاح��ظ يف
م�سار حماوالت ا�ستيعاب �أ�صول الإ�سالم املبكرة والت�أ�سي�سية
داخل اال�ست�شراق ،بقاء احلقل الروحي �أق ّل احلقول متابع ًة،
مب��وج��ب غ�ل�ب��ة ال ��ر�ؤي ��ة امل��ؤ��س���س��ات�ي��ة ال �� �ص��ارم��ة ع�ل��ى النظر
ل ل��إ� �س�ل�ام وط �غ �ي��ان امل �ن �ظ��ور ال�ت���ش��ري�ع��ي امل�ن�ه�ج��ي يف ق ��راءة
الظاهرة الإ�سالمية عمو ًما .حتى �أن جماال مه ّما من جماالت
الرتاث الإ�سالمي ،ونق�صد الت�صوف ،مل ي�شهد اهتماما مر ّكزا
�سوى يف مرحلة الحقة ،ومل يوله اال�ست�شراق املب ّكر والالحق
�سوى عناية متناثرة وعابرة .ولو دققنا تاريخيا يف ان�شغاالت
اال�ست�شراق ،نلحظ �أن االهتمام بالرتاث الروحي الإ�سالمي
يف الدرا�سات الغربية قد تبلور مع لوي�س ما�سينيون (-1883
 )1962يف درا�ساته املرجعية عن احلالج والت�صوف عامة ،وهو
مت�أخر نوعًا ما .مع ذلك مل ي�ش ّكل ذلك االجرتاح حتويرا يف
م�سار النظر الغربي للظاهرة الإ��س�لام�ي��ة ب��اجت��اه مقاربات
ُت�ع�ن��ى ب ��ال�ت�راث ال ��روح ��ي ،ومل ي�ح���ص��ل ت �ط��ور يف اال��ش�ت�غ��ال
بالت�صوف� ،سواء من ناحية حتليل املقوالت ال�صوفية �أو من
ناحية نقل امل�ص ّنفات املرجعية يف املجال عرب الرتجمة� ،سوى
يف العقود الأخرية.
و�إيطاليا ت�ش ّكل احللقة الأ�ضعف يف هذا اال�ستيعاب ب�صنفيه
داخل اال�ست�شراق الغربي .ومثال ال�شيخ الأكرب حميي الدين
بن عربي جلي يف هذا ال�سياق ،فلو ا�ستثنينا م�ؤلف «ف�صو�ص
�ترج��م م��ن الفرن�سية �إىل الإيطالية ،ال نعرث �إىل
احل�ك��م» امل َ
احلقبة ال��راه�ن��ة على ن�ص م��ن ن�صو�صه منقوال �إىل اللغة
الإيطالية .من خالل الكتاب الذي نتوىل عر�ضه والذي �أعده

الباحث الإي�ط��ايل فران�شي�سكو �ألفون�سو ليت�شيزي ،معتمدًا
على ن�ص بات مرجعاً من مراجع املدونة الغربية من ت�أليف
ج ��ورج ق�ن��وات��ي ول��وي����س غ ��ردي ��ه ،ي �ح��اول ل�ي�ت���ش�ي��زي �صياغة
ويتوجه عرب م�ؤلفه
مدخل عام للت�صوف دون تب�سيط خم ّل.
ّ
�إىل خماطبة عقلية غربية ب�ش�أن مو�ضوع ترتبط مفاهيمه
ومقوالته ولغته ب�تراث الإ��س�لام ،مع ما يف ذل��ك من وع��ورة
على ق��ارئ غ��رب��ي د� َأب على فهم ال��دي��ن م��ن منظور الهوتي
م�سيحي.
ي�شري ليت�شيزي يف الق�سم الأول م��ن الكتاب �إىل �أن ح�ضور
الت�صوف يف درا�سات الإ�سالم املعا�صر يف الغرب ،ي�أتي مو�سوما
بدافع براغماتي وبحكم ُخلقي� ،أن الت�صوف هو ذلك اجلانب
«احل�سن» و»املقبول» من الإ�سالم ،بو�صفه روحيا ومت�ساحما
وحم�ت���ض�ن��ا وحم � ��اورا ،م�ق��اب��ل ال �ت��وج��ه امل�ت���ش�دّد ال ��ذي ينفي
ال �ت �ع��ددي��ة وي��ر�� ّ�س��خ ال�ت�م��اي��ز ومي �ق��ت امل �غ��اي��ر .وال ي�خ�ف��ى �أن
القبول بالت�صوف من منظور غربي ،قد �صيغت مربراته يف
البدء وفق تهوميات ومُغالطات� ،أ�ض َفتْ على الإ�سالم طابعا
م�سيحيا ،وه��و م��ا ع ّ�بر عنه م��ؤل��ف ميغال �أزي ��ن بال�سيو�س،
امل �ن �� �ش��ور يف ط�ب�ع�ت��ه الأوىل خ �ل�ال  1931مب ��دري ��د ب �ع �ن��وان:
«الإ��س�لام امل َم ْ�س َحن ..درا�سة الت�صوف من خ�لال �أعمال ابن
عربي املر�سي (ن�سبة �إىل مدينة مر�سية الإ�سبانية).
ل��ذل��ك ان �ب �ن��ت ن �ظ��رة ت�ل�ح��ق ال �ت �� �ص��وف الإ� �س�ل�ام ��ي ب��ال�تراث
امل�سيحي ،عمادها �أح�ك��ام م�ستعجلة ك��ون «املظاهر الناعمة»
امل�شوبة باملحبة وال�ل�ط��ف ،وال�ت��ي جن��ده��ا طاغية يف مقوالت
ال�ت���ص��وف ،ه��ي مم��ا ي�لائ��م روح امل�سيحية وتعاليم الإجن�ي��ل،
ول �ك��ن ��س��رع��ان م��ا ج ��رى ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ه ��ذه الأط ��روح ��ة غري
العلمية واملفتقِرة �إىل الأ�س�س املنهجية �أمام ّ
تبي �أن املقا�صد
العليا للت�صوف تتماهى مع املنظور الإ�سالمي وهي م�ستن َبطة
م��ن ج��وه��ر ال��دي��ن امل�ستند �إىل ال�ك�ت��اب وال���س�ن��ة (� ��ص.)87 :
واجل �ل ��ي �أن ت�ل��ك ال �ن �ظ��رة الإحل ��اق �ي ��ة ل�ل�ت���ص��وف الإ� �س�لام��ي
ب��امل�ن�ظ��ور امل�سيحي ق��د ت�ب�ل��ورت بفعل ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شراقية
الك َن�سية امل�غ��ال�ي��ة ،ال�ت��ي هيمنت على ال��درا��س��ات الإ�سالمية

الغربية املبكرة ،وه��ي ر�ؤي��ة مركزية �شهدت زعزعة لأركانها
مع مدر�سة ما بعد اال�ست�شراق التي يبقى من �أب��رز �أعالمها
الراحل �إدوارد �سعيد.
يف الق�سم الثاين من الكتاب يحاول الباحث ليت�شيزي حتديد
ال�ع��وام��ل ال�ت��ي جعلت الأو� �س��اط الغربية املهتمة باحل�ضارة
الإ��س�لام�ي��ة ت�ن�ح��و ��ص��وب االن���ش�غ��ال ب��ال�ت���ص��وف .ف�ب��ال�ت��وازي
م��ع ال�ت��و ّت��ر ال��ذي � ّأج�ج��ه «الإ� �س�لام اجل �ه��ادي» وم��ا خ ّلفه من
�أث ��ر ع�م�ي��ق ع�ل��ى ان �� �ش �غ��االت ال�ب��اح�ث�ين وم��واق �ف �ه��م ،مل يجد
��ش��قّ م��ن دار��س��ي الإ��س�لام�ي��ات م��ن �سبيل لتجاوز ذل��ك امل ��أزق
االب���س�ت�ي�م��ول��وج��ي ��س��وى ب�ط��رح ال�ت���ص� ّوف الإ� �س�لام��ي بديال
درا�سيا .فلي�س الت�ص ّوف نهجا لتغيري ظواهرية احلياة بل هو
م�سلك ذوقي لتنقية البواطن ،فهو من ال�صنف امل ْر�ضي عنه،
التوجه �إىل العرفان
وال ُي ّثل تهديداً .ين�ضاف �إىل ذلك �أن
ّ
الإ��س�لام��ي ي��أت��ي نتاج دخ��ول براديغمات ج��دي��دة يف التعاطي
م��ع ال �� �ش ��أن ال��دي �ن��ي ،ت�ت�ف��� ّ�س��ر ��ض�م��ن م �ق��والت �سو�سيولوجيا
الدين الأمريكية املتلخ�صة يف ط��روح��ات «ال�سوق الدينية»،
�أي حم� � ��اوالت امل �ت �ح � ّك �م�ين ب ��امل �ج ��ال ال ��دي �ن ��ي حت ��وي ��ل ق�ط��اع
ال� ّروح��ان�ي��ات �إىل ب�ضاعة ا�ستهالكية منت َزعة م��ن �سياقاتها
الدّينية والفل�سفية .لي�أتي ال�شغف بالت�صوف من خارج الن�سق
ال ّروحي املعهود ،يف م�سعى لالقرتاب من �آثاره ووعوده التي
ع ّ�بر عنها �إبراهيم بن �أده��م يف ذل��ك القول امل��أث��ور« :ل��و علم
امللوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه» .ولعل كرثة انت�شار نوادي
اليوغا والت�أمل وال ّريا�ضات الروحية ،غري املجانية ،موحية
�ضمن ه��ذا امل�ستجد ب��ال�غ��رب .وبالفعل ب��دا الت�ص ّوف مغرياً
لفئات من الغربينيُ ،تكت�شف عربه �سماحة الإ�سالم رغم �ض ّخ
�إعالم الفوبيا الهائل (�ص.)103 :
وال ي�ح���ص��ر ال �ب ��اح ��ث الإي� �ط ��ايل ذل ��ك االجن� � ��ذاب يف ح ��دود
الت�صوف الإ�سالمي ،بل يح�شر الأمر �ضمن �إطار روحي عام
يف�سر عامل االجتماع الإيطايل
ي�شمل تقاليد �شرقية �أخرىّ .
��س�ت�ي�ف��ان��و �آل� �ي ��ايف ذل ��ك ��ض�م��ن «م ��وج ��ة امل ��و� �ض ��ات ال��روح �ي��ة»
ال�شرقية التي جتتاح الغرب .ف�أزمة املعنى التي تعاين منها

