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 جوزيبي سكاتوليني عاشق التجليات الروحية في االسالم
 إميل أمين *

 
 9552سبتمبر  50السبت, الحياة: 

 

وال, ليسوت سوال ة وو ميسوو ة  الكتابة في التصوف عامة وفي التصووف اسسويمي وصًو
والحكم ع ى ِسفر ثمين يقع في نحو سبعمائة ًفحة ويتناول العديد من النصوو  الصووفية 

والتي تعكس التج يات الروحية فوي اوسويس سوواه لو  او ع يو , امور بوالب الصوعوبة عبر التا يخ 
اذا ما ا يَد لالذا الحكم ان يأتي ثمرة لنظر دقيق في تراث التصووف مون ناحيوة, وفوي مقاًود 

 األديان وآفاقالا المتعالية من ناحية اورى.
ب فوي تصوديره هوذا هكذا يُقر  ئيس جامعة اوزهر الشريف اوسوتاذ الودوتو  احمود ال يو

 المؤلف الثمين الصاد  حديثال عن الاليئة العامة ل كتاب في مصر.
ولعل السبب في ذلك هو ان التجربة الصوفية في جوهرها تجربة ذاتيوة متفوردة ريور قاب وة 
ل تكرا  او اوشتراك وان ال غة ع ى اتسواعالا وثيورال موا تعجو  عون اسفصواك عون مكنونوات هوذه 

لمعقووودة حتوووى ان عوووددال مووون ائموووة التصووووف انفسوووالم وجووودوا ًوووعوبة فوووي التجوووا ب واسووورا ها ا
تعريووف التصوووف وقوور وا انوو  و م مووع فووي تحديوود معنوواه تحديوودال جامعووال مانعووال لتبوودل احوووال 

 الصوفي وتغير ا ادت  وتعدد اذواق  ومواجده.
 ى ما الذي يقدم  هذا الكتاب الممي  ل غاية وما الذي يضفي ع ي  مي ة ًافية ضافية ع

 نحو وا ؟
واقع الحال ان هذا العمل األدبي التراثي الج يل يقودس ودموة وبورى ل قوا ع العربوي ذلوك 
انو  يكوواد يجمووع فوي اسوو وب  بووين السوورد والعورم وبووين اوووواديمي والشوعبي, فووي و  ووة بديعووة 
موووون اومانووووة الع ميووووة الدقيقووووة لمظوووواهر التج يووووات الروحيووووة فووووي اوسوووويس وموووون الحوووودي  عوووون 

سوويمي نشووأة وت ووو ال وازدهووا ال وعرضووال ل كثيوور موون المفوواهيم والقضووايا اونسووانية. التصوووف او
ذلووك موون ووويل نصووو  شوويون التصوووف انفسووالم آوووذال موون وتووبالم واقوووالالم بوودهال موون القوورن 

 اوول وانتالاه بالقرن السابع الالجريين.
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فوي ت وك ع ي , فقد جاه الكتاب وسفر تا يخي حافل بأقوال وبوا  الصووفيين المسو مين 
الفترة التا يخية الثرية بالمعرفة وإنتاجالا بموأثو ات وبوا  الشويون والعوا فين بال و . لالوذا لوم يكون 
رريبال ان يضم بين دفتي  د  ال روالي من عيون قصائد الحب اولالوي واسورا ه ويحتشود فيو  مون 

 اقوال الصوفية قد  وبير قل ان يجتمع في سفر آور قبل هذا الكتاب.
 ة اوضافية فالي ان الُمَصنِ ف الخصب لالوذا العمول الفريود لويس عربيوال ولكنو  اما عن المي

موون  هبنووة ا بوواه « جوووزيبي سووكاتوليني»لوويس رريبووال عوون النوواةقين ب غووة الضوواد واألب الوودوتو  
, وقود عشوق ال غوة 1299البيض في الكنيسة الرومانيوة الكاثوليكيوة والمولوود فوي اي اليوا عواس 

سوووالا لمووودة عوووامين فوووي بيوووروت ثوووم حصووول ع وووى ال يسوووانس فوووي آدابالوووا مووون العربيوووة وآدابالوووا فد  
 جامعة القاهرة فرع الخرةوس.

تائيوة ابون »ووحقال حصل من المعالد البابوي ل د اسات العربية ع ى د جة الودوتو اه فوي 
ليصوووبس اسوووتاذال ل تصووووف اسسووويمي فوووي المعالووود ذاتووو , واحووود وبوووا   1291عووواس « الفوووا م

ابوووون »شوووواعر الصوووووفي المصووووري سوووو  ان العاشووووقين ومووووا ي  ووووق ع يوووو  المغووووردين فووووي دوحووووة ال
ول  اياٍد بيضاه في تحقيوق ديوانو  وإوراجو  وول مورة فوي نشورة ع ميوة نقديوة وذلوك « الفا م

, ع ووى  رووم الغموووم الشووديد «سوو  ان العاشووقين»ع ووى  رووم عسوور ال غووة الشووعرية فووي قصووائد 
 الذي يج ل مفردات  العذبة والقوية في ا ن نفس .

والتقووى منووذ بضووعة اشووالر واتووب هووذه السوو و  اوب الوودوتو  سووكاتوليني ووووان التسووا ل 
عوون السوور و اه عشووق  الخووا  التصوووف اسسوويمي ويومالووا قووال : لسووت رريبووال او بعيوودال موون 
دائوورة العشووق الصوووفي اولالووي فكوووني دا سووال ليديووان والثقافووات اوووورى وووان و بوود لووي موون 

ت لبنووان لد اسووة ال غووة العربيووة, هنوواك وجوودت ونوووزال موون اونتووا  المقا نووة بينالووا, عنوودما قصوود
الفكري والثقافي الالائل ل حضا ة اوسيمية العربية وع ي  فقود عم وت ع وى د اسوتالا و سويما 

 انالا عاشت اوثر من ا بعة عشر قرنال ع ى او م وستظل.
و جول الودين  ع ى ان اهم ما ي فت النظر في مسكونية سوكاتوليني هوو انو  وهوو الكواهن

الكاثوليكي يجد ان البعد الروحي هوو الجووهر فوي وول ديون وفوي وول تجربوة انسوانية وان هوذا 
البعد يص س ون يكون قاسمال اعظم ليتفوا  و ليفتورا ... ولالوذا يضويف... لقود اسوتفدت  
ُُ فيو , وترجموت منو  الوى  وثيرال من التصوف اوسيمي ومنذ سنوات ةوي ة وانا احاضور واد ِ 
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سي اليووة وفووي نيتووي ان ا لووف وتابووال يتضوومن مختووا ات موون األدب الصوووفي بترتيووب تووا يخي: ا
ووووول الوووى ابووون عربوووي,  الحسووون البصوووري و ابعوووة العدويوووة ومووورو ال بالجنيووود والحوووي  والغ الوووي, ًو
ألعر ف الناةقين ب غتوي والغوربيين عموموال موا لالوذا التوراث اودبوي والفكوري والروحوي مون فائودة 

 أن, وها هو الرجل يوفي بوعده عبر هذا الكتاب العمدة.عظيمة الش
والمق وع ب  ان المس س المتاك ل كتابة يضويق ةووول وعرضوال شوكيل وموضووعال ل حاةوة 
بوووأج اه الكتووواب الثيثوووة عبووور نحوووو سوووبعمئة ًوووفحة. ففوووي الجووو ه اوول يتنووواول نشوووأة وت وووو  

وال السياسوية واوجتماعيوة فووي التصووف مون القورن اوول الالجوري حتوى الثالوو  ويعورم ل حو
المجتمع اوسيمي ويعر  ع ى نشأة حروة ال هد وت و ها ويدلل ع ى احاديث  بشخو  مون 
المتصوووفة, مثوول ابووو الوود داه وسوو مان الفا سووي والحسوون البصووري و ابعووة العدويووة, ثووم يتنووواول 

ع وى القوا ع بعضوال ا تقاه التصوف وازدها ه موا بوين القورن الثالو  وبدايوة القورن الرابوع, ويقو  
ووووول الوووى الحسوووين بووون  مووون سوووير ذوالنوووون المصوووري, يحيوووى بووون معووواذ, ابوزيووود البسووو امي, ًو

 منصو  الحي .
يتنووواول الجووو ه الثووواني ت وووو  التصووووف اسسووويمي فوووي القووورنين الرابوووع والخوووامس الالجوووريين 

لحسون وشالوده ع ى ت ك الفتورة  جواوت مون عينوة الحكويم الترموذي وابوو بكور الشوب ي وابوو ا
 الدي مي وابو حامد الغ الي, وريرهم, ويفرد مساحات واسعة لكتب ووتابات ول منالم.

امووووا الجوووو ه الثالوووو  واوويوووور فيعوووورم ل فتوووورة الواقعووووة مووووا بووووين القوووورنين السووووادُ والسووووابع 
الالجووريين, ومعاًوورو ت ووك الفتوورة موون امثووال شووالاب الوودين السووالرو ي وجوويل الوودين الرومووي 

 بن ع ا ال   السكند ي واويرال عمر بن الفا م.ومحيي الدين بن عربي وا
ول وعشوق وبيوران اذ يقوول: لقود د سوت  ول ب جووزيبي سوكاتوليني موع ابون الفوا م ًو
ديووووان ابووون الفوووا م اثنووواه إعووودادي اةروحوووة الووودوتو اه, فح  وووت معووواني اولفوووا  فوووي السووويا  

ان, وعبوور فيالووا ابوون النصووي ود سووت التائيووة الكبوورى التووي هووي عووامود الووديوان, فالووي ث وو  الووديو 
 الفا م عن ابعاد وعمق معانات  الصوفية.

وفووي مقا بتوو  بووين اونوودما  التوواس بووين الووذات والكوول عنوود ابوون الفووا م وبووين مبوودا وحوودة 
الوجوووود عنووود ابووون عربوووي يووورى البروفيسوووو  سوووكاتوليني ان ابووون الفوووا م يعبووور فوووي اوسووواُ عووون 

اك اووتيف لغووي واضوس بينو  وبوين ابون تجربة معاناة ًوفية ذوقيوة شوعرية, و يتف سوف, وهنو
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عربوووي, ف فووو  وجوووود بكووول مشوووتقات  يعنوووي عنووود ابووون عربوووي الوجوووود الوووذي يوجووود بووو  الموجوووود, 
الوجود الم  ق, الحق, اما ابن الفا م فعنوده فوي لغتو  الوجوود مقتورن بوالكثرة, معنوى الوجوود 

ة بوين الكول ويتخ وى يقترن ب غة الكثرة وهو يتخ ى الوجود الوى مرح وة الشوالود, فيورى الوحود
 الوجود الى الشالود والمشاهد.

ويثير الكتاب في مجم   جم ة من التسا وت الجوهريوة: موا التصووف؟ وموا مكانتو  فوي 
اوسووويس ؟ وهووول هوووو اسووويمي ال وووابع اس هوووو اجنبوووي ودويووول فوووي الفكووور اوسووويمي؟ موووا اهوووم 

بقايووا مووو وث قووديم و مراح وو  التا يخيووة؟ وهوول لوو  اهميووة لينسووان المعاًوور اس قوود ًووا  موون 
 محل ل  في عصرنا الع مي التكنولوجي.

هووووذه بعووووض التسووووا وت التووووي ت وووورا فووووي حووووديثنا عنوووودما يجووووري فيوووو  ذووووور عوووون التصوووووف 
اوسيمي, او التصوف في اوسيس, وقد تخت ف اوجوبة ع يالوا اشود اوووتيف فالنواك مون 

وهنواك مون يعوا م ويودين فكورة يؤيد ومن يودافع عون فكورة التصووف حتوى جع و  الودين و و . 
التصوووف حتووى التكفيوور بحجووة انوو  وووا   عوون ديوون اوسوويس بوول مفسوود لوو  موون اساسوو . وازاه 
ت وووك ا  اه المخت فوووة المتضووووا بة, و بووود ل مووووره العاقووول مووون اتخوووواذ موقوووف حكوووويم بعيووود عوووون 
 اوحكوواس المسووبقة واوهووواه الفرديووة, ولووذلك يوورى المؤلووف ان اًوووب واعقوول ةريووق ازاه هووذه
اوشوكاليات هووو ال جوووه الووى الواقووع التووا يخي اووثوور موضوووعية وثقووة مووع اعووادة قووراهة مصوواد ه 

 اوً ية ع ى ضوه المناهج الع مية المقبولة عامة في المراو  الع مية المعاًرة.
والمق ووع بوو  ان القووا ع المحقووق والموودقق الكتوواب يخوور  بخيًووة مؤداهووا ان التصوووف 

يرال في تكوين  وحانيات اومة اوسيمية عبور العصوو  وان تعقودت اوسيمي قد لعب دو ال وب
قضووية البحوو  فووي مصوود  التصوووف اوسوويمي نفسوو , وهووي قضووية تحتووا  الووى معالجووة ع ميووة 
حكيمووة بعيوودة عوون المواقووف األيديولوجيووة المسووبقة, والووى بحوو  جوواد عوون الوقووائع التا يخيووة 

 الصحيحة وما ترد في المصاد  الموثو  بالا.
الميحوو  ان األوثريووة العظمووى موون المستشوورقين المتووأورين ابتووداه موون المستشوور  وموون 

ووال بعوود نشووره وتابوو  المشووالو   د اسووة فووي مصووواد  »الفرنسووي الكبيوور لووويس ماسووينيون ووصًو
, قد اجمعوا ع ى ان المصد  اوول واوً ي ل تصوف «القاموُ التقني ل تصوف اسسيمي

 ووى  اسوو  القوورآن الكووريم. وموون امثووال هووووه نيك سووون اوسوويمي يرجووع الووى منبووع اسوويمي وع
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ال في مرح ت  اوويرة وجون ا ثر آ بري, وآنا ما ي شيمل ًاحبة الد اسة العميقة في  وصًو
, والكسوووند  ونوووي  ًووواحب «األبعووواد الصووووفية فوووي اسسووويس»التصووووف اوسووويمي وعنوانالوووا 

جع ووت اوب سووكاتوليني  إحوودى اجووود د اسووة فووي تووا يخ التصوووف. هووذه القووراهات المعمقووة
هذا ما يجع نا نتعجب ول العجوب عنودما نقورا فوي الكثيور مون الكتوب العربيوة هجوموال »يقول 

شرسوووووال واسوووووع الن وووووا  وشوووووديد ال الجوووووة ضووووود المستشووووورقين عموموووووال وووووووأنالم فوووووي  اي هوووووووه 
المعا ضووووين ليسوووووا او جم ووووة موووون المتعصووووبين العمووووي و َرووووَرَم لالووووم او التوووو مر ضوووود العووووالم 

ال. وويًة القول ان ثمة إجماع واسع بين المستشورقين اوس يمي والدين اسسيمي وصًو
المحدثين ع ى ان التصوف اوسيمي لو  اًوالة واضوحة فوي الودين اوسويمي اوول, مون دون 
إنكووا  بعووض التووأثيرات موون مخت ووف الثقافووات التووي عاًوورت التووا يخ اوسوويمي. هووذا مووا يقووره 

عروف ابو الوفا التفتازاني الذي تت مذ ع ى يود المستشور  الفرنسوي ايضال الداُ  المصري الم
الكبيوور ماسووينيون فووي د اسووت  عوون التصوووف اوسوويمي, حيوو  يتخووذ موقفووال متوازنووال موون هووذه 

 القضية بين اوًالة والتأثر.
ولوووذلك فمووون مووون اسنصووواف الع موووي القوووول إن موووذاهب الصووووفية فوووي الع وووم و ياضووواتالم 

  اسووووويمي او انووووو  بمووووورو  الوقوووووت وبحكوووووم التقووووواه اوموووووم واحتكووووواك العم يوووووة تووووورد الوووووى مصووووود
الحضووووا ات تسوووورب اليالووووا شوووويه موووون المووووؤثرات المسوووويحية او ريوووور المسوووويحية, فظوووون بعووووض 
المستشووورقين و وووأ ان الصووووفيين اووووذوا اول موووا اووووذوا عووون المسووويحية. وع وووى هوووذا اوسووواُ 

ال وبيوورال موون ا يووات القرآنيووة يووذور التفتووازاني فووي د اسووت  القيمووة عوون التصوووف اوسوويمي عوودد
واألحاديوو  النبويووة التووي تمثوول المصوود  اوولووي والوودافع اوسوواُ لحروووة التصوووف منووذ نشووأتالا 

 األولى.
ولع ووو  ايضوووال مووون القضوووايا عاليوووة القيموووة التوووي يشوووير اليالوووا الكتووواب ت وووك التوووي تووورب  بوووين 

حقيقيووة عظمووى لوويس  التصوووف اوسوويمي والحوووا  الووديني, اذ يعتبوور التصوووف اوسوويمي ثووروة
فقوو  ع ووى مسووتوى الحضووا ة اوسوويمية بوول ع ووى مسووتوى الحضووا ات العالميووة جمعوواه لووذلك 

 فالو مؤهل لكي يكون مجاول مفتوحال ل تيقي بين الحضا ات واوديان العالمية.
والواقووع ان الحروووة الروحيووة فووي اسسوويس اي التصوووف تجوود موازيووات عديوودة فووي حروووات 

ئر األديان العالمية وهذا ألن ول دين يحتوي في داو   ع ى بعد  وحي  وحية مماث ة في سا
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او ًوووفي, وقوود اشووا  الكثيوور موون البوواحثين الووى ان هنوواك عووددال وافوورال موون الموازيووات المدهشووة 
بووين التيووا ات الروحيووة العالميووة المخت فووة. اذن, فالتصوووف اسسوويمي و يووأتي يتيمووال فووي تووا يخ 

جاس واسوووع وتنوووارم عجيوووب مووع التيوووا ات الروحيوووة العالميوووة ولوووذلك البشوور, إنموووا يوووأتي فوووي انسوو
يعموول الكتوواب ع ووى ان يوضووس ولووو ق ووييل المصوود  والماهيووة لووذلك البعوود الصوووفي او الروحووي 

 الذي يبدو متأًيل في ًميم الكائن البشري بقد  ما هو وذلك, عبر ال مان والمكان.
  سوو بي فوي بعوض الفالوم المعاًوور ع وى ان البروفيسوو  سوكاتوليني ي فووت ووذلك الوى وجو

مووع ووول مشووتقات  قوود تووم ابتذالوو  ع ووى ن ووا   mysticsل ظوواهرة الصوووفية ذلووك ان المصوو س 
واسوووع فوووي الثقافوووة التسوووويقية المتداولوووة حاليوووال والمفروضوووة ع وووى الجمووواهير عبووور شوووتى الوسوووائل 

شووواذ اسعيميوووة فقووود توووم اوتووو ال هوووذا المصووو  س فوووي ار وووب األحيوووان وعبوووا ة عووون وووول موووا هوووو 
ورريووب, ريووور من قوووي وتافوو  ع وووى مسوووتوى العوورم السووووقي ليسوووتاليك فووي عالمنوووا المعوووولم, 
وو نا الووى حوود اننووا وثيوورال مووا نسوومع الحوودي  بصووفاقة مدهشووة عوون تصوووف  ويضوويف : لقوود ًو

mysticism  يخوو  بعووض األشووياه السوو حية وووالع و  والسوويا ات وووورة القوودس وه ووم جوورا
بووور الوسوووائل اسعيميوووة العاموووة, ووووذلك بوووات مصووو  س مووون المنتجوووات التسوووويقية المعروضوووة ع

ًوووفي يسووتخدس فووي الت موويس الووى اي نوووع موون الظووواهر الغيبيووة الغريبووة وريوور ال بيعيووة او ريوور 
 المن قية من امثال الر ى واألحيس واألحداث الخا قة ل عادة.
بمعنوى ًومت و سويما  myoوالثابت ع ميا ان لف  ًوفي مشتق من ال ف  اليونواني 

المما سووة وقتووذاك فووي بعووض الجماعووات الدينيووة  mysteriaصوودد وفايووا األسوورا  الدينيووة ب
اليونانية اما فيما بعود فقود اسوتخدس هوذا ال فو  فوي ال غوة الدينيوة ل شوا ة الوى الحقيقوة األوثور 
عمقال في ًميم سر اسنسان, وهي ايضوال األوثور سورية ووفواه فيو , وريور معروضوة وو متاحوة 

فووول واوهتماموووات السووو حية لعاموووة الجمووواهير. وووووذلك اسوووتخداس هوووذا ال فووو  ل فضوووول المت 
الم  ووق الووذي يفووو    mystey divineل شووا ة الووى الحقيقووة العاليووة, اي السوور اسلالووي 

 ول إد اك بشري, في احد يست يع اوةيع ع ي .
اذن فال ف  ًوفي يشير الى ما هو اوثر حقيقية وسرال فوي ًوميم ق وب اونسوان, حيو  

 يتقابل هذا مع الم  ق ومع  يحتفي ب قاه فوقاني يحول  من ًميم ويان . 
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ان اوهتموواس بالووذا البعوود العميووق ل كووائن البشووري والرربووة الصووا مة فووي تحقيقوو  حتووى فووي 
الحيووواة اليوميوووة, بووول المراهنوووة ع يووو  بالحيووواة نفسوووالا و يوووال, وووول هوووذا يعنوووي الووودوول فوووي البعووود 

 الصوفي.
الصوووفية تمثوول ق ووب الخبوورة الدينيووة وبالتووالي ايضووال ًووميم الخبوورة ويبقووى القووول ان الخبوورة 

اونسانويوة ذاتوالا فالتووصوف لويس حووديثال ويميوال مثقفوال مجوردال حوول ال و  وقوضوايوواه النظريوة وموا 
اومر في الع وس الدينية اوورى مثل ع م الكيس والفق  واليهوت... إنما التصوف لقاه حوي 

هوووو اوسووواُ اوول والغايوووة القصووووى بووول والالووودف اوويووور ل وجوووود  ووبووورة م موسوووة موووع مووون
البشري ووجود الكون و  , ومن ثم فالو المعنوى الحقيقوي ل وجوود بك يتو , هوو الم  وق, ال و , 
وازاه هذا السر الم  ق يكتشف اونسوان هويتو  اوعموق وموا يكتشوف ويخبور ان هويتو  هوذه 

 ة اونسانية األً ية.يشا و  فيالا ريره من البشر وهي جذو  اووو 
 

 * واتب مصري.
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