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 ملخص: 

الفنون الروحّية امللحقة بالذكر، وأحد مقامات الّتصوف اليت ال مراء أّن الّسماع الّصويف من 
حتّقق للمريد الّسمو الّروحي، ووسيلة من وسائل التقّرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، كما أّن الّسماع ُيمّكن 
الّصويف من العودة إىل باطن ذاته، فيغوص يف خباياها، ويكشف حقيقتها، وُيعّريها، ويعّمق اجلانب 

فيها، فال عجب إذن أن يولي مجهور الصوفية كّل هذه العناية الكبرية هلذا العنصر اهلام يف الّروحي 
وتبني أهميته ووظائفه ،دراستنا لتميط اللثام عن السماع الصويف صياغة جتربتهم الروحّية، منا تأتي

مدينة  الروحية، كما حناول أيضا رصد طبيعة حضور هذا الفن يف اجملتمع اجلزائري، وباألخص يف
 وهران، ورصد بعض األدوار الّروحية اليت يضطلع بها.

 
 .التواجد؛ التصوف؛ الفقريات السماع؛ الوجد؛ الكلمات املفتاحية:
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Abstract  
Il ne fait aucun doute que l’audience soufie des arts spirituels attachés à la 

mentionné, et l’un des échelle de soufisme qui atteint le Transcendance 

spirituelle, et un moyen d’approcher Dieu Tout-Puissant, et l’audience soufie 

permet au mouride de retourner à l’intérieur de lui-même, et plonge dans ses 

mystères, révèle sa vérité, Il n’est pas étonnant que le public soufi accorde 

autant d’attention à cet élément important dans la formation de leur expérience 

spirituelle. C’est pourquoi notre étude révèle la communauté soufie, son 

importance et ses fonctions spirituelles, et nous essayons également de surveiller 

la nature de la présence de cet art dans la société algérienne, en particulier 

dans la ville d’Oran, et de surveiller certains des rôles spirituels qu’il joue. 

 

Keywords : audience;  La conscience; Présence; Mysticisme; fakirette. 
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 مقدمة:
صلى  -اليت حظي بها الرسول تلك املكانة ،تبني لكل مهتم بتاريخ الفكر الصويف ودارس له لقد

َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َوَما ﴿يف قلوب املسلمني، كيف ال وهو رمحة للعاملني مصداقا لقوله تعاىل: -اهلل عليه وسلم 
هو رسول اهلل إىل اجلميع وهو رمحة اهلل إىل العاملني، بأسباب رسالته وطاعة أوامره  (1)﴾َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي

فمن دخل يف رسالته كانت الرمحة كاملة يف حقه، ودخل اجلنة وجنا من النار، ومن مل يدخل قامت عليه 
يدركون متام االدراك هذه احلقيقة، كما أدركوا أّن الرسول عليه احلجة وانتفت املعذرة. والصوفية 

والسمو الروحي ومفتاح الدخول إىل  الصالة والسالم هو الباب املوصل إىل إدراك املطلق السرمدي،
لعّله يتلقى إفاضة ،لذا راح يتغنى جبمال حممد )ص( وهام فيه حّبا احلضرة الذي هو مطلب كل صويف،

 ،، فعمدوا إىل القوايف ينظمونها، وإىل األشعار يقرضونها، وإىل املدائح ينشدونهانور اجلمال اإلهلي
فأعطوها تالحني وتنغيمات متعددة، وأصبح يتغنى بها يف حلقات الذكر والّسماع تعبريا عن حمبتهم 

 ة.وتعلقهم بأذيال فضله العظيم وخصاله الرفيعة وعالماته اجلمالية اليت زادتهم انتشاًء حّد الثمال
لذا ال جند غضاضة يف القول أّن جماالت اإلبداع اليت تأثرت بالتجربة الصوفية كثرية ومتعددة، 
ولعل أهمها الشعر، إذ جند شعراء كثريين تأثروا باملنحى الصويف، فراحوا حياكون التجربة يف إنتاج 

فنون الروحية األصلية الرؤية الشعرية اإلبداعية املقاربة للسلوك الصويف، والسماع الصويف هو أحد ال
الفّن وسيلة ألّنه فّن، و «اإلنسانية»القدرة على الرتقي بالعارف إىل مستوى  وله،يف الرتبة اإلسالمية

إلظهار اجلمال واحملبة والرتقي والسمو، وتأكيد إنسانية اإلنسان لتعمري األرض، وإنشاء إنسان أخالقي 
فّن أداة ملقاومة التدني واهلبوط والسقوط إىل القاع، متجّمل يعيش يف املستويات العليا الرفيعة. وال

واستيقاظ النفوس لرتى اجلمال وتعمل مبقتضاه من خالل احلق واخلري واجلمال واالستعالء 
 املتعالي من بني طريف اإلفراط والتفريط. «الوسط»واالعتدال، والعمل يف 

                                           
 107سورة األنبياء، اآلية : (1)
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ألشياء، وكان سبيلهم إىل ولعل الصوفية هم أكثر من اختصوا يف البحث والغوص يف باطن ا
ذلك السماع، وألنه تعبري عن اجلمال، حيث يتصاحل الرمز مع الواقع، ويطّل الظاهر على الباطن، 

وال يعين ذلك  والزمان، املكان یومتّرد علفتتجلى احلقيقة املطلقة يف عامل ثار فيه العقل على الوجدان، 
بادعاء املثاليات واجلري وراء الشطحات الصوفية  االبتعاد عن الواقع واهلروب منهسعي الصوفية إىل 

والغيبة، بل جامعوا ما بني املثالية والواقعية. من هنا جاء اهتمامنا مبوضوع السماع الصويف من خالل 
بيان مفهومه، ودوره يف الرتبية الروحية، باإلضافة إىل رصد طبيعة حضور هذا الفن يف اجملتمع 

 هران، وقد عربنا على إشكالية الدراسة بالتساؤالت التالية:اجلزائري، وباألخص يف مدينة و
 ما هو مفهوم السماع الصويف؟-1 
 ماهي األدوار والوظائف الّروحية اليت يضطلع بها السماع الصويف؟ -2

تستمد هذه الدراسة أهميتها من املوضوع املطروق نفسه، والذي يتناول إحدى  أهمية الدراسة:
أهم وسائل الّتربية الّروحّية ورياضات النفس املتبعة يف املنهج الصويف، ضف إىل ذلك ما تسعى إليه 

 هذه الدراسة من حماولة للكشف عن األدوار الروحّية اليت يضطلع بها الّسماع الصويف.
 تهدف الدراسة إىل بيان مفهوم السماع الصويف. أهداف الدراسة:

 أهمية السماع الصويف، ووظائفه الّروحّية.-
 رصد طبيعة حضور هذا الفن يف اجملتمع اجلزائري، وباألخص يف مدينة وهران. -
 الكشف عن األدوار الّروحية اليت يضطلع بها.-

ّ االعتماد على منهجية الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي : متاشيا مع طبيعة املوضوع مت
يسمح لنا بوصف الظاهرة وحتليل طريقة السماع الصويف وما يرافقه من حركات وسلوكات كما مت 

 اعتماد تقنييت املالحظة واملقابلة مع فقريات ومقدمات الزوايا مبدينة وهران.
 جماالت الدراسة:

 يجانية، والزاوية العلوية، والزاوية اهلربية.اجملال اجلغرايف: زوايا مدينة وهران ممثلة يف الزاوية الت
 اجملال البشري: فقريات ومقدمات الزوايا الثالث مبدينة وهران 

 2017اجملال الزمين: ابتدأت الدراسة منذ شهر جانفي 
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 :(1)مفهوم فن السماع
ن واألذن وما وقر فيها م،السَّْمُع ِحسُّ اأُلذن«التعريف اللغوي: الّسماع لغة مصدر مسع، و

، وقد حتيلنا (2)«ن للواحد، واجلمع : أمساع وأسامعشيء تسمعه، والذكر املسموع كالسماع، ويكو
وقد يكون مدلول ،املعاجم اللغوية يف معنى السماع إىل لفظ االستماع، إال أّن هناك فرق بني اللفظتني

كالمه : أي  استمع ملا كان يقصد، ومسع يكون بقصد وبدونه ومسعت»السماع القبول واإلجابة : 
وقد  ،ومسع اهلل ملن محده : أجاب اهلل من محده وتقبله ،ومسع اهلل قولك : علمه،فهمت معنى لفظه

ويقال دعوت اهلل حتى ،«أي ال يستجاب واليعتد به»أعوذ بك من دعاء اليسمع «تعين إجابة الدعاء :
 .(3)«خفت أن ال يكون اهلل ليسمع ما أقول : أي ال جييب ما أدعو به

سَّماُع ما َسمَّْعَت به، فشاع وُتُكلَِّم به وكلُّ ما التّذته اأُلذن من َصْوٍت َحَسٍن مساع والسَّماُع وال
 (4) «الِغناُء.

أما اخلليل بن أمحد الفراهدي يورد يف كتابه العني: أّن الّسماع والغناء واملسمعة: القينة املغنية 
ويقال: هذا قبيح يف السماع وحسن يف السماع، أي إذا تكلم به، والسماع الغناء، واملسمة: القينة املغية 

ول: فعل ذاك رياء ومسعة والسُّمعة: ما مّسعت به من طعام على ختان وغريه من األشياء كلها، تق
 .(5)«به تسميعا، إذا نّوه به يف الناسأي: كي يرى ذلك ويسمع، ومّسع 

                                           
  (L’Oratorio Spirituel) يعرف السماع يف الدين املسيحي ب (1)
  638، ص2011، 5الفريوز أبادي، جمد الدين بن يعقوب، القاموس احمليط، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط (2)
الدين الطرحيي، جممع البحرين،  فخر (3، ص1اإلعداد االلكرتوين، وفق املعاجم العصرية حممود عادل، ج موقع (3)

(http://www.shamela.ws 
: لسان العرب، اجمللد السـادس، دار النشــر والتوزيـــع نوبلس، بريوت، لبنان، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظــور، (4)

  2096-2095ص  2006الطبعة األوىل، سنة
  349، ص1كتاب العني، دار وكتبة اهلالل، )د.ت(، حتقيق مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد،   (5)
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: : قد ورد يف القرآن الكريم آيات كثرية تتضمن معنى الّسماع كقوله تعاىلالتعريف االصطالحي
 ِمن ُدوِن اللَِّه َلن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُهِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن  َيا َأيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه﴿

َوِإَذا ُقِرَئ ﴿ ، وقوله أيضا :(1)﴾َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب َوِإن َيْسُلْبُهُم الذَُّباُب َشْيًئا لَّا َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه
 .(2)﴾َحُموَناْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْر

أما الصوفّية القدماء فلم يقّدم تعريفا للسماع، وإّنما قّدموا مفهوما خاّصا حسب جتاربهم،   
 (3)فهذا الروذباري حني سئل عن السماع أجاب: هو مكاشفة األسرار ومشاهدة احملبوب ،ومواجدهم

ويضم جمموعة من  ويعّرف أهل الّتصوف الّسماع بأّنه اإلنشاد املتداول بني مجهور الّصوفية،
األشعاراليت أّلفها مشايخ الصوفية مرفقة باللحن والطبل أحيانا، لذا ال غرابة حني نسمع أّنى ماري 

 (4)«أشهر تعبري عن احلياة الصوفية-أي السماع–شيمل تقول عنه: بأنه 
استجمام من تعب »أما الكالباذي يف كتابه )التعّرف ملذهب أهل التصّوف( حيّدده مبا يلي: 

 (5)«الوقت، وتنّفس ألرباب األحوال، واستحضار األسرار لذوي األشغال
السماع موهبة روحّية معناها قدرة الشخص على مساع »ويعرفه الطوسي يف )اللمع( يقول: 

 »(6)أصوات ال يسمعها الناس اآلخرون حباّسة الّسمع العادّية

                                           
 73سورة احلج، اآلية: (1)
 204سورة األعراف، اآلية : (2)
 ،1رون، بريوت، لبنان، طأنور فؤاد ايب حزام، معجم املصطلحات الصوفية، مراجعة د/جورج مرتي عبد املسيح، مكتبة لبنان ناش (3)

 16،ص199
 251، ص2006،األبعاد الصوفية يف اإلسالم وتاريخ التصوف، منشورات اجلمل، بغداد ،آنا ماري شيمل (4)
 160ص ،1،1993الكالباذي، أبو بكر حممد بن إسحاق: التعرف ملذهب أهل التصوف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  (5)
دار الكتب احلديثة مبصر، مكتبة املثىن ،وعبد الباقي سرور،أحاديثه عبد احلليم حممودحققه وقدم له وأخرج ،الطوسي السراج : اللمع (6)

 342ص ،م1960بغداد، 
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القلب إىل احلّق، فمن أصغى إليه السماع وارد حّق يزعج »أما ذي النون املصري فيعرفه قائال: 
 »(1)«حبّق حتّقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق

بينما يربط الرومي السماع بالعشق، ويعتربه الغذاء الروحي الذي به تستلهم املخيلة أعمق 
قوت العاشقني ومن خالله يتحقق الوصال وبه »الصور الروحية من نار العشق املتأججة، فيقول: 

 (2)«ضمري، بل وتتحّول إىل صور نتيجة الصوت والصفريتقّوى خياالت ال
 أنواع السماع:

 السماع ثالثة أنواع ختتلف باختالف املستمع:
وقد اعترب شيوخ الصوفية أّن هذا النوع هو ،السماع العام : هو السماع املرتبط باملريد املبتدئ

املريد اليزال يف بداية طريقه الصويف، أشبه باللهو واهلزل، وال جيوز إال بوساطة شيخ أو مرشد، ألّن 
ال يصح السماع للمريد حتى يعرف أمساء اهلل «وقد أوضح لنا الطوسي ذلك يف كتابه )اللمع(:

وصفاته حتى يضيف إىل اهلل ما هو أوىل به، وال يكون قلبه ملّوثا حبّب الّدنيا وحّب الثناء واملدح، وال 
 مراعيا لقلبه، حافظا حلدوده، متعاهدا لوقته،،ىل املخلوقنييكون يف قلبه طمع يف الناس، وال تشّوف إ

ويسمع ما حيثه على املعاملة واجملاهدة، وال يسمع على اجلملة، وال يتكلف، وال يسمع 
مل يكن كذلك جيب عليه فإن ،والّتلذذ لكيال تصري عادته، فيشغله عن عبادته، ورعاية قلبه،لالستطابة

 (3)«ترك السماع
نتيجة الّتأثر باملسموع، ويتجلى  ل: هو نوع من التأمل الذي يطرأ على الصويفالسماع باحلا -

ومن يسمع حباله، فإنه يتأمل إذا مسع،  «حبسب احلال الذي يكون عليه، يقول الطوسي بشأن هذا:

                                           
 342ص ،مصدر سابق ،السرّاج الطوسي، اللمع (1)
هـ، 1397، 1إيفادي ميرتوفيتش، جالل الدي الرومي والتصوف، تر: عيسى علي العاكوب، إيران: وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، ط  (2)

  61ص
 360-359أبو نصر سراج الطوسي، اللمع، مصدر سابق، ص  (3)
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حتى يرد عليه معنى من ذكر عتاب أو خطاب، أو ذكر،أووصل، أو هجر، أو قرب، أو بعد، أو تأّسف 
تعّطش إىل ما هو آت، أو ذكر طمع، أو يأس، أو بسط أو استئناس، أو خوف االفرتاق،  على فائت، أو

أو وفاء بالعهد، أو تصديق بالوعد، أو نقص للعهد فإذا طرق مسعه من ذلك حال مّما يوافق حاله، 
فيكون كالقدح يف سّره على قدر صفاء وقته، وقوة قادحه، فتشعل نار ترمى بشررها، فيبني ذلك على 

وارح، ويظهر على ظاهر فاته التغيري واحلركة واالضطراب والتهيج، فعلى قدر طاقته يضبط، وعلى اجل
 (1)«قدر وارده يعجز عن الضبط

السماع اخلالص: خالص الرتباطه بالعارفني الذين يرتبط السماع لديهم باهلل، ونقي ال تشوبه -3
ل شيء ما خال اهلل، وقد وصفهم الطوسي شائبة من احلظوظ الدنيوية الزائلة، فهم قوم أعرضوا عن ك

ْضلة لطارق يطرقهم ولوارد يرد عليهم، ومل يبق من طبائعهم فال يكون فيهم »يف حالة السماع فقال: 
ونفوسهم وبشريتهم حاّسة، إال وهي مبدلة ومهذبة، ال تأخذ من النغمات حظوظها، وال تتلذذ 

ردة، وأسرارهم طاهرة، وصفاتهم، ال يعارض باألصوات الطيبة، وال تتنغم بها، ألّن همومهم مف
 .(2)«ُكدورة احلّس، وظلمات النفوس، وتغيري البشرّية ومقارنة اإلنسانية

 حكم الشرع يف السماع الصويف :
وقد استند  ،يعد السماع من القضايا اليت أثارت جدال واسعا وخالفا كبريا بني الفقهاء والصوفية

َفَبشِّْر ِعَباِد* الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل ﴿لقرآنية كقوله عز وجلّ :من قال بإباحته على بعض اآليات ا
َذِلَك ﴿ وقوله أيضا : (3)﴾اْلَأْلَباِب ُأوُلو ُهْم ِئَكَوُأوَل  اللَُّه َهَداُهُم الَِّذيَن ِئَكۚ  ُأوَل ۚ  َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه 

َوْجِهَها َأْو َيَخاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَماٌن َبْعَد َأْيَماِنِهْم َواتَُّقوا اللََّه َواْسَمُعوا َواللَُّه َلا َأْدَنى َأْن َيْأُتوا ِبالشََّهاَدِة َعَلى 

                                           
 349،350ص ،أبو نصر سراج الطوسي، اللمع، مصدر سابق (1)
 366املرجع نفسه، ص (2)
 18سورة الزمر، اآلية:  (3)
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 (1)﴾َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي
وَن ِبَها َفِإنََّها َلا َتْعَمى َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو َآَذاٌن َيْسَمُع﴿وقوله : 

  (2)﴾اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر
َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن ﴿وقال أيضا : 
 (3)﴾َمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَناْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا َآ

ويذكر ،(4) ولقد فسر السهروردي هذه اآلية بأنه مساع احلق ألنه يستجلب الرمحة من اهلل الكريم
مساع »ومشايخ الطريق : هو واتفق عليه سلف األمة  ،ابن تيمية أن السماع الذي أمر اهلل به ورسوله

 .(5)العارفني ومساع املؤمننيفإنه مساع النبيني ومساع  «القرآن

أما عن األحاديث النبوية حول السماع فقد ثبت عن رسول اهلل وضع لشاعره حسان بن ثابت منربا يف 
 إّن))ويف ذلك قوله عليه الصالة والسالم : ،يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول اهلل أو يدافع عنه املسجد

كما روى أبو  ،(6)((رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  اهلل يؤيد حسان بروح القدس ما نافح او فاخر عن
ْجَهُر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ))َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن، َوَزاَد َغْيُرُه َيهريرة عن 

 (7)ِبِه((

                                           
 108اآلية : ،سورة املائدة (1)
 46اآلية : ،سورة احلج (2)
 83اآلية : ،سورة املائدة (3)
 173ص  ،2،1983بريوت،ط ،دار الكتاب العريب،عوارف املعارف،أبو حفص شهاب الدين عمر بن حممد،السهروردي (4)
 587ص ،11اجلزء  ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،ابن تيمية (5)
احلاكم صحيح حديث رواه البخاري تعليقا وأبو داوود الرتميذي و احلاكم متصال من حديث عائشة وقال الرتميذي حسن صحيح وقال  (6)

 (146ص ،1ج،مرجع سابق ،اإلسناد ) انظر أو حامد الغزايل
 أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح، وأبو داود والنسائي يف سننهما(7)
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كما روت أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر أن أصحاب النيب كانوا يتناشدون عنده األشعار وهو  
 .(1)يبتسم 

قد حضر السماع من املتأخرين الشيخ عز الدين بن عبد »كما يذكر القونوي يف شرح التعرف :  
وذكر األسنوي ،المالسالم والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وغريهما من العلماء األعالم أئمة اإلس

وحيضره وممن استحسنه أيضا القطب  يف الطبقات أن الشيخ تاج الدين ابن الفركاح كان حيب السماع
 (2)«القسطالني

 (3)﴾َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث﴿ فقد استندوا على قوله تعاىل : ما من قالوا بتحرميهأو
واستندوا أيضا على قول رسول اهلل صلى اهلل عليه ،ديث بالغناءاحل وفسر الفقهاء كلمة )هلو( بأنها

ويورد ابن تيمية قوله حول السماع الصويف :  (4)وسلم : ) كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى (
نظري الغيار وأم  ،فأما مساع القاصدين لصالح القلوب يف االجتماع على ذلك :غما نشيد جمرد»

وحنو ذلك فهو السماع احملدث يف اإلسالم فأنه أحدث بعد ذهاب القرون الثالثة الذين أثنى  ،بالتصفيق
وقد كرمه  ،خري القرون الذي بعثت فيه ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم))عليه النيب حيث قال : 

 (5)((أعيان األمة ومل حيضره أكابر املشايخ 

                                           
، الدار املصرية اللبنانية، )د، 3ج،إحياء علوم الديناحلديث رواه الرتميذي من حديث جابر بن مسرة وصححه )أنظر: أبو حامد الغزايل،  (1)

 147، صه1331ط(، )د، س(، 
  91ص ،م2005،طبعة جديدة،األزهر الشريف،،دار السعادة للطباعة1اجلامع الكبري، اجمللد رقم  ،السيوطي جالل الدين (2)

 (3)6اآلية : ،سورة لقمان
 165مرجع سابق، ص ،أبو حامد الغزايل(4)
 591مرجع سابق ن ص ،ابن تيمية (5)
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وقد يكون ،وقد يكون مباحا ،كون حراما حمضان حكم السماع قد يأبينما اإلمام الغزالي يرى 
 ،الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا أما احلرام فهو ألكثر الناس من ،مكروها وقد يكون مستحبا

 (1)فال حيرك السماع منه إال ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات املذمومة
 موقع السماع من التجربة الصوفية لدى الفقريات:

 ع:الوجد والسما
تعريف الوجد: جاء يف القاموس احمليط أّن الوجد هو يف احلّب فقط، وكذا يف احلزن، لكن يكسر 

 (2)ماضيه
ذلك أّن ع، لسامع عند تأثره مبضمون املسموالوجد مقرتن بالسماع، وهو احلال الذي يعرتي ا

ومساعه إىل  خذه ذكرهالذاكر يكون تركيزه حول معنى املسموع أو يتأمل نغما يذّكره حببيبه ووصاله، فيأ
املراد فجأة، فينفعل ويتأثر، ونتيجة لذلك تظهر حركات وسلوكات معينة كفرح شديد، أو حزن عميق، 

ما صداف القلب من فزع، أو غّم أو »يعّبر عنه بالوجد، وقد عرب عن هذه احلالة الكالباذي يقوله: 
..قال النووي: الوجد هليب .وجّل رؤية معنى من أحوال اآلخرة، أو كشف حالة بني العبد واهلل عّز

.والوجد (3)«ينشأ يف األسرار، ويسنح عن الشوق، فتضطرب اجلوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد
،أما الغزالي يعرف الوجد (4)«ما يصادف قلبك، ويرد عليك بال تعمد وال تكلف»كما يعرفه القشريي: 

عقيب السماع، بسبب السماع يف النفس فهو وْجٌد، على أّنه حالة يثمرها السماع، أوهو كل ما يوجد 
، وقد ذكر يف إحيائه َوْجَد رسول اهلل (5)«ولني القلب.. كل ذلك وجٌد،فالطمأنينة، والقشعريرة، واخلشية

                                           
 194ص ،مرجع سابق ،أبو حامد الغزايل (1)
 476الفريوز أبادي، القاموس احمليط، ص (2)
 132،ص1993 ،1التعرف ملذهب أهل التصوف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،الكالباذي، أبو بكر حممد (3)
  96، ص1998،1القشريي، عبد الكرمي بن هوازن، الرسالة القشرية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط (4)
 185، ص1الغزايل، إحياء علوم الدين، ج أبو حامد  (5)
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وكان رسول عليه الصالة والسالم إذا مّر بآية رمحة دعا واستبشر،  «قال : -صلى اهلل عليه وسلم-
شعور باخلشية، وخشوع القلوب ورقتها، وانهمار الّدمع من العني، هي مظاهر فال (1)«واالستبشار َوْجٌد

 مثال قوله تعاىل : ،لتأثر النفس لسماعها كالم اهلل عّز وجّل، وقد وردت عدة آيات حمّملة بهذا احلال
ُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم للَُّه َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا مَُّتَشاِبًها مََّثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجا﴿

، وقوله (2)﴾َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد َيْهِدي ِبِه َمن َيَشاُء  اللَِّه ُهَدى ِلَكَذ  اللَِّه ِذْكِر َوُقُلوُبُهْم ِإَلى
َوِإَذا ﴿ وقوله أيضا : ،﴾متصّدعا من خشية اهلل أنزلنا هذا القرآن على جبل، لرأيته خاشعا لو﴿ أيضا :

َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا  ِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ الدَّْم ِمَن َتِفيُض َأْعُيَنُهْم َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى
ال الوجد ميّرون حبالة نفسية يشعرون ،ولقد كان الزهاد حينما يصلون إىل ح(3)﴾َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن

من خالهلا بأّن قلوبهم معلقة باحلق تعاىل، وأرواحهم ميّالة لالتصال به من خالل الشوق واحلب الذين 
فتصدر عنهم شهقة أو رعدة أو تفيض أعينهم بالدموع، أو يغشى عليهم، ،يسيطران على كل اجلوارح

، وهو أمر ليس (4)ا حوهلم، ويبقى احلق تعاىل يفنون عن أنفسهم، وعن مجيع م ويف نفس الوقت
القرآن الكثري وكذا التابعيني،  بالغريب على ثقافتنا اإلسالمية، فقد نقل من َوْجد الّصحابة عند قراءة

إّن »مسع رجال يقرأ  -رضي اهلل عنه-..ومن ذلك أّن عمر بن اخلطاب .ومنهم من مات يف غشيته
صاح صيحة وخّر مغشيا عليه، فحمل إىل بيته فلم يزل مريضا يف ، ف«عذاب رّبك لواقع ماله من دافع

بيته شهرا وذكر، القشريي يف رسالته :مسعت أبا حامت السجستاني يقول :مسعت أبا نصر يقول 
مسعت عبد الواحد بن علوان يقول: كان شابا يصحب اجلنيد، فكان إذا مسع شيئا من الّذكر يزعق، 

حتى ،مرة أخرى مل تصطحبين، فكان إذا مسع شيئا يتغري ويضبط نفسه فقال اجلنيد يوما: إن فعلت كذا

                                           
 186املصدر نفسه، ص (1)
 23سورة الزمر، اآلية: (2)
 83سورة املائدة، اآلية : (3)
  30(، السماع عند صوفية اإلسالم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص1997فاطمة فؤاد، ) (4)
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،فالسماع عند مجهور الصوفية من (1)«كان يقطر كل شعرة من بدنه، فيوما من األيام صاح تلفت نفسه
كما يعد مهّيج للوجد من جهة ومقوي  ،أعظم املطالب للسالكني ووسيلة من وسائل الرتبية الروحية

 ذكرا من األذكار املستحّبة.  من هنا جعل بعضهم السماع،لألحوال الظاهرة والباطنة
وحيث أن الذكر والسماع الصويف من الفنون الروحية األصيلة واملتجذرة يف الرتبية اإلسالمية، 

احلياة اليومية، وكأّنه نوع من فمن خالله استطاعت املتصوفات أن يتجّردن من كل مشاكل ومتاعب 
 النفسي والتفريغ. والّسماع الصويف ينفتح على مجلة من القصائد الدينية املنظومة من قبل (2)التطهري

يقاعات الضرب على الّدف : وهي من الفنون امللحقة بالذكر إمشايخ التصوف و اليت ترافقها 
ذي فاضت به مواجيد املتصوفة يف خلواتهم، والعمارة، وأحد مقامات التصوف، وهو أيضًا الغناء ال

ومنها وجد طريقًا سالكًا إىل حمافل العامة ليتذوقوا حالوته، كما كان الطري واحليوان يتذوق حالوة 
ومجهور الصوفية  صوت النيب داود عليه السالم ويهيم حبا حتى لتزهق أرواحها من لذة االستماع إليه،

اجلميلة لذا ما انفكوا يشجعون على السماع يقول الطوسي يف على وعي كامل بتأثري تلك األصوات 
اجلمال إذا عييت وقصرت عن السري، حيدو هلا احلادي، فتستمع ومتد أعناقها وتصغي »كتابه اللمع: 

                                           
 337الرسالة القشريية، مرجع سابق، ص (1)
مصطلح التطهري يستعمل يف أغلب لغات العامل بلفظه اليوناين )كاتارسيس(، وقد يرتجم أحيانًا إىل كلمات حتمل معىن التطهري والتنقية  (2)

باألساس من مفردات الطب وتعين التقنية والتطهري والتفريغ على املستوى اجلسدي والعاطفي، Katharsis والكلمة اليونانية أو التنظيف
اليت كانت تعين يف البداية الَعّقار والّسم يف نفس الوقت،  Pharmakos املعىن الطيب القدمي هلذه الكلمة بكلمة فارماكوسوقد ارتبط 

أي معاجلة الداء بالداء، وإثارة أزمة جسدية أو انفعالية بواسطة عالج له نفس طبيعة املرض من حيث اخلطورة. مع الزمن حتولت الكلمة 
يل له عالقة بالتأثري االنفعايل الذي يستثريه العمل األديب أو الفين أو االحتفال عند املمارس واملتلقي كل من جهته إىل مفهوم فلسفي ومجا

 )انظر: جالل الدين سعيد)د.ت(، معجم املصطلحات الفلسفية، دار اجلنوب للنشر، تونس، )د.ط(. 
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ورمبا ُتتلف أنفسها إذا انقطع عنها حدو احلادي من ثقل محلها وسرعة سريها بعدما كانت ال  …بآذانها
 .(1)«إىل حدو احلادي واستماعها إىل حسن نغمته حتس بذلك من إصغائها

تقوم  وقد يتم إرفاق املديح بالدف وقد يتجرد منها، وملا تنشد سيدة اجلمع )املقدمة( مقطعا 
الفقريات بالرد اجلماعي واملتمثل يف الصالة على النيب والتهليل، كدليل على التالحم الروحي بني 

قبول اآلخر مهما اختلفت طريقته، باإلضافة إىل مظاهر احملبة اجلماعة الصوفية ومظهر من مظاهر 
فيصبح الذكر نسقا تعبديا دقيقا »فتهتز األجساد وتتمايل من الوجد،  ،والوحدة والتضامن بني البشر

يسمح بالوصول إىل درجات التصوف الراقية وقد ظهرت أشكال كثرية من الذكر تطورت من خالل 
عندما حتيد نفسك وتقرتب من  «مة الزاوية اهلربية السيدة )اللة فطيمة( :. تقول مقد(2)«تاريخ التصوف

سامعا لشكواك، وغافر لذنبك ومعينك على التغلب على اآلثام، والتخلص من  الزلل ال جتد إال اهلل
وجتاوز كل ما هو دنيوي دوني عرب ،وللوصول إىل هذه األحوال حيتاج األمر إىل عمل الذات ،آثارها

والذكر واملديح طقس البّد منه يوم احلضرة وهو يتكئ »الصرب والرياضة واخللوات والذكر، االجتهاد و
واستعمال تقنيات احلفظ اخلاصة املستعملة يف ذكر  ،على جمموعة من الطقوس ممثلة يف: متارين متواترة

تزان اجلسدي ويف مراقبة عملية التنفس، ومراقبة حركات اجلسد، واالمياءات واال،اهلل وأمسائه احلسنى
  .»(3)اليت تؤدي إىل حاالت التواجد

وقد شرح الّسهروردي كيفية وقوع الَوجد بطريقة علمّية حبتة حيث يقول: تارة يعظم وقعه 
ويتصوب أثره إىل فوق حنو الّدماغ، كاملخرب للعقل، فيعظم وقع املتجدد، فتتدفق منه العني بالدمع، 

ه الروح موجا يكاد تضيق عنه نطاق القالب، فيكون من ذلك وتارة يتسرب أثره إىل الّروح، فتموج من

                                           
 340الطوسي، اللمع، مرجع سابق، ص (1)

  256، منشورات ثالة، اجلزائر، ص 2يز )د. ت(، الزوايا واألصالة، جراس املال عبد العز  (2) 
  256انظر: راس مال عبد العزيز، الزاوية واألصالة اجلزائرية، مرجع سابق، ص(3)
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ا بدالئل هوى الّصباح واالضطراب، وهذه كلها أحوال جيدها أربابها من أصحاب احلال، وقد حيكيه
 «النفس أرباب اجملال

فإذا كان الوجد حاال روحيا صوفيا ومثرة من مثار ،وقد خيتلف الوجد عن التواجد متاما
وهو شأن  ،للنفس حظ فيه حيث ينتج تكلفا د حالة نفسية مرفوضة حبجة أنفإن التواج،السماع

ائم يقول :أّن الوجد يكون املبتدئني الذي يتواجدون طلبا للوجد، لذا كان القشريي د
واهلجويري يقول فيه : أما التواجد فيعين التكلف بإنشاء الوجد وذلك باستحضار نعم اهلل ،«مصادفة

سبحانه وتعاىل، عّز وجّل، والتفكري إىل الوحدة والبحث عن سلوك األولياء ودالئل وجوده وصفاته 
الصاحلني، والبعض ميارسون التواجد بطريقة شكلية، وتقليدهم باحلركات اخلارجية، والرقص ومجال 

 (1)«احلركات والتواجد مثل هذا مرفوض
من قبيل  –ل الدراسة حم-وقد يكون ما مّت مالحظته يف جلسات السماع الصويف بالزوايا الثالث

التواجد ال الوجد، حيث مّت رصد جمموعة املالحظات تتعلق حبركات وسلوكات وردود أفعال وأحوال 
كثرية لدى الفقريات، كالبكاء والتمايل والرقص واإلغماء يف الكثري من األحيان، باإلضافة إىل بعض 

.... وغريها من السلوكات العنيفة السلوكات الغريبة، واهلستريية، كهيجان بعضهن وتعالي صراخهّن
اليت مل جند هلا تفسري سوى أنها ليست من قبيل الوجد، إذ ليس كّل متايل أثناء الّسماع، يعكس حقيقة 
أثر الّسماع على املتلقي. واحلضور يف حلقات السماع والذكر اليت تربمج يف الزوايا حمل الدراسة جعلنا 

 تصدر عن بعض الفقريات أثناء السماع، فحسب تفسريات نتبني سبب تلك احلركات العنيفة اليت
أصحاب احلالة أنهن يعانني من مشاكل اجتماعية، لذا ما حيدث معهن من انفعال وهيجان، هو 
كمحاولة للتفريغ أو التنفيس أو التطهري النفسي، إذ حيدث هذا فور مساعهن ملسموع يتضمن كالما 

أو هموم ومشاكل وضيق إال أّن دعاة التواجد ممن ال يشكون حممال مبا يعكس حالة الفقريات من حزن 
إال ،وال تشتكني من أي مشكلة ،تتمتعن بصحة نفسية جيدة أي علة فهم أكثر من هؤالء إنهن فقريات

                                           
(1) Hudjwiri (1988) , Ed.Sindbad-Islam, Somme spirituelle, N°129, p473 
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...ال يدل على أنهن متأثرات بالسماع وأنهن ذائبات .مظهر اهلدوء والرقص اهلادئ والتمايل اللطيف
حيث ثبت لنا ،إنه حكم جتلى لنا أثناء حماورتنا معهن،و بأرواحهن إىل املطلقفيه حّد الذوبان الذي يسم

بل هناك فقريات أّميات ال جيدن ،أنهن ال يذكرن شيئا مما مسعنه يف السماع وال أي قول أثر فيهن
أم هو تأثر اقتصر  ،القراءة والكتابة وال يفقهن اللغة العربية الفصيحة فكيف يتأثرن بالكالم املسموع

لى النغم فقط ؟ وقد نّبه الشيخ األكرب حمي الدين ابن عربي على هذه الظاهرة، وهي ظاهرة اّدعاء ع
فإذا اّدعى من اّدعى أّنه  «الوجد، والتمايل، إلظهار صحة حال السامع، وأّن مساعه روحاني فيقول:

خرج عن حكم الطبيعة  ويدعي أّنه،يسمع يف الّسماع املقيد بأحلان املعنى ويقول: لوال املعنى ما حتركت
يف ذلك، يعين يف السبب احملرك، فهو غري صادق، فصاحب هذه الدعوى إذا مل يكن صادقا يكون سريع 
الفضيحة، ولذك أّن املدعي إذا حضر جملس السماع، فاجعل بالك منه، فإذا أخذ القوال يف القول بتلك 

يف النفوس احليوانية، فحركت اهلياكل النغمات احملركة بالطبع للمزاج القابل أيضا، وسرت األحوال 
مّما يدلك على أّن السماع طبيعي، ألّن الّلطيفة  -أعين الدور -حركة دورية حلكم استدارة الفلك، وهو

عن الروح املنفوخ منه، وهي غري متحيزة، فهي فوق الفلك، فما  اإلنسانّية ماهي عن الفلك، وإّنما هي
ري، وإّنما ذلك للروح احليواني الذي هو حتت الطبيعة والفلك، هلا يف اجلسم حتريك دوري وال غري دو

فال تكن جاهال بنشأتك وال مبن حيركك، فإذا حترك هذا املدعي أخذه احلال، ودار أو قفز إىل جهة فوق 
من غري دور، وقد غاب عن إحساسه بنفسه وباجمللس الذي هو فيه، فإذا فزع من حاله ورجع إىل 

ي حّركه؟ فيقول: إّن القّوال قال: كذا ففهمت منه معنى كذا وكذا فذاك املعنى إحساسه، فاسأله ما الذ
حّركين فقل له: ما حركك سوى حسن النغمة والفهم، إّنما وقع لك يف حكم التبعية، فالطبع حكم 

  (1)«حيوانيك فال فرق بينك وبني اجلمل يف تأثري النغمة فيك
توقون إىل النهل من مناهل السماع، والتزود ويرفض شيوخ الصوفية واملريدون أيضا مّمن ي

بثماره، والفوز حبال الكشف والسمو الروحاني، تواجد هؤالء املرائني الذي يدعون الوجد معهم يف 

                                           
 368، ص4ابن عريب، الفتوحات املكية، ج (1)
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حلقة السماع، بسبب التشويش عليهم وشغلهم عن التفكر يف املسموع والذوبان فيه والتأثر به 
ن خالل التصرفات الصادرة عنهم كالرقص ومتزيق وحصول األجر ومفارقة أهل الدنيا والبطالة، م

الثياب والصراخ والبكاء اهلستريي وغريها من السلوكات اليت حتول دون حصول العارفني على أثر 
أو متكلف متواجد من أهل  «هذه العبادة. وخيربنا الغزالي عن حضور من مثل حال املرائي السماع:

اب، فكل ذلك من مشوشات فرتك السماع عند فقد هذه التصوف يرائي بالوجد والرقص ومتزيق الثي
 (1) «الشروط أوىل

 
 أثر السماع على نفسية الفقريات:

ومن ،لقد تبني لنا من خالل البحث امليداني وباستعمال أسلوب املالحظة باملشاركة مع الفقريات
أي –خالل مقابالتنا معهّن، ومع مقدمات الزوايا الثالث )اهلربية والتيجانية والعلوية( أّن هلذه احللقات 

وظيفة روحية، لذا فهو طقس مقدس عند كل زاوية زرناها وحضرنا معهم  -حلقات الذكر والسماع
وتفجري ،احلياةباإلضافة إىل كونه ووسيلة لالرتقاء الروحي، وفرصة للتخلص من ضغوط ،احلضرة

وقد خلص السفاريين أثر السماع على النفس ،وبالتالي بلوغ الّراحة النفسية املرجوة،الطاقات املكبوتة
أنه مهّيج ملا يف القلوب، حمرك ملا فيها، فلما كانت قلوب القوم معمورة بذكر اهلل تعاىل، صافية » بقوله :

كان الشوق والوجد واهليجان والقلق كامنا يف من كدر الشهوات، حمرتقة حبب اهلل، ليس فيها سواه، 
 (2). «قلوبهم كمون النار يف الزناد، فال تظهر إال مبصادفة ما يشاكلها

 بالتفتح اإلنسانيةللروح  أنّ السماع الصويف يسمحوهو األمر الذي اتفقت عليه كل الفقريات 
احلقيقي واحلياة السرمدية اخلالدة جبوار اجلمال املطلق  وبالتطلع إىل ،والتعالي عن كل دوني زائل زائف

                                           
 469ص،2الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  (1)
هو حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريين النابلسي احلنبلي، أبو العون، مشس الدين، حمدث وفقيه أصويل، وصويف ومؤرخ، ولد (2)

  .بسفارين من قرى طولكرم ونشأ هبا، مث رحل إىل دمشق، ودفن بالرتبة الشمالية فيها
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بالرتويح عن أنفسهن، وشحذ  »: -على حد تعبريهن -كما يساعد الفقريات  اهلل سبحانه وتعاىل
وحتريك ،وإنهاض للهّمة،هممهّن، وإعدادهّن ملواصلة السري إىل مراقي التصوف، كما أّنه طارد للغفلة

ة نورانية حترك قلوبهم، وال يكون ذلك، إال عرب حيصن أنفسهن من الزلل، و مينحهم شحن،للباطن
وكبح مجاحها وترويضها والصرب واخلوف والرجاء وغريها من سبل الرتقي إىل حضرة ،جماهدة النفس

وهو قمة الّتحرر اجلسدي والروحي، كما يعرب عنه احلالج يف قوله :أن تعذيب ،اهلل سبحانه وتعاىل
ً  حلرية الروح، فكان حي»اجلسد  اسب روحه بروحه، فقد أتسمت صوفيته باستمرار أقصى مفتاحا

العذاب للربهان على احلرية، فافتداء الروح ال يقدمه إال اجلسد املضحي، فكان قربانه الدائم هـو 
على دور السماع يف الرتويح عن  «الكالباذي»وقد أكد  (1)«جسده املرمي فـي حضرة االمتحان الدامي

 (2)،«جم املريدون من تعب الوقت ويتنفس أرباب األحوال مما طرأ عليهمبالسماع يست»املتصوفة بقوله: 
ومن اخلوف إىل ،إّن ما قاله الكالباذي يؤّكد أّن الصوفية تتبدل أحواهلم فينتقلون من احلزن إىل الفرح

ً  ،الرجاء ومن القبض إىل البسط ويستعينون على هذه األحوال بالسماع. وهذا يعين أّن الصوفية حقا
ن أصناف اهلجرة، فالصويف سائح مهاجر على الدوام، حتى لو لـم يتخطى عتبة بيته قط، وهو صنف م

يسوح يف باطنه، ويسلمه االفق الذي بلغه إىل األفق الذي مل يبلغه بعد... فالصوفية جتاوز يتخطى املغلق 
 .(3)«باجتاه املفتوح

فس من تعب الوقت، والسماع يضطلع بوظيفة تربوية روحية تتمثل يف الرتفيه عن الن
ألّن النفس تطلب السماع حلظوظها، والصوفية قّننوه على إكراه النفس وزهق »واستحضار األشغال 

يتمثل يف توفري ،،باإلضافة إىل دور نفسي(4)من خالل شرائط تؤدى بهدف الرتبية الروحية ،حلظوظها

                                           
 . 240،ص 1990تصوفة بغداد، شركة املعرفة للنشر والتوزيع احملدودة: بغداد، عزيز السيد جاسم، م 1
 133الكالباذي، التعرف ملذهب أهل التصوف، مرجع سابق، ص (2)
 .20،ص 2007يوسف سامي اليوسف، مقاالت صوفية، )منشورات وزاره الثقافة: دمشق،  3
 46جانفي، ص 4الوجودية، جملة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، العدد (، السماع الصويف وجتلياته 2014رزقي بن عومر) (4)
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التملص ولو  -خالل هذا الطقس -نوع من الراحة النفسية واالطمئنان لديهن، حيث حتاول الفقريات
للحظات من العامل املادي املليء باملشاكل والنزاعات واملتناقضات عن طريق الذوبان يف معاني احلضرة 

، وتصّفيها من كّل األكدار واهلموم، اإلهلية، والتعلق باهلل ورسوله الكريم، فهي بهذا ُتْجلي القلوب
فمنهج الذكر يف احلضرة وسيلة هامة لتزكية النفس وتطهري القلب بالتخلص من كافة اهلموم »

ومجيع األغيار ونقائص النفس، وبه أيضا ميتلئ القلب باألنوار واإلشراقات ،والشواغل الدنيوية
والسماع نفحة إهلية يف »املريد من أجل التطهر  ، وهو إىل جانب هذا رياضة روحية ميارسها(1)«اإلالهّية

أصوات تعمل على هياج ما يف القلوب، فإن هّبت هذه النسمة على قلوب طاهرة، وارواح صافية 
وإن هّبت على نفوس دنسة وقلوب حمجوبة، اثارت من داخلها ،حتقق هلذه القلوب املعرفة اإلهلية

هو أحد الرياضات الروحية اليت ميارسها املريد من ،ماع إذنالغرائز احليوانية والنزعات الشهوانية، فالس
وهذا ال يثبت عليه إال اقدام العلماء وقيل السماع مقدحة سلطانية ال تقع نريانها ،أجل التطهر والصفاء
 (2)«باحملبة ونفسه حمرتقة باجملاهدة إال فيمن قلبه حمرتق

 ذاقت الصدور قال فيه اليافعي:وألّن السماع الصويف شفاء لألنفس ومزيل للهموم كلما 
 اهذا احلبيب الذي حّير الفكر  هذا السماع الذي تشفى الصدور به

 (3)أزال عنهم مجيع الشّك والكدرا  صوفية عندما ضاقت صدورهم
  

                                           
 238منال جاد اهلل، عبد املنعم)د.ت(، التصوف يف مصر واملغرب، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، د ت، ص (1)
 27-26هرة، ص(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القا1997فؤاد فاطمة، السماع عند صوفية اإلسالم) (2)
  11، مصر، د ت، ص1اليافعي، روض الرياحني يف حكاية الصاحلني، حتقيق: حممد عزت، دار التوفيقية، ط (3)



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2019ديسمرب    : الثانيعددال 20اجمللد: 

خدجية بغدادي أ. موقع السماع الصويف من التجربة الصوفية  

 

Islamic Culture Review Number : 02 Volume : 20December 2019 

 
472 

 خامتة: 
كخاصية من خصائص التصوف -ال جند غضاضة من القول يف نهاية هذا البحث أّن السماع 

 ،ولالستغراب من جهة أخرى ،املمارسات الصوفية املثرية لإلعجاب من جهةيعّد من أهم –اإلسالمي 
نظرا الّتسامها بالغموض، حيث يعد من أكثر املفاهيم الصوفية إثارة للجدل يف وسط الباحثني 

للسمو ،يف إثارة الوجد والشوق كبريتني بشمولية وفاعلية كما يضطلع،واملهتمني بالفكر الصويف عموما
ورياضة روحية ،وسائل الرتبية الصوفية  ملها األصلي، لذا يعتربه الصوفية أحد أهمبالروح إىل عا

بامتياز، حيث ينّم على ذوق عال للصوفية، ويعكس مدى حرصهم على تنمية هذا الذوق لدى املريد، 
 .وتهذيب لألنفس، وإخراجها من رعونتها،ودعم أحاسيسه الرقيقة

يكتسي أهمية كبرية لدى املريدات  ية أن فن )السماع(ولقد ثبت لنا من خالل الدراسة امليدان
يؤدي إىل حالة  حيث أن طريقة إنشاده كانت كفيلة بإثارة باطن البعض منهم مما ،وحتى زوار الزوايا

 .من السلم الروحي واإلطمئنان النفسي والذي تفسره الفقريات على أنه نوع من التطهري النفسي
ألمراض   أن السماع يف فضاء الزاوية يعد وسيلة عالجيةكما توصلت الدراسة امليدانية إىل

النفس الناجتة عن ضغوط احلياة االجتماعية واليومية وكانت هذه السمة إحدى الوظائف اهلامة هلذه 
 الطقوس.
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 :قائمة املصادر واملراجع
 

 القران الكريم برواية ورش عن نافع

(: لسان العرب، اجمللد السـادس، دار 2006ابن منظــور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين) .1
 النشــر والتوزيـــع نوبلس، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 ، دار املعارف، بريوت 3(، إحياء علوم الدين، ج1988أبو حامد الغزالي) .2
 يف اإلسالم وتاريخ التصوف، منشورات اجلمل، بغداد.(، األبعاد الصوفية 2006آنا ماري شيمل ) .3
(، معجم املصطلحات الصوفية، مراجعة د/جورج مرتي عبد املسيح، مكتبة لبنان 1993أنور فؤاد ابي حزام ) .4

 ، 1ناشرون، بريوت، لبنان، ط
الثقافة  هـ(، جالل الدي الرومي والتصوف، تر: عيسى علي العاكوب، إيران: وزارة1397إيفادي ميرتوفيتش ) .5

 ، 1واإلرشاد اإلسالمي، ط 
 ، منشورات ثالة، اجلزائر، )د. ط(. 2راس املال عبد العزيز )د.ت( الزوايا واألصالة، ج .6
 4رزقي بن عومر، السماع الصويف وجتلياته الوجودية، جملة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، العدد  .7

  2014جانفي 
، وعبد الباقي )د ت( قه وقدم له وأخرج أحاديثه عبد احلليم حممود(، اللمع، حق1960السراج الطوسي) .8

 سرور، دار الكتب احلديثة مبصر. 
 السهروردي، أبو حفص شهاب الدين عمر بن حممد، عوارف املعارف، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت.  .9

 ودة: بغداد.(، متصوفة بغداد، )شركة املعرفة للنشر والتوزيع احملد1990عزيز السيد جاسم) .10

الفراهيدي، اخلليل بن أمحد)د.ت(، كتاب العني، دار وكتبة اهلالل، حتقيق مهدي املخزومي، وإبراهيم  .11
 ، )د.ط(، 1السامرائي، ج

 (، السماع عند صوفية اإلسالم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،1997فؤاد فاطمة) .12
 . 5(، جمد الدين بن يعقوب، القاموس احمليط، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط2011الفريوز أبادي) .13
  1(، الرسالة القشريية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1998القشريي، عبد الكريم بن هوازن) .14
أمني  (: التعرف ملذهب اهل التصوف، حتقيق وتقديم حممود1992الكالباذي، أبو بكر حممد بن إسحاق) .15

 النواوي، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة.
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 جالل الدين سعيد، معجم املصطلحات الفلسفية)د.ت(، دار اجلنوب للنشر، تونس، )د.ط(.  .16
 منال جاد اهلل، عبد املنعم )د. ت(، التصوف يف مصر واملغرب، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر،  .17
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20. Hudjwiri) 1988(, Ed.Sindbad-Islam, Somme spirituelle, N°129,  
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