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الصوفية
الطرق ُّ
في البصرة (تاريخ
وأسماء وشواهد)
علي الحسيني

يكتسب احلديث عن الطرق ال�صوفية يف
الب�صرة �أهمية خا�صة ،لأنها رائدة ال�صياغات الأوىل لأ�شكال
الت�صوف الإ�سالمي يف دالالته الروحية ال�شاملة ،بالإ�ضافة
�إىل م�ساهمتها ال�ضخمة يف ت�أ�سي�س مدار�س ،تعد اليوم مراجع
�أ�صيلة لكل �سالكي م�سلك الزهد ،لي�س يف العامل الإ�سالمي
ح�سب و�إمنا تعدت ت�أثرياتها �إىل خارج حدوده.

( ) كاتب و باحث عراقي.
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وحتى لو اتفقنا مع من يقول� :إن الت�صوف هو �صناعة هندية �أو فار�سية �أو
بوذية� ،أو �إنه مت�أثر بالرهبانية امل�سيحية .فهو ال يزيح مكانة الب�صرة ودورها املتحقق
يف ت�أ�سي�س مدار�س خا�صة بها .وهو ما دفع فيما بعد كافة الطرق ال�صوفية-على
خمتلف معتقداتها ،ومفاهيمها� -إلى ادعاء االنت�ساب لها والإ�صرار على �أن �أدبياتها
�صيغت وفقا لأقوال و�أفعال مت�صوفة الب�صرة الأوائل.
ومن املهم الإ�شارة �إلى �أن الدرا�سة اعتمدت بدرجة كبرية يف ما يتعلق بتاريخ
الطرق ال�صوفية يف الب�صرة خالل قرن من الزمن تقريبا على روايات ومدونات
الأ�سر ال�صوفية يف املدينة ،ولقاءات مبا�شرة �أجريناها مع بع�ض كبار املت�صوفة.
الحركة الروحية في البصرة :الظهور األول

�شكلت الب�صرة مهد الزهد الإ�سالمي الأول ،وثقله الروحي .ففيها ُغر�ست �أولى
بذور احلركة الروحية ،لتثمر تاليا �أهم مدار�س الت�صوف يف ربوع العامل الإ�سالمي.
فقد كانت مق�صدا لطالب املعرفة ال�صوفية ،والباحثني عن الريا�ضات الروحية،
و�صفاء النف�س.
ويعزى ظهور مدار�س الزهد يف الب�صرة� ،إلى؛ ت�ضخم احلياة فيها .فقد و�سعت
جتارتها ،وازدادت غنى وثروة ،مما �أدى �إلى ترف �أهلها ،وتعاظم الف�سق بينهم،
بحيث �شكا واليها على عهد معاوية «زياد بن �أبيه» من كرثة بيوت الف�سق واللعب فيها.
()1
وهذا ما ا�ستدعى العبادة واجلد والزهد والتفكري.
كانت الب�صرة تتقبل كل �أمناط احلياة ،فاملتناق�ضات الكثرية فيها ،مل مينعها
من �أن تكون وا�ضعة النواة الأولى للزهد الإ�سالمي ،وللت�صوف الحقا.
وقد اعترب بع�ض الباحثني ،و�شاطرهم العديد من امل�ست�شرقني� ،إن ظهور حركة
الزهد يف الب�صرة ،هي مبثابة �صيحة نقد ايجابية� ،إزاء ما ا�ست�شرى من ف�ساد وفنت.
((( علي �سامي الن�شار ،ن�ش�أة الفكرالفل�سفي يف اال�سالم ،ج� ،3ص.105
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تريد ت�صحيح الواقع ،والعودة باملجتمع �إلى مثله وقيمه ،لتتجاوز الأنف�س قلقها ،ويعود
()2
�إليها ان�سها و�صفا�ؤها.
فلم يعد �أمرا غريبا� ،أن يظهر يف هذه البيئة ممن يدعون �إلى التخلية والتحلية:
تخلية النف�س عما �سوى اهلل ،وحتليتها بكل ما هو رباين والهي وابدي .وهو ما ا�صطلح
عليه املت�صوفة الحقا بالفناء والبقاء� :أي فناء ال�صفات املذمومة ،وبقاء ال�صفات
()3
املحمودة.
ارتبط ظهور «الت�صوف» كمدر�سة لها �أ�صولها ،وفل�سفتها اخلا�صة ،يف الرتاث
الديني الإ�سالمي .بظهور حتمي �سابق كان �ضروريا لوالدة ال�شكل الروحي ،الذي
عرف الحقا بالت�صوف .ومتثل ذلك الظهور بجموع �سالكي طريق الزهد ،والن�سك
الروحي ،والتعبدي يف الب�صرة �أوال ،ويف الكوفة الحقا ،ومن ثم بغداد ،ومنها �إلى
بلدان العامل الإ�سالمي .ومل يكن هناك ما ي�صح ت�سميته اليوم مبدار�س الت�صوف �أو
الطرق ال�صوفية.
نعم ،نعرث على �أ�شكال �أولى للريا�ضة ال�صوفية� ،ساهمت بدور كبري يف �إن�ضاج
احلركة الروحية ،والطرق التي عربت عنها الحقا ،وهذا �أمر هام للغاية� ،سيكون
�سببا لظهور احلركة الروحية ،فيما بعد بقالبها الفل�سفي ال�صويف.
تلك الأ�شكال الأولى للروحية الإ�سالمية ،مهد لها الكثري ممن كانوا يعرفون،
بطبقة الزهاد والن�ساك .والأ�سماء يف هذا املجال ،كثرية وكبرية .لكن امل�ؤثرين منهم
يف �صوغ الطرق ال�صوفية يبقى عددهم حمدودا .ويتقدم �أولئك؛ �شخ�صيتني بارزتني،
يف تاريخ احلركة الروحية يف اال�سالم .وهما احل�سن الب�صري ،ورابعة العدوية.
فقد كانا ميثالن اجتاهني ممهدين لظهور حركة روحية جديدة ،ال تعتمد
على الزهد والورع وتقوى اهلل وخمافته ،يف املمار�سة الروحية وح�سب .بل تطورت،
((( عرفان عبد احلميد ،ن�ش�أة الفل�سفة ال�صوفية وتطورها ،دار اجليل � ،ص.52
((( مو�سوعة ح�ضارة العراق ،ج� ،3ص.274
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نحو ايجاد بناء فل�سفي واخالقي ،ال تنح�صر روافده يف امل�صادر اال�سالمية ،بل
تتعدى ذلك باال�ستفادة من حكمة هندية وفل�سفة يونانية وغنو�صية فار�سية ورهبانية
4
م�سيحة.
وهنا يقول امل�ست�شرق نيكل�سون ( :واقدم انواع الت�صوف اال�سالمي كان ت�صوف
زهد وورع ،ال ت�صوف فل�سفة ونظر .فال�صوفية االوائل كانوا يف احلقيقة زهادا اكرث
منهم �صوفية).
امل�ؤكد ان الب�صرة والعراق عموما ،مهد «الت�صوف الإ�سالمي» .كما �إن
الت�صوف ،مبعناه اال�صطالحي �أي�ضا ،اخذ �شكله ،و�صيغت �أطره ،وو�ضعت هياكله
يف العراق ،من قبل �شيوخ ال�صوفية الأوائل .ممن تعد اليوم �أدبياتهم ومدوناتهم،
امل�صادر الأ�سا�سية يف درا�سة الت�صوف ،منهجا ،وطريقة و�سلوكا .من امثال :ابي ن�صر
ال�سراج(تـ 138هـ) �صاحب كتاب (اللمع يف الت�صوف) ،وابي طالب املكي(تـ386هـ)
�صاحب كتاب(قوت القلوب يف معاملة املحبوب) ،وابي بكر الكالباذي(تـ358هـ)
�صاحب كتاب (التعرف ملذهب اهل الت�صوف) ،وابي القا�سم الق�شريي(تـ465هـ)
�صاحب (الر�سالة الق�شريية) ،وابي حامد الغزايل(تـ505هـ) م�ؤلف (احياء علوم
الدين).
كما ظهرت ا�سماء وطرق كثرية خالل القرنني ال�ساد�س وال�سابع الهجريني.
ك�أبي العبا�س احمد الرفاعي (تـ578هـ) �صاحب الطريقة الرفاعية ،وعبد القادر
الكيالين(تـ560هـ) م�ؤ�س�س الطريقة القادرية )،وال�سهروردي �صاحب الطريقة
ال�سهروردية (تـ563هـ).
كل هذه اال�سماء لعبت دورا ا�سا�سيا ،يف �صوغ القواعد ،واال�صول التي حتكم
العالقة بني املريد والطريقة ،وبينه وبني �شيخها .وما ي�ستتبع ذلك من ممار�سة

((( مو�سوعة ح�ضارة العراق ،ج� ،8ص .277م�صدر �سابق.
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االذكار ،واالوراد.

5

الطرق الصوفية عبر الماضي والحاضر

()6

يبدو �أن انح�سار الطرق ال�صوفية ،وقلة عدد تكاياها وزواياها يف الب�صرة مل
يكن �أمرا عائدا �إلى ال�سنوات الع�شرين �أو الثالثني الأخرية .وهو ما �سنتطرق �إليه بعد
قليل بل نتلم�س هذا الغياب �أو االنح�سار يف فرتة مبكرة ترجع �إلى القرن الثالث ع�شر
الهجري� ،أي قبل �أكرث من قرن .على الرغم من �أن تلك الفرتة ،كانت فرتة ذهبية
للطرق ال�صوفية ،حيث كانت الرعاية الكبرية التي تتلقاها من العثمانيني الذين كانوا
يدعمون الطرق ب�سبل �شتى وي�شجعون على انت�شارها .وهذا ما ي�ضع عالمة ا�ستفهام
كبرية ،حول العوامل الكامنة وراء هذا الرتاجع ال�سريع للطرق ال�صوفية يف الب�صرة.
وجتب الإ�شارة هنا �إلى عدم توفر م�صادر وكتب خا�صة عن تاريخ الت�صوف
ب�شكله امل�ؤ�س�سي يف الب�صرة بد ًءا من القرن الرابع الهجري و �إلى الآن ،عدا بع�ض
الإ�شارات الطفيفة التي تن�شر يف هذا الكتاب �أو ذاك .وهذا �أمر زاد من �صعوبة
معرفة الطرق التي كانت ت�سجل ح�ضورا قويا يف الب�صرة� ،سواء عرب �شخ�صياتها �أو
عرب �أماكن وجودها وانت�شارها� .سنحاول التطرق �إلى ما مت العثور عليه:
الطريقة السهلية

من الطرق الب�صرية القدمية واملندثرة ،يعود تاريخها �إلى القرن التا�سع
امليالدي ،الثالث الهجري .ورمبا هي الوحيدة من بني الطرق ال�صوفية القدمية التي

((( مو�سوعة ح�ضارة العراق ،ج ،8ال�صفحات()281،282
((( بع�ض املعلومات املذكورة حتت هذا العنوان ،وعلى وجه التحديد تلك التي تخ�ص بع�ض التكايا املندثرة واملوجودة والتي مل ي�شر
الباحث �إلى م�صدرها .فهي من معلومات وفرها لنا �أحد مت�صوفة الب�صرة الكبار وهو اخلليفة جا�سم حممد �أحد م�ؤ�س�سي الطريقة
الك�سنزانية يف الب�صرة.
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كان مولدها الب�صرة .ومنها انت�شرت يف العراق وباقي البالد الإ�سالمية.

�أ�س�س هذه الطريقة �أبو حممد �سهل بن عبداهلل الت�سرتي( )7ن�سبة �إلى
ت�سرت(�شو�شرت حاليا) ،وهي من مدن �إقليم خوز�ستان الإيراين .ويعد الت�سرتي،
واحدا من �أكابر فقهاء وعرفاء ع�صره( .)8غادر م�سقط ر�أ�سه �إلى الب�صرة ب�سبب
بع�ض �أقواله التي ا�ستفزت بع�ض العلماء والعامة يف ع�صره .من تلك الأقوال التي
ا�ستغلت للت�شهري به ،قوله« :التوبة فر�ض على كل عبد يف كل نف�س».
ويحكى عن الت�سرتي �أنه قال :خايل قال يل � :أذكر اهلل الذي خلقك .فقلت
كيف �أذكره؟ فقال يل :قل بقلبك ثالث مرات من غري �أن حترك به ل�سانك ،اهلل
معي ،اهلل ناظر � َّإيل ،اهلل �شاهد علي .وكان الت�سرتي ُي�س�أل عن حقائق الزهد والورع
ومقامات الإرادة و�أ�صول العبادة وهو ابن ع�شر ،و ُيح�سن الإجابة عنها �إذ قال :من مل
ي�صحبه الورع �أكل ر�أ�س الفيل ومل ي�شبع (.)9
وهناك ممار�سات زهدية لدى الت�سرتي ع ّرفت زهده وورعه حيث قال  :ال معيل
�إال اهلل ،وال دليل �إال ر�سول اهلل ،وال زاد �إال التقوى وال عمل �إال بال�صرب( .)10وقد خل�ص
الت�سرتي مبادئ طريقته بالن�ص التايل :اعلموا �أن اهلل يف ذاته عامل ،و�أنه ال يدرك،
وال تراه العني البا�صرة يف هذه الدنيا ،ولكنه موجود يدرك بحقائق الإميان ،ال نهائيا
ال يدرك  ،غري ٍّ
حال يف مكان �أو زمان  ،و�أنه �سريى يف الآخرة ظاهرا وباطنا يف مملكته
وعزته وقوته .واعلموا �أن النا�س حمجوبون عن معرفة طبيعة ذاته و�أن عقولهم ال
ميكن �أن ت�صل �إليه( .)11وتويف الت�سرتي ال�سنة 289هـ896/م ودفن يف الب�صرة ،ويقع
((( انظر :الأ�صفهاين ،حلية الأولياء  .189/10،وال�سلمي ،طبقات ال�صوفية � ،ص .206نقال عن املو�سوعة ال�صوفية ،عبد املنعم احلفني،
�ص.81-79
((( امل�صدر ال�سابق ،وانظر �أي�ضا :ال�شعراين  ،الطبقات الكربى 76/1 ،
((( املو�سوعة ال�صوفية ،م�صدر �سابق
( ((1ال�سلمي ،طبقات ال�صوفية �،ص211
( ((1الت�سرتي  ،من الرتاث ال�صويف  ،حققه �إبراهيم حممد جعفر  ،القاهرة ،دار املعارف  .150/1، 1974،وانظر اي�ضا :املو�سوعة
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قربه يف قرية احلمزة يف ق�ضاء �أبو اخل�صيب(.)12
الطريقة الجوزية

تن�سب الطريقة» �إلى ال�شيخ حممد �أبي اجلوزي ،يقال �إنه �أحد مت�صوفة الب�صرة
الكبار ،ولعله من طبقة املت�أخرين( .)13ومازال قربه ماثال تعلوه قبة من الطني يف قرية
بالقرب من حملة ال�سراجي على طريق ق�ضاء �أبو اخل�صيب جنوب �شرق الب�صرة.
وهناك غمو�ض وا�سع يلف هذه ال�شخ�صية ،وندرة كبرية يف معلومات ،تخ�ص �سريته
ومنهجه ال�صويف .فلم ِيرد ا�سمه يف املدونات التاريخية املعروفة التي تناولت ِ�سري
وطرق املت�صوفة �سواء يف العراق �أو غريه.
كما مل ي�شر الباحثون يف الطرق ال�صوفية ،ومنهم امل�ؤرخون لها� ،إلى وجود
طريقة حتمل هذا اال�سم .بالإ�ضافة �إلى �أن مت�صوفة الب�صرة املت�أخرين ال يعرفون
عنه �سوى �أنه مت�صوف بالرغم من �أن بع�ض الباحثني ذكروا هذا اال�سم� ،أعني
الطريقة اجلوزية(.)14
اعتقد �أن الإ�شارة �إلى الطريقة اجلوزية ال تتعدى املجاز ،وحدود ن�سبتها �إلى
ا�سمه ،بو�صفه �صوفيا قديرا كما هي الرواية املتداولة .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن
ميت ب�صلة �إلى العامل ال�شهري ابن اجلوزي فان الأخري بغدادي
ال�شيخ �أبا اجلوزي ال ُّ
وقربه يف بغداد معروف(.)15
على العموم ف�إن �ضريح �أبي اجلوزي يعاين اليوم من ت�صدعات كبرية مما
جعلت بناءه الب�سيط مهدد بال�سقوط .وبالفعل كان ال�ضريح ي�ضم قبتني قيل �إن
ال�صوفية ،ترجمة الت�سرتي� ،ص81-80
( ((1عبد القادر با�شا �أعيان ،مو�سوعة تاريخ الب�صرة ،ج�،1ص354
( ((1عبد القادر با�شا �أعيان ،مو�سوعة تاريخ الب�صرة ،ج�،1ص354
( ((1ح�سني بن �سعدون ،الب�صرة ذات الو�شاحني� ،ص .281وانظر �أي�ضا :العمارة العربية يف الب�صرة ،منذر عبد الكرمي البكر�،ص.27
http://www.basrahcity.net/pather/bbook/amaraarabia/01.html
( ((1حممد النبهاين ،التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية ،ج� ،9ص63-62
8
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�إحداهما تعود لزوجته وقد امنحت بالكامل منذ فرتة لي�ست بق�صرية .وقد احتُلت
�ساحته بعد عام  ،2003مع جزء من �ضريحه من قبل بع�ض املواطنني املتجاوزين
الذين حولوها �إلى معمل ل�صناعة البلوك وم�سكنا لهم.
الطريقة القادرية

وهي �أهم و�أقدم الطرق ال�صوفية يف العراق ،والتي تنت�سب �إلى عبد القادر
اجليالين ( 471هـ  561 -هـ) .ولها �أتباع يف غالبية الدول العربية والإ�سالمية من
العراق ومرورا بال�شام وم�صر و�شرق �إفريقيا ،وهي تعترب �أعمق املدار�س ال�صوفية
و�أكرثها تنظيما .بالإ�ضافة �إلى �أنها يف الغالب تعد مرجعا لكل املت�صوفة امل�سلمني.
وحتى �إن بع�ض رجال الطريقة يعدون م�ؤ�س�سها �أ�ستاذا و�شيخا لأبي العبا�س الرفاعي
م�ؤ�س�س الطريقة الرفاعية بينما يذهب الرفاعية �إلى عك�س ذلك .مبعنى �أن الرفاعي
الكبري كان هو الأ�ستاذ وال�شيخ مل�ؤ�س�س الطريقة القادرية.
والطريقة القادرية هي �أكرث الطرق انت�شارا يف العراق ،وتتفرع عنها كثري
من الطرق الأخرى .ويف الب�صرة هي من �أقدم الطرق ال�صوفية ولفرتة طويلة �إال
�أنها اليوم تغيب كليا عن امل�شهد الروحي يف الب�صرة .وقد كانت للطريقة تكايا كرث،
منها منف�صلة قائمة لوحدها ،ومنها تكايا ملحقة �إما ببيوت م�ؤ�س�سيها �أو بامل�ساجد
واجلوامع .ومن �أهم و�أبرز التكايا التي تعود للطريقة ،والتي كانت مركزا روحيا مهم ًا
يف الب�صرة هي:
تكية جامع املقام .وهي من التكايا امللحقة بهذا اجلامع الأثري الذي �أ�س�س عام
1745م ،وتوقف الذكر ال�صويف( )16فيه منذ �ستينيات القرن املا�ضي.
تكية جامع ذي املنارتني .وهي ملحقة بهذا اجلامع الذي يعد من امل�ساجد
الأثرية التي يعود تاريخها �إلى عام 1765م ،وهي من التكايا املندثرة على الرغم من
( ((1الذكر ال�صويف» نق�صد به نوعا حمددا من الأذكار ال�صوفية وهو ؛ �إقامة املدائح النبوية
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بقاء اجلامع �شاخ�صا حتى اليوم.
تكية الزبري :يتطرق بع�ض امل�ؤرخني املعا�صرين �إلى وجود تكية يف الزبري ،مت
بنا�ؤها عام 1307هـ ،من قبل �إحدى �شخ�صيات �أ�سرة النقيب .وهي مال�صقة ل�ضريح
ال�صحابي الزبري بن العوام .وقد هدمت ،و�أعيد بنا�ؤها عام 1380هـ و�سلمت �إلى
دائرة �أوقاف الب�صرة .لكنها مل تدم طويال للتحول �إلى رو�ضة �أطفال ،وعادت بعدها
لتكون بالن�سبة لإمام جامع الزبري مبثابة امل�سكن له (.)17
ويبدو �أن التكية بنيت لغر�ض �إيواء خدمة ال�ضريح .ومل ي�شر ممن كتب عن
هذه التكية �إلى عائديتها لأية طريقة �صوفية لكن بع�ض املعا�صرين ذكروا �أن التكية
هي من التكايا التي تعود �إلى الطريقة القادرية .على الرغم من �أن الأ�سرة التي كانت
تدير �ش�ؤونها هي �أ�سرة النقيب املعروفة بانتمائها �إلى الطريقة الرفاعية .واليوم ال
يوجد �أي �أثر لهذه التكية يف الزبري .ويقال �إنها �أغلقت نهائيا يف �سبعينات القرن
املا�ضي .وهي غري التكية التي مت بنا�ؤها �أواخر الثمانينيات يف الزبري بالقرب من
احلي الع�سكري ،والتي تعود �إلى الطريقة الك�سنزانية.
تكية امل�شراق :وهي ملحقة ببيت م�ؤ�س�سها عبد الوهاب يف حملة امل�شراق ،وقد
�أغلقت بعد وفاته يف الثمانينيات من القرن املا�ضي.
تكية �أحمد عبد الرحمن :م�ؤ�س�س هذه التكية هو ال�شيخ �أحمد عبد الرحمن وقد
�أ�س�سها يف منزله يف حملة القبلة و�سط الب�صرة .ويعدها بع�ض �صوفية الب�صرة من
التكايا القادرية الن�شطة يف �إقامة الأذكار وحلقات املدح والإن�شاد .لكنها اندثرت بعد
�أن قام �صاحبها بافتتاح تكية تعود للطريقة الرفاعية يف مقام عز الدين يف منطقة
الب�صرة القدمية عام  .1978ويذكر بع�ض معا�صريه �أنه �أ�صبح �شيخا للطريقتني

( ((1انظر� :إمارة الزبري بني هجرتني ج� 1ص  ،34وتاريخ الزبري والب�صرة البن الغمال�س ،باب �إعمار امل�ساجد ،نقال عن املوقع االلكرتوين:
http://alzubair.net/bnghmlas.htm
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القادرية والرفاعية يف وقت واحد(.)18
الطريقة الرفاعية

ُتعد �أي�ضا من �أهم الطرق ال�صوفية ،و�أكرثها انت�شارا يف عموم العاملني العربي
والإ�سالمي .وتنت�سب �إلى م�ؤ�س�سها ال�شيخ �أحمد الرفاعي الكبري املتوفى ال�سنة 578هـ
يف جنوب العراق ،يف ق�ضاء يحمل اليوم ا�سمه وهو تابع ملحافظة ذي قار.
على م�ستوى الب�صرة ،فالرفاعية هي الأكرث ح�ضورا وانت�شارا وت�أثريا من بني
جميع الطرق ال�صوفية ،وقد ا�ستطاعت هذه الطريقة عرب رموزها� ،أن متهد لوالدة
طرق فرعية عنها ،بع�ضها اخت�صت بالب�صرة دون �سواها .يعود الأمر – رمبا� -إلى
قرب موطن الرفاعي وا�ستقراره من الب�صرة.
ما مييز الطريقة الرفاعية يف الب�صرة عن �سواها من الطرق القدمية واحلديثة
هو �إقامتها الدائمة حللقات املديح النبوي يف التكايا واجلوامع .وهو ما مييز �أتباعها
ويع ُّد عالمة فارقة للطريقة .وللطريقة تكايا عديدة� ،أغلبها تعر�ض لالندثار �أو
الإغالق .واهم تلك التكايا:
 تكية مقام ال�سيد رجب الرفاعي :ملحقة مبقام ال�سيد رجب الرفاعي وهو�سبط �أحمد الرفاعي م�ؤ�س�س الطريقة الرفاعية .وتقع التكية يف قرية ال�سبيليات
�إحدى توابع ق�ضاء �أبو اخل�صيب.
وعلى الرغم من بقاء املقام ،وتو�سعة بنائه وا�ستحداث �أبنية ومرافق �أخرى �إلى

( ((1رمبا يعد اجلمع بني م�شيخة الطريقتني يف مدن �أخرى ويف بلدان ثانية �أمرا غريبا .خ�صو�صا �إذا تبني �أن ثمة فروقات ما وتنازع بني
الطريقتني حول ريادة الطرق ال�صوفية يف الإ�سالم .الاّ �أن هذا اال�ستغراب ينح�سر �إذا عرفنا �أن معنى امل�شيخة عند مت�صوفة الب�صرة خالل
العقود الأخرية ال يعني �أن ال�شيخ املعني قد اخذ �إجازة من �شيخ الطريقة يف العراق �أو يف موطن الطريقة الأ�صلي .بل هي جمرد رغبة يبعثها
مريدو �إحدى الطرق ل�شخ�ص ما يظهرون من خاللها رغبتهم يف �إدارة حلقات ذكرهم .وهذا يعني �أن جميع م�شايخ الطرق يف الب�صرة عدا
م�شايخ الطريقة الك�سنزانية هم �شيوخ بـاملجاز� .أي �أنهم مل يجازوا من قبل كبار م�شايخ الطرق ال�صوفية الأم.
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جانبه �إال �أن دور التكية فيها اندثر.
 تكية الرفاعية يف �أبو اخل�صيب :كان يتوالها �أحد �أبناء الأ�سرة الرفاعية «مالبدران الرفاعي» وقد اندثرت منذ ال�سبعينيات.
 تكية مهيجران :تقع يف قرية مهيجران� ،إحدى توابع ق�ضاء �أبو اخل�صيب.وهي مندثرة �أي�ضا.
 تكية حمدان :تقع يف قرية حمدان يف ق�ضاء �أبو اخل�صيب .وهي مندثرة. تكية ال�سراجي :تقع كذلك يف حملة ال�سراجي ،التابعة اي�ضا لق�ضاء �أبواخل�صيب .وهي ملحقة بجامع ال�سراجي القدمي .وكان يتولى �أمورها �أ�شخا�ص
معروفون وقد اندثرت التكية بوفاتهم.
 تكية مقام عز الدين :افتتحت يف �أواخر ال�سبعينيات يف مرقد ال�سيد عزالدين �أحد �أحفاد ال�سيد �أحمد الرفاعي .وبح�سب الروايات �أنها الوحيدة من بني
التكايا الر�سمية املجازة من قبل الأوقاف يف الب�صرة .وهي تقع – كما تقدم -يف
منطقة الب�صرة القدمية .وكانت من التكايا الن�شطة بني الأتباع ال�صوفيني .ومازالت
قائمة على الرغم من وفاة م�ؤ�س�سها ال�شيخ �أحمد الرفاعي عام  1990لكنها تدهورت
�أو�ضاعها بعد عام  ،2003وبعد وفاة متوليها جا�سم الرفاعي عام  2010انتهت التكية
وهي مغلقة لأ�سباب قيل �إنها �أمنية
 تكية حي احل�سني :ملحقة ببيت م�ؤ�س�سها «حامد الرفاعي» وتقع يف حياحل�سني غرب مركز مدينة الب�صرة وهي من التكايا احلديثة  .وقد �أغلقت بعد انتقال
�صاحبها �إلى منطقة �أخرى.
 -تكية حملة القبلة :وتقع بالقرب من �ساحة الدواليب يف حملة القبلة� .أ�س�سها
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ال�شيخ عبد الرحمن الرفاعي وقد اندثرت بعد وفاته يف الثمانينيات.
 تكية الب�صرة القدمية :وتقع يف منطقة الب�صرة القدمية .و�أ�س�سها ال�شيخعمر ،وقد انتهت بوفاته.
مما تقدم يالحظ �أن ح�ضور الطريقة الرفاعية كان يتوزع على مكانني وهما؛
منطقة الب�صرة القدمية مع قرى وحمالت تابعة لق�ضاء (�أبو اخل�صيب) !.يعود هذا
الأمر-باعتقادي� -إلى �أن الأ�سر الرفاعية يتمركز وجودها يف مكانني وهما؛ مركز
املدينة �إلى جانب ق�ضاء (�أبو اخل�صيب)  .لذلك انت�شرت التكايا يف املواقع التي
توطنوها دون �سواها  .وهذا وا�ضح �أي�ضا من خالل معرفة �أن الغالبية ال�ساحقة من
م�سئويل هذه التكايا هم من الأ�سرة الرفاعية دون غريهم .وتعد هذه العائلة من
العوائل الب�صرية القدمية التي بقيت حمافظة على هويتها ال�صوفية طوال تاريخها .
وعلى الرغم من هذا االنت�شار للتكايا الرفاعية� ،إال �إنها اليوم� ،إما مندثرة
وممحية �آثارها �أو �إنها مغلقة بال حلقات ذكر �إال على نحو حمدود.
الطريقة النقشبندية

�أخذت الطريقة ت�سميتها من م�ؤ�س�سها ال�شيخ بهاء الدين حممد بن البخاري
ال�شهري بنق�شبند املتويف �سنة791هـ يف الهند(� .)19أما دخولها �إلى العراق فقد كان على
يد �أبرز �شيوخها ،املعروف با�سم خالد البغدادي الذي ولد يف حمافظة ال�سليمانية
عام 1190هـ ومن ثم هاجر منها بغداد يف مرحلة �صباه ،ومنها انتقل بعد ذلك �إلى
�سوريا وهناك مات عام1242هـ (.)20
وما زالت مدينة ال�سليمانية تعترب �أهم مركز للطريقة يف العراق ،قيا�سا
بوجودها املحدود يف بقية املحافظات العراقية .وتو�صف الطريقة النق�شبندية ب�أنها
( ((1امل�صدر :الطرق ال�صوفية ظروف الن�ش�أة وطبيعة الدور ملمدوح الزوبي – �ص .161 – 158
( ((2املو�سوعة ال�صوفية،عبد املنعم احلفني� ،ص.393
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طريقة ال�صحابة .لذلك �سميت يف فرتة ما با�سم الطريقة ال�صديقية .وهي الطريقة
الوحيدة رمبا التي متيزت بذلك� .إذ �إن غالبية الطرق ال�صوفية تنت�سب �إلى �أهل
البيت �سواء يف الطريقة �أو الن�سب �أو االثنني معا .كما تعد الطريقة الوحيدة من
بني نظرياتها اتخذت �إحدى امللي�شيات ا�سمها يف العراق ،بعد العام  2003حمل ا�سم
جي�ش «رجال الطريقة النق�شبندية» .وهو ملي�شيا م�سلحة متكنت من القيام ب�أعمال
كثرية �ضد قوات متعددة اجلن�سيات يف العراق.
وتنفرد الطريقة بطريقة ذكرها ال�صويف حيث ال تعتمد اجلهر بالذكر بل تعتمد
الذكر ال�سري ال�صامت الذي يعتمد على القلب؛ بالإ�ضافة �إلى �أن حلقات الذكر ت�ؤدى
جلو�سا ال قياما ودون م�صاحبة �أية �آلة مو�سيقية كالطبلة �أو الدف كما هو احلال مع
الذكر القادري و الرفاعي �إلى حد ما.
وقد انتقلت الطريقة �إلى الب�صرة عرب بع�ض م�شايخها و�أتباعها ،الذين وفدوا
�إلى املدينة يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .وقد كان الأبرز من بني من ن�شروا
الطريقة يف الب�صرة هو؛ عبد القادر الأربيلي ن�سبة �إلى حمافظة �أربيل يف �شمال
العراق .وقد مات ودفن يف مقربة احل�سن الب�صري يف ق�ضاء الزبري .ويقول بع�ض
من عا�صر وعرف �شيخ هذه الطريقة �أنه كان يتمتع بح�ضور عال ومكانة كبرية و�سط
�أهايل ق�ضاء �أبو اخل�صيب مقر طريقتهم يف الب�صرة.
ويذكر بع�ض معا�صري الفرتة الذهبية لهذه الطريقة يف الب�صرة� ،إن تكيتهم
التي تقع يف جامع التكية النق�شبندية .كانت ت�شهد فعاليات �صوفية كثرية ،تنوعت بني
�إقامة حلقات الذكر اليومية والأ�سبوعية ،بالإ�ضافة �إلى املدائح النبوية .وكانت مكتبة
اجلامع ،ت�ضم خمطوطات قدمية ،ودواوين �شعر نادرة ،ون�سخ �أ�صلية من ر�سائل
�إخوان ال�صفا (.)21
وقد كان من �أتباعها �أي�ضا ال�شيخ يو�سف احل�سان �إمام جامع الب�صرة الكبري،
( ((2رزاق عبود� ،أبو اخل�صيب فردو�س النخيل واملياه وال�شعر ،على الرابط االلكرتوين

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=91333
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الذي اغتيل ال�سنة  2006يف الب�صرة .والذي مبماته انح�سرت الطريقة ،و�أغلقت
تكاياها ،وتوقفت حلقات الذكر عنها .ما عدا حلقة ذكر تت�ضمن مدائح نبوية فقط
ينظمها بع�ض مت�صوفة الب�صرة يف جامع ال�صحابي الزبري بن العوام.
كما �أ�شرنا �سابقا� ،إلى �أن للطريقة تكيتها الرئي�سة املعروفة يف ق�ضاء �أبو
اخل�صيب ،والتي كانت تتخذ من �أحد اجلوامع مقرا لها .والذي �سمي الحقا با�سم
جامع التكية ويقع يف مركز الق�ضاء .ومل يقت�صر الذكر يف هذه الطريقة على تكيتهم
الرئي�سة يف الق�ضاء ،بل ا�ستطاعت �أن تقيم حلقات الذكر اخلا�صة بها يف جوامع كثرية
و�سط الب�صرة معروفة بن�شاطها ال�صويف ،من قبيل جامع الكواز وجامع احلدادة
اللذين يعرفان ب�أنهما مراكز جذب �أ�سا�سية ،يف �إقامة حلقات الذكر ال�صويف ،على
خمتلف الطرق ال�صوفية .وتفتقر هذه الطريقة اليوم �إلى وجود تكية لها على الرغم
من �أن لها بع�ض املريدين والأتباع.
الطريقة الشاذلية

معروف �أن الطريقة ال�شاذلية ،هي طريقة مغربية� .أخذت ت�سميتها من ن�سبتها
�إلى منطقة �شاذلة يف املغرب .وتنت�سب �إلى �أبي احل�سن ال�شاذيل (ت ـ656ه) الذي
عا�صر ابن عربي .ومن مدر�سته خ َّرج تالمذة م�شهورين يف عامل الت�صوف منهم:
�إبراهيم الد�سوقي �صاحب الطريقة الد�سوقية ،و�أحمد البدوي �صاحب الطريقة
البدوية.
والطريقة ال�شاذلية� ،ش�أنها �ش�أن بقية الطرق ال�صوفية ،لها �أفكارها ومعتقداتها
و�أورادها وطرق تربيتها اخلا�صة بها .وهي تنفرد عن بقية الطرق -على �سبيل املثال-
بالذكر املفرد (اهلل) .وتنت�شر الطريقة يف بلدان املغرب العربي ،بالإ�ضافة �إلى م�صر.
�أما يف العراق فوجودها حمدود .وال يوجد تاريخ وا�ضح لو�صول الطريقة �إلى الب�صرة،
ومن �أدخلها �أول مرة .كل هذا غري وا�ضح ،على الرغم من وجود جملة من �صوفييها
مدفونني يف جامع الكواز و�سط الب�صرة الذي مت بنا�ؤه عام 920هـ يف زمن ال�شيخ
المسبــار
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حممد �أمني الكواز الذي دفن فيه و�سمي اجلامع با�سمه(.)22
ويقال �إن ال�شيخ حممد �أمني الكواز(تـ953هـ) هو �شيخ الطريقة ال�شاذلية يف
الب�صرة(.)23
وي�ضم اجلامع غرفة ت�سمى بـ(حجرة ال�سبعة) فيها �سبعة قبور تعود جميعها
مل�شايخ الطريقة ال�شاذلية .وهم من الذين در�سوا وتعلموا على يد «الويل» وهو لقب
عرف به ال�شيخ الكواز .وي�شري تاريخ وفاة �آخر امل�شايخ ال�سبعة �إلى (1070هـ1659/م)،
وهو ال�شيخ عبد القادر العبا�سي �صاحب كتاب مناقب الكوازيني( .)24كما �أن اجلامع
ي�ضم قرابة اخلم�سني قربا منها :قبور لبع�ض مريدي الطريقة بالإ�ضافة �إلى قبور
بع�ض ال�شخ�صيات العامة  .وت�شري تواريخ �آخر القبور التي يقال �إن بع�ض �أ�صحابها
كانوا من مريدي الطريقة �إلى �أواخر القرن التا�سع ع�شر امليالدي.
وال تتوفر معلومات حول ما ح�صل بعد ذلك للطريقة يف الب�صرة .كما ال يوجد
�أي م�ؤلف –ح�سب علمي -لهذه الطريقة يف الب�صرة ومعتقداتها ومبن كانت تت�صل؟
ومن هم �شيوخها يف العراق ؟ ،ومبن كانوا يت�صلون؟ و�أين كانت تتواجد تكاياهم .وهل
لهم ح�ضور يف حمافظات عراقية �أخرى؟ و�أين؟
كل هذا ال يتوفر ويجهله حتى املت�صوفة احلاليون ،وامل�ؤكد فقط �أن جامع الكواز
يعد واحدا من �أقدم املراكز ال�صوفية يف الب�صرة .وما زال يلتقي عنده يوم اجلمعة
بع�ض مريدي الطريقة ومت�صوفة الب�صرة على العموم .ومازال هذا اجلامع هو مقر
طريقة ال�شاذلية يحت�ضن �إقامة حلقات الذكر الأ�سبوعي مع �إقامة املواليد واملدائح
النبوية .ويتولى �أمور الطريقة اليوم ال�شيخ حممود ح�سني العلي الذي ين�سب له الف�ضل
يف �إعادة احلياة لهذه الطريقة واملحافظة على ا�ستمرارها .وقد تعر�ض اجلامع يف
عام � 2006إلى �أعمال عنف طائفية كما اغتيل �إمامه ال�شيخ وفيق احلمداين بنف�س
( ((2منذر عبد الكرمي البكر ،العمارة العربية يف الب�صرة ،درا�سة يف تاريخ فن البناء والزخارف العربية الإ�سالمي� ،ص .22م�صدر �سابق.
( ((2عبد القادر با�شا �أعيان ،مو�سوعة تاريخ الب�صرة � 1ص .348
( ((2عبد القادر با�شا �أعيان ،مو�سوعة تاريخ الب�صرة � 1ص.366-365
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العام مما �أدى �إلى �إغالقه لفرتة لي�ست ق�صرية.
الطريقة الردينية

لي�ست الردينية طريقة قائمة بذاتها ،و�إمنا هي طريقة خرجت من رحم
الرفاعية .وتن�سب هذه الطريقة �إلى �أ�سرة �آل الرديني ،وهي من الأ�سر ال�صوفية
يف الب�صرة ،والتي ينتهي ن�سبها �إلى جدهم ال�سيد علي الرديني الذي يت�صل ن�سبه
بالإمام زين العابدين بن احل�سني بن علي .وهم �سادة ح�سينيون(.)25
ويقال �إن الأ�سرة جاءت �إلى العراق و�إلى الب�صرة من الهند قبل ثالثة قرون
تقريبا .وا�ستوطن �أحد �أجداهم ،الذي يحمل ا�سم ال�سيد �إبراهيم الرديني يف (�أبو
اخل�صيب) وهو يعد عميد الأ�سرة .وكان �أحد املت�صوفة املعروفني وقد �أ�س�س التكية
يف ق�ضاء (�أبو اخل�صيب) ،وله مريدون يعقدون حلقات الذكر .مات ودفن يف نف�س
الق�ضاء(.)26
ويرى �آخرون �أن ال�شيخ �إبراهيم جاء �إلى الب�صرة العام  925ـ  927هـ( 1519
ـ  1520م ) �أي قبل خم�سة قرون .وتويف �سنة 941هـ  1534م  .وقد بنى ال�شيخ عبد
ال�سالم الثاين العبا�سي �سنة  1011هـ  1602م قبة على قربه( )27وقد كان للطريقة
تكايا كرث ،تتوزع بني مركز املدينة وبع�ض الأق�ضية والنواحي خ�صو�صا ق�ضائي الزبري
و�أبو اخل�صيب.
لكن كان للطريقة تكية ،ع َّدت وقتها ،من �أكرب تكايا الب�صرة ال�صوفية .كانت
مال�صقة جلامع الب�صرة الكبري .ومل تكن تكية لإقامة حلقات الذكر وح�سب ،بل
كانت معهدا علميا وجمل�سا يلتقي عنده كبار علماء و�شيوخ الب�صرة .والطريقة اليوم
مندثرة كليا وال وجود لها .و�إن كانت ثمة حماوالت يبذلها وي�سعى لها بع�ض �أفراد
( ((2عبداهلل بن �إبراهيم الغمال�س ،والة الب�صرة ومت�سلموها البن الغمال�س� ،ص .56
( ((2القا�ضي �أحمد نوري الأن�صاري ،الن�صرة يف �أخبار الب�صرة ،حتقيق الدكتور يو�سف عز الدين� ،ص .73-74
( ((2انظر امل�صدر ال�سابق  .وانظر �أي�ضا :عبد القادر با�شا �أعيان ،مو�سوعة تاريخ الب�صرة � 1ص .353
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الأ�سرة لإعادة ح�ضورها من جديد(.)28
الطريقة التجانية

املعروف �إن الطريقة التجانية �أ�س�سها املغربي �أحمد التجاين �أواخر القرن
الثاين ع�شر الهجري ،وهي من الطرق التي لها ح�ضورها الكبري يف بلدان املغرب
العربي ،ومنه انتقلت �إلى م�صر وال�سودان واجلزيرة العربية والعراق �أي�ضا .ويقال
�إن دخولها للب�صرة كان يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،عرب ال�سودانيني الوافدين �إلى
املدينة لغر�ض العمل .وتعد من الطرق قليلة الأتباع واالنت�شار  .يقت�صر ح�ضورها يف
قرية البلد�إحدى توابع ق�ضاء �أبو اخل�صيب .ويعد «مزاحم جا�سم �آل طه»  -وهو من
مت�صوفة الب�صرة املعروفني� -شيخ الطريقة وم�ؤ�س�سها .وللطريقة �أذكارها الفردية
واجلماعية ،كحال غالبية الطرق ال�صوفية املعروفة.
الطريقة الخمروية

تن�سب هذه الطريقة �إلى م�ؤ�س�سها ال�شيخ علي �أبو خمرة� ،شقيق ال�شيخ حممد
الهندي املت�صوف املعروف واملدفون يف �ضريح ال�شيخ عبد القادر اجليالين يف بغداد.
وتقول الرواية املتداولة بني بع�ض مت�صوفة العراق� ،إن توطنهم يف العراق جاء بعد
هجرة �أ�سرتهم من اجلزيرة العربية يف حدود عام 1233هـ وا�ستوطنوا يف البداية يف
مناطق تتبع حمافظة كركوك �شمال العراق .ومنها انت�شرت هذه الأ�سرة يف مناطق
متفرقة من العراق خ�صو�صا يف بغداد.
�أما يف الب�صرة فيقال �إنها دخلت يف بداية القرن الع�شرين على يد �أحد علمائها
و�صوفييها املعروفني ،وهو ال�شيخ عبد الوهاب الف�ضلي ،والذي يعده معا�صروه من �أبرز
ال�شخ�صيات الدينية وال�صوفية يف الب�صرة ،ولعب دورا كبريا يف ن�شر ثقافة الت�صوف
الإ�سالمي .وقد ا�ستطاع الف�ضلي تو�سيع من دائرة انت�شار الطريقة يف الب�صرة ،عرب
( ((2انظر الرابط االلكرتوين:
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ت�أ�سي�س تكايا تعود لها .ومن �أبرز تلك التكايا:
التكية الرئي�سية :كانت ت�ستقر يف جامع عبداهلل �أغا (جامع الب�صرة الكبري
حاليا) وقد �أ�س�سها ال�شيخ عبداهلل الف�ضلي .وهي مندثرة اليوم.
ال�سيف و�سط الب�صرة .وقد �أ�س�سها مال
ال�سيف :ملحقة بجامع ِّ
تكية جامع ِّ
حممد الأن�صاري .وهي مندثرة �أي�ضا.
تكية جامع احلدادة( :)29ملحقة بهذا اجلامع �أي�ضا  .وهي من ت�أ�سي�س م َّال طه
الأن�صاري.
تكية مناوي جلم :وتقع يف منطقة مناوي جلم يف مدخل ق�ضاء �أبو اخل�صيب.
�أ�س�سها ال�شيخ عبد احلميد .وتعد الطريقة اليوم مندثرة وجميع تكاياها مغلقة بعد
وفاة �أ�صحابها و�شخ�صياتها البارزة .وبح�سب رواية بع�ض مت�صوفة الب�صرة ف�إن
الطريقة اخلمروية لها موقف مناوئ من فعاليات وطقو�س ال�ضرب والإيغال بالأمل؛
كا�ستخدام اخلناجر وال�سيوف .التي تتم�سك بها بع�ض الطرق املعا�صرة.
الطريقة النعيمية

ومن الطرق املتفرعة �أي�ضا عن الطريقة الرفاعية ،ولها وجود يف بع�ض
املحافظات العراقية خ�صو�صا يف �أربيل .وال يعرف متى اكت�سبت هذا اال�سم لكن
امل�ؤكد �أن ت�سميتها جاءت من ت�سمية الأ�سرة التي �أ�س�ستها وهي �أ�سرة ال�سادة النعيمية.
ويقال �إن الطريقة دخلت للب�صرة يف الثالثينيات من القرن الع�شرين على يد �أحد
�أفراد الأ�سرة الوافدين من مدينة املو�صل .ووجودها يف الب�صرة حمدود بتكية واحدة
�صغرية ،قليلة الأتباع ،تقع ملحقة ببيت �أ�سرة م�ؤ�س�سها يف منطقة امل�شراق و�سط
( ((2رمبا يت�ساءل البع�ض �إننا جئنا على ذكر هذا اجلامع -الذي يعد �أحد اجلوامع الأثرية يف الب�صرة -يف طرق �أخرى  .وهذا �صحيح
فقد تنوع هذا اجلامع بتكاياه ال�صوفية �أو باحت�ضانه لطرق خمتلفة .وذلك بح�سب روايات؛ �إن اجلامع يتحول من طريقة لأخرى ح�سب �إمام
اجلامع الذي تعينه دائرة الأوقاف ف�إن كان رفاعيا �أ�ضحى اجلامع حا�ضنة للرفاعيني و�إن كان قادريا �أو غري ذلك ي�صطبغ اجلامع بذلك.
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الب�صرة ير�أ�سها اليوم ال�سيد �أ�سامة النعيمي.
الطريقة النوبية

طريقة لها متيزها يف الب�صرة ،لوجود �أعداد كبرية من ذوي الأ�صول الإفريقية
منذ قرون يف املدينة .وقد �أخذت ت�سميتها ن�سبة �إلى �شعب النوبا القاطن يف الرقعة
اجلغرافية املعروفة بجبال النوبا يف القطاع اجلنوبي ال�شرقي ،من �إقليم كردفان
بجمهورية ال�سودان .وقد �شاع لفظ النوبا للداللة �أي�ضا على �أحد الفنون الإفريقية
الوافدة �إلى الب�صرة و�إلى عموم منطقة اخلليج العربي.
وقد متيز هذا الفن عن بقية الفنون ذوات الأ�صل الإفريقي ،بالإيقاعات
الطقو�سية ذات العمق الديني والتي يعتقد �أن لها دورا يف (تخلي�ص الأبدان من مل�سات
اجلان والأرواح ال�شريرة  ،وبع�ض الأمرا�ض النف�سية والع�صبية امل�ستع�صية وغريها).
وهو لي�س فن الزار»الزيران» الذي ا�شتهر بذلك لكنه ي�شرتك معه ببع�ض الإيقاعات.
ويعد اليوم فن النوبا �أحد الفنون ال�شعبية التي تقدمها فرقة الفنون ال�شعبية الب�صرية.
واملالحظ �أن �أتباع الطريقة النوبية ،ال ي ّدعون �أنهم ينت�سبون ملدر�سة �صوفية
معروفة .بل يجدون �أنف�سهم مدر�سة قائمة بذاتها .فهي� -أعني الطريقة -بجميع
تفا�صيلها تنتمي �إلى املوطن الأ�صلي لإقليم النوبا على الرغم من وجود �أتباعها منذ
مئات ال�سنني يف الب�صرة .لهذه الطريقة تكية( )30يف حملة القبلة -التي تعد احد
مناطق متركزهم -بالقرب من جامع احلدادة املعروف بتاريخه ال�صويف .وتتميز
حلقات الذكر النوبي ب�أداء غنائي راق�ص مع �إيقاع الطبول والعزف على �آالت مو�سيقية

( ((3املكان الذي يتجمع عنده �أتباع الطريقة النوبية ال ي�سمى بـ التكية كما هو احلال عند بقية الطر ق ال�صوفية يف الب�صرة بل له ت�سميته
اخلا�صة والتي تنفرد به الطريقة عن غريها وهو ا�سم «املكيد» .وهو املكان الذي تعقد فيه جل�سات خا�صة .منها؛ وهي الأ�ش َهر ،جل�سة
«الزيران» ويقومون فيها ب�أداء طقو�س خا�صة على �أفراد خا�صني وهم الذين يزعمون �أنهم قد تلب�سهم اجلن �أو ال�شيطان فيجري يف اجلل�سة
ا�ستنطاق اجلن �أو ال�شيطان الذي ي�ستقر بج�سد املتلب�س لغر�ض �إخراجه .وتتم تلك الطقو�س مب�صاحبة تراتيل و�أذكار خا�صة ومبعية �أ�صوات
بع�ض الآالت املو�سيقية القدمية وتذبح خاللها �أي�ضا �أ�ضحية تقدم كقرابني .ومن يقوم بتح�ضري هذه اجلل�سة ي�سمى بـ» البابا» �إذا كان رجال.
وبـ» املاما» �إذا كان امر�أة
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بع�ضها �آالت افريقية قدمية.
كما �أن اللغة التي تعقد بها حلقة الذكر وطقو�سها لي�ست اللغة العربية ،بل
هي �إحدى اللغات النوبية القدمية .لي�س للطريقة �أتباع �صوفيون كرث ،لكنها مازالت
قائمة .ويتولى �ش�ؤونها �شخ�ص يدعى جنم �أبو �سهيل .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الطريقة
تنح�صر بني الب�صريني ذوي الب�شرة ال�سوداء دون غريهم.
الطريقة الممباسية

وهي طريقة جاء بها الب�صريون ذوو الأ�صول الإفريقية اي�ضا ،وقد �أخذت
ت�سميتها على ما يبدو من ممبا�سة»كينيا» .وال يوجد معلومات دقيقة عن هذه الطريقة
وعن تاريخ دخولها .وهل هي طريقة �صوفية �إ�سالمية؟� ،أم �إنها ت�أ�سلمت بعد ذلك.
ويزعم �أتباعها �أن م�ؤ�س�س طريقتهم هو ال�صحابي بالل احلب�شي لذلك ي�سمون
�أنف�سهم �أحيانا بـ الطريقة الباللية .انح�سر اليوم �أتباعها ،وق َّل مريدوها .لكن مع
ذلك لهم اليوم تكية قائمة �أ�س�سها �شخ�ص يدعى مال عبد الرزاق عبد اجلليل يف حي
الذكر
القبلة ال�شعبي ،جنوب غرب مركز املدينة .وت�شهد هذه التكية �إقامة حلقات ِ
الأ�سبوعية .وقد كان لهم تكية يف مركز الب�صرة �أ�س�سها ال�شيخ حممد جوهر املدفون
فيها .وتكاد طريقتهم تنح�صر ب�شريحة ال�سود من �أهل الب�صرة و�إن كان لها ح�ضور
مهم من غريهم.
تكايا مندثرة مجهولة الطريقة

جند �إ�شارة �سريعة �إلى �أ�سماء بع�ض التكايا ،التي �أوردها �صاحب كتاب التحفة
النبهانية عند تطرقه �إلى م�ساجد وجوامع الب�صرة يف القرن الثالث ع�شر الهجري
 .بلغ عددها ع�شر تكايا .حمل �أكرثها �أ�سماء �أ�صحابها �أو م�ؤ�س�سيها .وقد �أ�شار-
النبهاين� -إلى �أن العديد منها مل يعد له وجود يف زمنه� ،إما �أنها امنحت كليا �أو
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�أ�صبحت خرائب (.)31
كما مل ي�شر النبهاين �إلى الطرق التي تعود لها تلك التكايا .وللأ�سف ال وجود
مل�صادر ميكن الركون �إليها ملعرفة الطرق ال�صوفية التي تعود لها تلك التكايا .لكن
بح�سب املتتبع لتاريخ املت�صوفة يف هذه املدينة ،وطرقها ميكن �أن يرجع غالبية هذه
التكايا ،ل�صالح الطريقتني الرفاعية والقادرية .وهما الطريقتان الأكرث والأقدم
انت�شارا ووجودا يف الب�صرة.
والتكايا التي �أوردها النبهاين هي :تكية احلاج عبد القادر الهندي .تكية
العبا�س .تكية جامع �أبي منارتني .تكية جامع مرهون .تكية احلورية .تكية �سري
الذهب .تكية مال عبود .تكية خراب .تكية مال بدران .تكية عبد ال�سالم التفكجي.
وكل هذه التكايا مندثرة اليوم عدا جامع ذي املنارتني هو مازال �شاخ�صا لكن جمرد
جامع ي�ؤمه النا�س لل�صالة فقط.
الطريقة الكسنزانية في البصرة

ا�سمها الكامل هو الطريقة العلية القادرية الك�سنزانية ن�سبة �إلى ثالث
�شخ�صيات بارزة؛ بد ًءا بالإمام علي ،ومرورا بال�شيخ عبد القادر ،وانته ًاء بال�شيخ
عبد الكرمي الك�سنزان(تـ1899م) ،والذي �أخذت الطريقة ت�سميتها منه .ومعنى لفظ
ك�سنزان باللغة الكردية (�سلطان الغيب) �أو (ال�سر الذي ال يعرفه �أحد)(.)32
وقد كان ال�شيخ عبد الكرمي الك�سنزان وقتذاك �شيخا للطريقة القادرية ،لكن
ا�ستطاع �أن ي�ضيف لها خ�صائ�ص جديدة ،مهدت لت�أ�سي�سه طريقة جديدة حملت
ا�سمه فيما بعد منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر امليالدي.
�أما �شيخ الطريقة احلايل حممد الك�سنزاين فقد ا�ستلم الطريقة بعد وفاة
( ((3النبهاين ،التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية ،ج�،9ص.99-97
( ((3ال�شيخ حممد الك�سنزاين ،مو�سوعة الك�سنزان فيما ا�صطلح عليه �أهل الت�صوف والعرفان  -ج - 19مادة ( الكاف  -م ي ي)
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والده ال�شيخ عبد الكرمي الثاين(تـ1978م) .وهو من مواليد (1938م) .ويعزى له
الدور الكبري يف ن�شر الطريقة وا�ستقطاب مريدين لها .لي�س يف العراق وح�سب بل
يف دول كثرية .وتنتمي العائلة الك�سنزانية �إلى الع�شرية الكردية املعروفة بـال�سادة
الربزجنية ،والتي تعد �أكرب الع�شائر يف �إقليم كرد�ستان العراق.
دخلت الطريقة للب�صرة يف بداية الثمانينيات من القرن املا�ضي ،بوا�سطة
بع�ض الع�سكريني املنتمني للطريقة ،والذين يخدمون يف جبهة الب�صرة �أثناء احلرب
مع �إيران .والذي متكن �أحدهم وهو �ضابط برتبة رائد يدعى «حجي نهاد» من �أهايل
من اللقاء يف عام (1982م) ب�شخ�ص يدعى �إبراهيم
الأعظمية يف بغداد
�أحمد( )33وهو م�ؤذن جامع الكواز ال�شهري.
وقد ا�ستطاع (حجي) نهاد �إقناعه� -إبراهيم �أحمد -وبع�ض م�شايعيه من
منا�صرة الطريقة الك�سنزانية والتمهيد لإدخالها للب�صرة .بعد �أن ا�صطحبه معه �إلى
بغداد لي�أخذ �إجازة يف خالفة الطريقة يف الب�صرة� .إال انه مل ي�ستمر مع الطريقة
�إال فرتة حمدودة ليغادرها نهائيا عام  .1983وتلك كانت البداية ،التي دفعت �أحد
مت�صوفة الب�صرة على الطريقة الرفاعية وهو «جا�سم حممد عبد اهلل» ،والذي
�سي�صبح الحقا �أول خليفة ب�صري فاعل للطريقة الك�سنزانية بعد �أن �أجازه �شيخ
الطريقة العام حممد الك�سنزاين.
ويعد خليفة جا�سم ،وهو ينحدر من �أ�صول بلو�شية �سنية املذهب ،مبثابة نقطة
ال�شروع لبداية انت�شار الطريقة يف الب�صرة .ويف منزله مت تنظيم �أولى حلقات الذكر
قبل �أن تنتقل �إلى التكايا التي مت بنا�ؤها يف �أماكن متفرقة من الب�صرة (.)34
وقد ا�ستطاع خليفة جا�سم ،وهو من �أ�سرة �صوفية قدمية� ،أن ي�ستقطب للطريقة،
�أتباعا كرث ومن مذاهب �إ�سالمية خمتلفة .وكان �أبرز الأتباع؛ �شخ�ص يدعى «طالب
(� ((3إبراهيم احمد» هو نف�سه رئي�س بيت املقام العراقي يف الب�صرة �سابقا ،و�أ�ستاذ للمقام العراقي حاليا ،و�شخ�صية مو�سيقية معروفة
يف العراق.
( ((3لقاء �أجراه الباحث مع طالب مريزا احل�سيني –�أحد م�ؤ�س�سي الطريقة الك�سنزانية يف الب�صرة -يف منزله بتاريخ 2010/12/9
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مريزا احل�سيني» وهو �شيعي املذهب ،وينحدر من �أ�سرة دينية معروفة يف الب�صرة.
وقد ا�ستطاع الأخري -خليفة طالب الحقا� -أن يلعب هو وخليفة جا�سم دورا تب�شرييا
كبريا للطريقة يف الب�صرة ،وعلى يديهما متكنت الطريقة من �إيجاد موطئ قدم لها
يف الب�صرة حتى الآن.
مع �أن االثنني ان�سحبا عن الطريقة لأ�سباب �أرجعوها �إلى هيمنة امل�صالح
الفئوية اخلا�صة داخل التكايا وتغري النوايا ال�صادقة �إزاء خدمة �أتباع الطريقة
ومريديها (.)35
تكايا الطريقة في البصرة:

كما �أ�شرنا �إلى �أن تاريخ دخول الطريقة الك�سنزانية �إلى الب�صرة ،يعود �إلى
بداية الثمانينيات من القرن املن�صرم .وقد ُنظمت �أولى حلقات الذكر يف بيت �أحد
م�ؤ�س�سيها الأوائل عام  .)36(1981وبقيت حلقات الذكر تعقد يف بع�ض بيوت م�ؤ�س�سيها،
وخ�صو�صا منزيل «اخلليفتني» جا�سم وطالب .حتى عام  .1987وهو الذي �شهد بناء
�أولى التكيات الك�سنزانية يف الب�صرة .و�أهم التكايا العائدة للطريقة هي:
�أوال :تكية الب�صرة :وهي �أول تكية للطريقة ،تقع يف منطقة الب�صرة
القدمية ،مت ت�أ�سي�سها يف  1987من قبل «خليفة جا�سم»-تقدم ذكره .-ويديرها الآن
اخلليفتان عماد وعادل ،بعد �أن ان�سحب منها جا�سم .وتعد تكية الب�صرة ثاين تكايا
الطريقة من حيث �أهميتها ،والأن�شطة التي تقوم بها نظري� :إقامة حلقات الذكر
الأ�سبوعية او اليومية ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاد املدائح النبوية.
ثانيا :تكية الزبري� :شهدت مدينة الزبري افتتاح �أول تكية عام  ،1988وهي
ملحقة ببيت �أحد م�ؤ�س�سي الطريقة يف الب�صرة وهو مريزا طالب احل�سيني .ويف العام
نف�سه متكنت الطريقة من بناء �أكرب التكايا و�أو�سعها و�أكرثها �إقامة حللقات الذكر
( ((3لقاء مع طالب مريزا احل�سيني ،م�صدر �سابق
( ((3لقاء �إذاعي مع خليفة عماد عبد ال�صمد م�س�ؤول تكية الطريقة يف مركز الب�صرة� ،إذاعة املربد ،حزيران 2009
24
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يف الب�صرة قاطبة .لذا تعد التكية الرئي�سة للطريقة ،على الرغم من �إن�شاء تكيات
�أخرى بعدها .وقد لعب اخلليفة طالب ال�شيعي املذهب ،دورا �أ�سا�سيا يف حتقيق �أول
بيت ر�سمي للطريقة يف الزبري.
واملالحظ �إن غالبية من تولوا �شئون هذه التكية ،هم من غري �أهل الب�صرة،
بل حتى من خارج العراق .فقد توالها مرة �شخ�ص �سوداين اجلن�سية .بينما بقي
الب�صريون بعيدا عن ذلك حتى عام  .2003و�أ�سباب ذلك كما يقول بع�ض �أتباعها
تعود �إلى وجود حزازات مذهبية وعرقية ،وحتى مناطقية .لكن كل ذلك يجري على
نحو غري معلن من قبل كبار م�سئويل الطريقة ،فالأولوية للعرقية الكردية �أوال ومناطق
ال�شمال والو�سط ثانيا مع جتاهل �أتباعهم من املنطقة اجلنوبية والب�صرة على وجه
التحديد(.)37
ثالثا :تكية القرنة� :شيدت العام  1989من قبل م�ؤ�س�سها ال�سيد ح�سن
املو�سوي� ،شيعي املذهب ،وقد ا�ستمرت با�ستقبال املريدين والأتباع حتى  2003بعد
تغيري النظام ال�سيا�سي يف العراق.
رابعا :تكية الأ�صمعي :مت ت�أ�سي�سها العام  ،1991هي لي�ست بنا ًء منف�صال
قائما بذاته .كما هو حال التكايا ال�سابقة ،بل هي عبارة عن مبنى �صغري ملحق ببيت
م�ؤ�س�سها اخلليفة «علي �شبيب» ،وهي مغلقة الآن .
خام�سا :تكية حميلة :ن�سبة �إلى قرية حميلة يف ق�ضاء �أبو اخل�صيب يف
الب�صرة ،مت بنا�ؤها بني عامي  .1990ومازالت التكية ت�شهد �إقامة حلقات الذكر
الأ�سبوعي .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن م�ؤ�س�س هذه التكية،هو �شخ�ص يدعى خليفة

( ((3يقول« :ف�أنا على الرغم من �أين لعبت دورا حموريا يف �إكمال التكية الرئي�سة وكنت من امل�ؤ�س�سني الأوائل �إال �أنهم جتاهلوين ومل
يكافئوين ب�إدارة م�سئولية التكية الأم للطريقة يف الب�صرة .وعندما �أر�سلت عتابا لل�شيخ العام للطريقة عرب بع�ض الأتباع ،جاءين اجلواب
�أن احلكومة العراقية ال�سابقة (نظام �صدام ح�سني) �ألزمته �أن ال يعطي م�سئولية التكايا الرئي�سة �إلى �أتباع من �أ�صول �شيعية»( لقاء مع
طالب ،م�صدر �سابق).
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علي عبد احل�سن وهو �شيعي املذهب.
�ساد�سا :تكية الفاو :وهي �آخر التكايا التي افتتحتها الطريقة يف الب�صرة
العام  2004يف ق�ضاء الفاو �أق�صى جنوب �شرق الب�صرة .وقام بفتحها ال�شيخ عبد
املجيد الرا�شد .وهي تكية مفتوحة ويقام فيها الذكر ال�صويف.
هذه هي التكايا التي تعود �إلى الطريقة الك�سنزانية ،والتي توقف بع�ضها عن
�إقامة حلقات الذكر �إما لوفاة �أ�صحابها �أو ملر�ضهم.
وهنا جتب الإ�شارة �إلى �أنه طوال تاريخ الطرق ال�صوفية يف الب�صرة ،مل ي�سجل
انت�شار للتكايا بهذا العدد لطريقة واحدة .ويربر القائمون على الطريقة كرثة التكايا
العائدة لهم ،ب�أن الطريقة تبذل ماال وفريا لغر�ض تو�سعة رقعة انت�شارها �سواء يف
العراق �أو غريه من البلدان الأخرى .وهي تدعم بقوة بناء التكايا يف كل مكان .وعلى
الرغم من هذا االنت�شار لتكايا الطريقة يف الب�صرة� ،إال �أن عدد �أتباعها ظل حمدودا
وتناق�ص �أكرث يف خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية.
ويقدر بع�ض م�س�ؤويل الطريقة يف الب�صرة عدد �أتباعهم بـ( )2000مريد(،)38
وهو عدد يدلل على حمدودية منا�صري هذه الطريقة على الرغم من ح�ضورها
الوا�سع .وطبعا الأمر �أكرث انح�سارا بالن�سبة لطرق �صوفية �أخرى ،والأ�سباب كثرية
�سن�أتي على ذكرها الحقا.
خصائص متصوفة البصرة في الوقت الراهن

رمبا متيزت مدر�سة الب�صرة يف الت�صوف ،مبعناه الروحي ،ومنذ الن�ش�أة عن
غريها باالعتدال والتو�سط ،ومل يعرف ت�صوفها ال�شطحات ،التي �شاعت لدى مدار�س
�أخرى غري عراقية .كمدر�سة الت�صوف الأعجمي .التي عرف عنها �أنها مدر�سة
(ال�سكر واملالمة وال�شطحات) .وهذا ما يت�ضح يف �شخ�صيات تنت�سب لهذه املدر�سة
( ((3لقاء �إذاعي مع خليفة عماد ،م�صدر �سابق.
26
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ك�شخ�صية �أبي زيد الب�سطامي (تـ261هـ) .يف املقابل عرفت املدر�سة الروحية يف
عموم العراق با�سم؛ مدر�سة التوكل وال�صحوة.
ما يهمنا هنا هو التطرق حتديد ًا �إلى ما مييز مت�صوفة الب�صرة منذ منت�صف
القرن الع�شرين وانتهاء بالقرن الواحد والع�شرين .وهم يعتربون من جيل روحي واحد
على نحو عام ،مع فارق ب�سيط هو �أن مت�صوفة الن�صف الأول من القرن الع�شرين مل
يعرفوا ما يعرف اليوم باخلوارق اجل�سدية عند بع�ض الطرق .عدا ذلك هم يت�سمون
ب�سمات واحدة .و�أهم تلك ال�سمات:
 االعتدال :من �أبرز �سمات ممار�سي الت�صوف يف الب�صرة لي�س الآن ،وح�سببل هي �صفة الزمتهم منذ ن�ش�أة احلركة الروحية يف الب�صرة.
 التكامل بني ال�شريعة والطريقة� :سمة قدمية �أي�ضا ا�شتهر بها الب�صريونالأوائل مع اجلدد .مل يذكر امل�ؤرخون �أن �صوفيا ب�صريا �شذ عن ذلك �إال على نحو
حمدود� .أما الآن ،فال يوجد من املت�صوفة احلاليني من ال ي�ؤمن بذلك .بل يجدون
يف الأمر �شرطا حتميا و�إال ُع َّد من غريهم .وال ميكن ولوج الت�صوف دون ممار�سة
الفرائ�ض �أوال.
 �سنية املذهب :جميع ال�شخ�صيات البارزة ومعهم امل�ؤ�س�سون والذين جاءوامن بعدهم هم ينت�سبون �إلى املذهب ال�سني .وهو املذهب الر�سمي للمت�صوفة وللطرق
التي برزت بكرثة من القرن ال�ساد�س الهجري وحتى القرن اخلام�س ع�شر .ففي
الب�صرة ال توجد طريقة �صوفية مبعناها اال�صطالحي �إال وهي �سنية املذهب .نعم
هناك منت�سبون لهذه الطرق من ال�شيعة وب�صورة حمدودة جدا.
كون �أئمة الطرق ال�صوفية يف العراق ويف الب�صرة هم �سنيو
وعلى الرغم من ِ
املذهب� ،إال �أن هذا مل ي�ؤثر يف قناعتهم حول �ضرورة التم�سك بالأخوة الدينية .لذا
– كما �أ�شرت -ت�ضم الطرق مذاهب �إ�سالمية متنوعة دون �أن يرتك ذلك حزازات
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طائفية ومذهبية على الأقل يف خطابها الر�سمي.
 االنقطاع مع الطرق الأم :اق�صد بذلك �أن غالبية مت�صوفة الب�صرة حاليالي�ست لديهم �صالت �أو توا�صل مع الطرق الأم �سواء يف العراق �أو يف بلدان عربية
�أخرى .بل يعي�شون مبعزل عنهم وال يتلقون �أية تعليمات �أو توجيهات من �أحد ،عدا
�أتباع الطريقة الك�سنزانية.
وهذا يتبني على نحو �أكرث و�ضوحا بعدم وجود م�شايخ حقيقيني للطرق بقدر
�أتباع تربطهم عالقات قلبية مع الطريقة التي ينتمون �إليها وعادة ما ي�أتي ذلك
لأ�سباب عائلية .مبعنى �أن عوائلهم عرفت بوالئها لطريقة ما و�أ�صبح وال�ؤها جز ًءا
من هوية العائلة.
العالقة مع السلطة

بالنظر �إلى انح�سار كبري يف ح�ضور املت�صوفة وطرقها والتكايا التي تتبع لها
يف مدينة الب�صرة؛ حينئذ ال معنى للحديث عن طبيعة العالقة بينهم وبني ال�سلطة
خ�صو�صا مبعناها ال�سيا�سي .ب�سبب غياب الطرف املعني -و�أعني به املت�صوفة -امل�ؤثر
يف امل�شهد ال�سيا�سي �أو حتى االجتماعي .وهذا اال�ستنتاج ال ينح�صر وح�سب يف الفرتة
الأخرية بل ين�سحب �أي�ضا على عقود م�ضت وبالأخ�ص خالل العقود الثالثة الأخرية.
وهذا ما يدفعنا �إلى القول �إن العالقة بني مت�صوفة الب�صرة وبني ال�سلطة
ال�سيا�سية ات�سمت بالقطيعة النهائية �أو �شبه النهائية .وعلى امل�ستويني الفاعل
واملفعول .فلم يكن لهم دور داعم لل�سلطة �أو حمر�ض عليها .كانت العالقة تت�سم
بالهدوء وامل�ساملة ،وكانت ال�سلطة تغ�ض النظر عنهم العتقادها ب�أنهم مل ولن ي�شكلوا
عامل قلق لها ،ب�سبب انت�شارهم املحدود واملحدود جدا لدى عامة النا�س.
نعم ثمة ن�شاط �سيا�سي ب�سيط حاول تفعيله حزب �سيا�سي يقوده �أحد �أبناء
�شيخ الطريقة الك�سنزانية يف العراق وهو الدكتور نهرو حممد ،لكنه مل ينجح بك�سب
ود املت�صوفة حتى من داخل �أتباع الطريقة -الطريقة الك�سنزانية� -أوال ملحدوديتهم
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وثانيا لعدم متتع هذا احلزب بح�ضور �سيا�سي مهم يف ال�ساحة العراقية .كما �أن هذا
الن�شاط املتوا�ضع ال يظهر �إال يف الدورات االنتخابية وبانتهائها يختفي احلزب عن
امل�شهد الب�صري.
أتباع الطرق الصوفية والتصنيف االجتماعي

رمبا ينح�صر �أتباع الطرق ال�صوفية يف بلد ما على طبقة اجتماعية ،و هذا ما
ال ينطبق على �أتباع الطرق ال�صوفية يف الب�صرة فقد تنوعت االنتماءات الطبقية
لأتباعها .ف�إلى جانب عامة النا�س وفقرائهم هناك �أي�ضا من ع ّليتهم و�أعيانهم
�سيا�سيا �أو اجتماعيا .لكن مع هذا التنوع الطبقي بني �أتباع الت�صوف يف الب�صرة
تبقى الن�سبة الكربى من مرتادي التكايا هم من طبقة الفقراء ومتو�سطي الدخل
ومن عامة النا�س وب�سطائهم .وال�سبب -كما �سيتم التطرق �إليه عند تبيان �أ�سباب
االنح�سار -هو �أن الطرق ال�صوفية مل ت�ستطع من خالل خطابها �إقناع �أ�صحاب العلم
و�أهل الوجاهة وامل�شتغلني يف ال�سيا�سة باالنتماء لها.
استهداف الصوفية بعد 2003

املعروف عن �أهل الت�صوف� ،أنهم ميالون �إلى امل�ساملة والهدوء ،يف عالقتهم
ال�سيا�سية على الأقل خالل القرون الأخرية يف العراق والب�صرة �أي�ضا� .إال �أن تلك
ال�صفة ،مل تكن كافية لإبعادهم عن دائرة اال�ستهداف ،من قبل �أطراف ميل�شيوية
وحزبية ودينية �أي�ضا.
ففي الب�صرة االطراف ايل حاولت التعر�ض لهم و�إنهاء وجودهم ،لي�ست هي
نف�سها التي الحقت مت�صوفة بغداد �أو بقية املدن العراقية غري مدن اجلنوب .فبينما
الحقت اجلماعات ال�سلفية اجلهادية تلك الطرق و�أتباعها يف و�سط وغرب و�شمال
العراق .الحقت جماعات جهادية �شيعية ،مت�صوفة اجلنوب والب�صرة ب�صفة خا�صة،
و�إن كان تعر�ضهم لهم �أقل وترية من �أقرانهم يف مناطق بغداد و�أعايل الفرات.
فقد تعر�ضت التكية الرئي�سية لإحدى الطرق يف الب�صرة العام � 2004إلى
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�سقوط قذائف هاون على مقرها .كما واجه بع�ض املت�صوفة(الدراوي�ش) م�ضايقات
كثرية من قبل عنا�صر تنتمي �إلى �أحزاب دينية م�سيطرة .ويتحدث بع�ضهم ،عن �أن
بع�ض التكايا واجهت �ضغوطات لتحويلها �إلى ح�سينية ل�صالح �أحد الأطراف الدينية
املت�شددة �إال �أن املحاولة مل تنجح.
وارتفعت وترية التعر�ض للمت�صوفة بعد العام  2006الذي �شهد �أعماال طائفية
كبرية ،بعد تفجري واحد من �أهم املراقد ال�شيعية يف �سامراء .وقتها واجه الدراوي�ش
�أو�ضاعا �صعبة للغاية .خ�صو�صا الذين يح�ضرون منهم حلقات الذكر يف التكايا .مما
دفعهم �إلى االنقطاع عن التوا�صل معها واالنعزال داخل منازلهم .كما تعر�ضت التكية
الرئي�سية للطريقة الك�سنزانية يف الزبري� ،أواخر العام � 2004إلى مداهمة �أمنية
عراقية مب�شاركة قوات دمنركية� ،إثر «و�شاية» حول وجود �أ�سلحة داخل التكية وحتولها
�إلى مكان لإيواء امل�سلحني.
أسباب انحسار الطرق الصوفية في البصرة

على الرغم من �أن الب�صرة احت�ضنت تاريخا طويال للحركة الروحية يف
الإ�سالم ،وكانت قد و�ضعت �أ�س�س وقواعد تلك احلركة ،بالإ�ضافة �إلى تقدميها
�أ�سماء كبرية يف هذا املجال ،مع كل هذا فهي اليوم ت�شهد انح�سارا كبريا ووا�ضحا
على ال�صعيدين؛ �صعيد الطرق ال�صوفية و�أتباعها ،على حد �سواء .وهذا االنح�سار
مل ت�سجله الب�صرة فج�أة ،بل يعود -على الأقل -للعقود الثالثة الأخرية ،و�إن كان
االنح�سار ات�سع �أكرث بعد عام � 2003إال �أنه بد�أ مبكرا عن ذلك.
وميكن �أن نوجز �أ�سباب ذلك بالآتي :
�أوال :عدم قبول االجتاه ال�صويف مبعناه اال�صطالحي عند عامة النا�س ،الذين
يعدونهم جزءا من فئة ال�ضالني ،ب�سبب �أعمال خوارق ت�ؤديها بع�ض الطرق .مما
مهدت التهامها بالدجل وال�سحر.
ثانيا :غياب املراكز الثقافية والتنظيمات االجتماعية ،التي ترعى ن�شر ثقافة
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الت�صوف وبيان م�ضامينه وفل�سفته و�أ�صوله.
ثالثا :االنتماء الطائفي والتدين املذهبي ،الذي يت�صف به غالبية �أبناء
الب�صرة ،والنظر �إلى كل خمتلف مذهبي نظرة ت�شوبها الريبة وعدم الثقة.
رابعا :الت�شهري بهم دينيا من قبل رجال الدين الوعاظ ،ور�سم �صورة �سلبية
عنهم بو�صفهم �أهل بدعة وانحراف .وهذا ما كان يعلنه املنتمون �إلى املذهب الوهابي
قبل عام  2003و�أكده من بعدهم عدد من خطباء ووعاظ ال�شيعة.
خام�سا :عالقتهم ال�سيا�سية مع نظام �صدام ح�سني التي ات�سمت بالهدوء� .إلى
جانب وجود تقارير تتحدث عن تورط بع�ض كبار �إحدى الطرق الكبرية يف الب�صرة
يف تلقي �أموال طائلة من قبل النظام العراقي قبل العام  ،2003كانت �سببا �آخر للنظر
�إليهم �سيا�سيا بو�صفهم عنا�صر غري مرحب بها يف امل�شهد اجلديد.
�ساد�سا :عدم وجود جمل�س �أو احتاد ،يجمع مت�صوفة الب�صرة على اختالف
طرقهم وم�شاربهم الروحية .مما �أ�ضعف وجودهم وح�ضورهم يف الواجهة.
هذه هي اهم العوامل ،واال�ساب التي ات�سمت بها ظاهرة االنح�سار املتزايد
للطرق ال�صوفية ،واتباعها يف مدينة الب�صرة .وبطبيعة احلال ،الميكن االدعاء انها
وحدها امل�س�ؤولة عن ت�شكل هذا امل�شهد املن�سحب .فهناك عوامل متداخلة ،كثرية لكنها
– من وجهة نظري -مل ت�ستطع ان تكون طرفا ا�سا�سا ،وم�ؤثرا داخل هذا امل�شهد.
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