
 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةدامة . . السنة المجلة الدراسات المست

 

 
  1163 

 (دراسة كمية)التوزيع اجلغرايف للتكايا الكسنسانية يف العراق
 د. محمود صالح سعيدأ.     . وفاء خضر احمدمم.              

 جامعة الموصل/كمية اآلداب  جامعة الموصل/كمية التربية لمعموم االنسانية
Wafaakhudhur909@gmail.com   

 الممخص
ونررا  هىميتيرس ، أبررز مرازرز التردين فرع العرراق والعرسلم ا  ر مع تعد الطرق الصوفية واحدة من       

ا جتمسعيررة والدينيررة فرررد أرتررا  اصررحسىس  سمررة مرازررز لاتجمررت أطاررق عايررس عرردة ت ررميست ح ررب مو عيررس 
وىرع عبرسرة عرن م رسحة مرن ا رض ذات بنرسض متواهرت ىردفيس ، الجغرافع ومن بينيس  ميت بر )التزسيرس 

 لصوفية فييس لاذزر وتدارس امور الدين والدنيس .جمت اتبسع الطريرة ا
ولمس زسنت الطريرة العايرة الرسدريرة الز رنزانية واحردة مرن ألرير الطررق الصروفية فرع العرراق نظررا        

فررد لريدت ، ومس حماتو من  ريم الت رسمو والتعرسيش، لمس تمتعت بو من مزسنة وا عة فع  اوب العرا يين
وجرد الحرث مرن الهررورل ت رايط الهروض العرا ية المختافة وزثرر اتبسعيرس لرذل   فع المدن وا عس   انتلسرا  

عاررا التوزيررت الجغرافررع لاتزسيررس الز ررنزانية فررع العررراق نظرررا  ل ررعة انتلررسرىس ومحسلررة التعررر  عاررا المرردن 
 والرصبست العرا ية التع تواجدت فييس مرازز ىذه الطريرة .

البسحثرررسن ترررين وجررود العديرررد مررن تزسيرررس الز ررنزان فرررع العرررراق وبعررد الم رررو الميرردانع الرررذل اجررراه        
المريدين التسبعين لاطريرة ممس ا توجب  يسم ليخ الطريررة ننرذا  اللريخ محمرد  دخسصة بعد ازديسد اعدا

  بسلتوجيررو لفررتو وبنررسض عرردد مررن التزسيررس لامريرردين لزررع يرتسدىررس اتبررسع 0202-8978المحمررد الز ررنزان )
لتبايغرست الترع تصردر مرن الملريخة وخسصرة ا وراد الخسصرة بسلطريررة وا وامرر الطريرة مرن اجرا اخرذ ا

العسمررة ا خررر  التررع تخررص المريرردين فررع حيررستيم العسمررة وزررا مررس لررو ع  ررة بيررم وبعرروا ايم فررع حيررستيم 
 الدينية والدنيوية .

افرع لاتزسيررس ي راط البحرث عارا التطرور التررسريخع لمصرطاو التزسيرس عمومرس  ثررم عررض التوزيرت الجغر      
الز نزانية فع العراق وا ترراض اوهسعيس ومزسنيس وتسريخ تس ي يس وزا مس لو ع  ة ببتوزيعيس الجغرافرع 
فررع العررراق ومحسولررة الخررروج بس ررتنتسجست خسصررة تزلرر  ابرررز المرردن التررع احتهررنت الطريرررة والبرىنررة 

تخرص مرذىب او ديرن بعينرو ولزرا  عاا اىمية ىذه الطريرة زونيس ترفت لعسر انيرس لجميرت العررا يين و 
 لريحة معينة . والمجتمت العرا ع وليس لف ة خسصة أف ست 

 التوزيت الجغرافع، تزسيس، التصو ، ز نزان: الكممات المفتاحية
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Abstract 

The Sufi orders are one of the most prominent centers of religiosity in 

Iraq and the Islamic world, and in light of their social and religious 

importance, the healthiest of them considered the establishment of gathering 

centers, which he called several names according to their geographical 

location, among them it was called (Takaya), which is an area of land with a 

modest construction aimed at collecting followers The Sufi way is for 

remembrance and studies of religious and worldly matters. 

After the field survey conducted by the two researchers, it was shown that 

there are many takyas in Iraq, especially after the increase in the number of 

followers of the tariqa, which necessitated that the Sheikh of the tariqa at the 

time, Sheikh Muhammad Muhammad al-Muhammad al-Kasanzan (1978-

2020) directed to open and build a number of takyas for devotees to be 

frequented by followers of the tariqa in order to take The notifications issued 

by the sheikhdom, especially the wirds of the order and other general orders 

that pertain to the devotees in their public life and all that has to do with them 

and their families in their religious and worldly lives. 

Keywords: al-Kasanzan, The Sufi , takyas , Geographical distribution 

 التطور التاريخي لظاهرة التكايا عند الطرق الصوفية : أوالا 
لتلما معنا التزيرة فررد ظيرر ، تطورت عدة مصطاحست لاتزية  با ىذه الت مية

أوا منلاة صوفية فع ا   م ن وىع تررت عرسدة فرع الرير  أو وىع   8)مصطاو الدويرة
ظيرر بعرد الردويرة لفرظ الزاويرة والربرسط والخسنررسه، فسلزاويرة   0)خسرج المردن فرع بدايرة أمرىرس

ىرررع منلررراة صررروفية اصرررغر مرررن الربرررسط وازبرررر مرررن الررردويرة، يرررروم عارررا تس ي ررريس لررريخ 
وبعد اجسزت من ليخ أعاا منرو  متصو  وعسلم دين باغ بو المرسم مس يؤىاو إلا ذل  ن
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فررررع ا رلررررسد والتربيررررة ن يفتحيررررس عررررسدة عنرررردمس   ي ررررت مجا ررررو بعررررد لافرررررراض والمريرررردين 
والرسدمين من المدن البعيردة مرت الهريسفة، فتؤ رس ىرذه الزاويرة فرع زاويرة مرن دار اللريخ 

 . 3)وا تطسعو م سحة من داره يخصصيس لاعبسدة والذزر
الزاوية ولريس لررطس  أن يزرون خرسرج المردن برا الزثيرر ىو ازبر من   4)أمس الربسط

، والبعض منيس يوجد لغرض العزلة وهيرواض الفررراض  5)نيس داخا المدن الزبر  مثا بغدادم
العبسد وياتع إلييس ايهس  من غير المتصوفة من المنرطعرين وعرسبرل ال ربيا والم رسفرين، 

وا لررررا  عارررا تربيرررة المريررردين  وأيهرررس  لزرررا ربرررسط لررريخيتولا ميسمرررو وادارترررو وتنظيمرررو
 . 6)وتحديد خاواىم واحواليم واعطسض الددروس الدينية وغيرىس من الممسر ست الدينية 

نمررس  أمررس لفررظ )خسنرررسه  او خسنزررسه ظيررر فررع العررراق وىررو لرريس لررو اصررا عربررع، وا 
زامة فسر ية أو ترزية ظيرت فع العصر العثمسنع وىو من مرطعرين  خرسن وىرو ا ميرر 

 .  7)اطسن و )زسه  ويعنع المزسن فيصبو معنسه مزسن ا مراض أو ال  طين او ال 
ولمس تطورت المفسىيم بتو ت ا   م من خ ا حرزة الجيسد ا   مع وا رلسد 
الررردينع والررردعوة ظيرررر مصرررطاو التزيرررة ن وصرررات حمرررا الخوانرررق وىرررع ال التزيرررة زامرررة 

وا نعرررزاا، وزرررسه وتعنرررع المزرررسن  زرديرررة تتزرررون مرررن زامترررين  تررر  او ترررس  وتعنرررع العزلرررة
 . 8)والتسلع تصبو معنسىس مزسن العزلة والخاوة 

ا ررتخدمت الطريرررة الز ررنزانية مصررطاو التزيررة عررن غيررره مررن المصررطاحست ربمررس 
ب بب ترززىس فع المنسطق الزردية، ومنذ ظيور التزسيس فع العرراق خر ا العيرد العثمرسنع 

ة وعارررا م رررسحست وا رررعة وانتلررررت الطريررررة .و رررد بنيرررت عررردة تزسيرررس عارررا ا رررس متينررر 9)
الرسدريرة فرع العيرد العثمرسنع وزرسن اللريخ ا رمسعيا الرومرع بتس ريس الخسنررسه المعروفرة ر 
) رررسدرل خسنرررو  مرررن منطررررة الطوبخسنرررة فرررع بغرررداد وا رررس مرررس يررررسر مرررن اربعمس رررة تزيرررة 

 . 82) سدرية
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 ثانياا: التكايا الرئيسية والفرعية الكسنزانية في العراق 
ت الطريررة الز رنزانية إلرا تس ريس التزسيرس الر ي رية والفرعيرة فرع اغارب المردن  ع

العرا يرررة الر ي رررية فرررع ذلررر  الررررة واهرررحة عارررا النلرررسط الررردينع لاطريررررة وحرصررريس عارررا 
. لذل  ا  ت تزسيس ر ي ية زرون ميسميرس تختار  عرن  88)ا نتلسر فع معظم مدن العراق

 رررية ليرررس ميمرررة اصررردار ا وامرررر الخسصرررة بسللررريخ واجبرررست التزسيرررس الفرعيرررة فسلتزسيرررس الر ي
لامريردين وتوجيرو ا وراد الخسصرة بسلطريررة ونلررر التبايغرست ا ع نرست وبيسنرست الطريرررة 
وتوجييستيس زمس ان التزيرس الر ي رية تحترول عارا مزتبرة زبيررة  لاتصرو  فسلتزيرة الر ي رية 

حيررث الم ررسحة واعررداد وتعررد ا زبررر مررن  0223فررع ال ررايمسنية ا  ررت ليررس مزتبررة عررسم 
 . 80)المريمين فييس زمس تمثا  زن الليخ وعس اتو

تجررردر ا لرررسرة إلرررا ان ثمرررة فررررق جررروىرل برررين التزيرررة الر ي ررريةة والتزيرررة الفرعيرررة 
يتمثرررا فرررع ان التزيرررة الر ي رررية تزرررون بسلررررا  مبسلرررر مرررن لررريخ الطريررررة فحرررين يتررروفا 

تخ   لرخص اخرر برد ص عنرو الخايفة او ي سفر او مسلسبو ذل  فإن الليخ يرروم بس ر
لاريررسم بواجبررست الطريرررة وميسميررس زمررس جررر  اثنررسض وفررسة الخايفررة يس ررين ابررو  رري  خايفررة 
التزية الر ي ية فع بغداد فرررر اللريخ محمرد الز رنزان تزاير  الخايفرة جمرسا )ابرو عارع  

 . 83)لي تمر بسلعما وواجب الطريرة
الز رررنزانية و   ررريمس فرررع عيرررد  وبعرررد الجيرررود الزبررررة الترررع برررذليس ملرررسيخ الطريررررة

  واللرريخ محمررد الز ررنزان ترربن ان 8978-8939اللرريخن عبررد الزررريم الز ررنزان الثررسنع )
لاطريرة تزسيس عدة   مختا  مدن العراق و راه، ففرع محسفظرة بغرداد وصرا عردد التزسيرس 

تزيرررة منتلررررة فرررع بغرررداد وا هررريتيس زرهرررسض المحموديرررة والاطيفيرررة حيرررث وجررردت  08الرررا 
تزسيس فع المحموديرة واربعرة فرع الاطيفيرة، امرس التزسيرس فرع محسفظرة ال رايمسنية الترع ث ث 

تعد مرزز الطريرة الز نزانية الر ي ية بعرد ان ا رترر بيرس اللريخ محمرد المحمرد الز رنزان 
فرد وصا عددىس الا ثمسن تزسيس، امس ل محسفظة نينو  فرغم ا تعرهت لرو  0223بعد 
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سن ىنررس  اثنررس علررر تزيررة منتلرررة فررع الموصررا وا هررية مررن دمررسر وتخريررب وحرررب  ررد زرر
نينو ، امس فع محسفظة دىو  فباغ عدد التزسيس خمس تزسيس وفع اربيا اربعة علر تزيرة 
أمررس ا نبررسر فوصررا عرردد التزسيررس الررا خمررس وعلرررون تزيررة وىررو ازبررر عرردد لاتزسيررس فررع 

محسفظرة ديرسلا  العراق وفع محسفظة ص ح الدين وصا العدد الا  تة علر تزية وفرع
باررغ عررددىس احررد علررر تزيررة وفررع البصرررة  ررت تزسيررس وفررع بسبررا  ررت تزسيررس وفررع ذل  ررسر 

 وزرب ض ووا ط والمثنا فتوجد تزية واحدة فع زا محسفظة .

 ثالثاا: توزيع التكايا الكسنزانية في العراق 
بعررد اجررراض الم ررو الميرردانع وجمررت البيسنررست الخسصررة بعرردد التزسيررس ومزررسن توزعيررس 
والخايفة الرس م عاييس ومعرفة المؤ س ليس خرج البحرث بمجموعرة مرن ا  رتنتسجست الترع 
بينتيررس عمايررة جمررت البيسنررست التررع  ررعا البحررث الررا تتبعيررس مررن تس ي رريس ولحررد ا ن و ررد 
تبين عاا العمروم ان تزسيرس الز رنزان فرع العرراق عرسدة مرس يزرون مررر التزيرة الر ي رع فرع 

التزسيررس الفرعيررة فتزررون فررع الرصرربست وا  هررية والرررر  التسبعررة  مرزررز المحسفظررة امررس بريررة
لامحسفظررة وتتبررت عررسدة التزيررة الر ي ررية لامحسفظررة . ففيمررس يخررص التزسيررس الز ررنزانية فررع 
محسفظة نينيو  فإن انتلسرىس زسن فرع اغارب ا هرية  نينرو  زمرس زرسن ىنرس  تزيرة فرعيرة 

مررن لامدينررة فهرر   عررن تواجرردىس فررع فررع ال ررسحا ا ي ررر وتزيررة فرعيررة فررع ال ررسحا ا ي
نررواحع الموصررا ازثررر مررن ا هررية نينررو  ويبرردو ان مرزررز نلررسط التزسيررس الز ررنزانية فررع 
محسفظة نينو  ىو مدينة الموصا ونواحييس ازثر من برية ا  هية فه   عن ذلر  فرإن 

 . 84)التزية الر ي ية ىو فع مدينة الموصا فع ال سحا ا ي ر

 حافظة نينوى تكايا الكسنزان في م -1
ويتبررين مررن خرر ا الجرردوا الخررسص بتزسيررس محسفظررة نينررو  يتبررين ايهررس  ان جميررت 
التزسيس تم تس ي يس فرع عيرد اللريخ محمرد الز رنزان بس رتثنسض تزيرة ا ربجيرة الترع ا  رت 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةدامة . . السنة المجلة الدراسات المست

 

 
  1168 

ولحرد ا ن  . وتسلفرت مرن اثنرا علرر تزيرة اثنرسن  -0202بسمر الليخ نيرو الز رنزان )
وواحدة فع ال سحا ا يمن وفع  هسض تازير  واحردة وتاعفرر  فع  سحا الموصا ا ي ر

والحمدانيررة واحرردة لزررا  هررسض وفررع نسحيررة الريررسرة وزمررسر والمحابيررة ووانررو وا ررزع موصررا 
 وزمس مبين فع الجدوا ادنسه    85)وحمسم العايا فواحدة لزا نسحية

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة نينوى حتى عام 

 المكان ةاسم التكي ت
الخميفة 
 المسؤول

 المؤسس

8 
الدرززلية 
 )الر ي ية 

الموصا مرزز المدينة ال سحا ا ي ر 
 حع الدرززلية

طسرق ليت 
 محمود

 الليخ محمد الز نزان

0 
ا ربجية 
 )فرعية 

الموصا مرزز المدينة ال سحا ا ي ر 
 حع ا ربجية

عبداهلل ا مسعيا 
 خايا

 الليخ نيرو الز نزان

3 
فرعالمنصور)
 ية 

الموصا مرزز المدينة ال سحا ا يمن 
 حع المنصور

 الليخ محمد الز نزان محمد زبير

 الليخ محمد الز نزان احمد ذنون  هسض تازي  حع اور تازي  )فرعية  4
 الليخ محمد الز نزان دخيا عبدالعزيز  هسض تاعفر  رية ح ن زول تاعفر)فرعية  5

6 
حمدانية 
 )فرعية 

 نسحية برطاة هسض الحمدانية 
فرمسن عبدالرسدر 

  اطسن
 الليخ محمد الز نزان

  هسض الموصا نسحية الريسرة / الحويج الريسرة )فرعية  7
عد ال تسر 
 جس م احمد

 الليخ محمد الز نزان

  هسض تاعفر نسحية زمسر زمسر )فرعية  8
 ايمسن ابراىيم 

 احمد
 

 الليخ محمد الز نزان
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 المكان ةاسم التكي ت
الخميفة 
 المسؤول

 المؤسس

9 
المحابية 
 )فرعية 

 صا نسحية المحابية هسض المو 
مح ن غسنم 

  ايمسن
 الليخ محمد الز نزان

 الليخ محمد الز نزان  ايمسن  عدو  هسض تازي  نسحية وانو وانو )فرعية  82

88 
 ا زع موصا

 )فرعية 
 هسض الموصا نسحية حميدات  رية 

 ا زع موصا
احمد حجع 

 خا 
 الليخ محمد الز نزان

80 
 حمسم العايا
 )فرعية 

نسحية حمسم العايا   هسض الموصا
  رية زنزورة

 الليخ محمد الز نزان خسلد عريج

و د مثا ىذا ا نتلرسر حررص الطريررة الز رنزانية عارا ا نتلرسر فرع اغارب مردن 
 . 86)محسفظة نينو  وايمسنيس بسلتعسيش وانيس   تفرق بين مزونست اللعب العرا ع

 التكايا الكسنزانية في محافظة بغداد -0
زسيرررس بغرررداد فررررد ازداد عديرررد تزسيرررس الطريررررة الز رررنزانية فييرررس و رررعت وفيمرررس يخرررص ت     

ثر ث تزسيرس صرغيرة  8978ل نتلسر فع مختا  منسطق بغداد فبعد ان زسن عددىس  نة 
تزيررة رغررم محررسو ت التهررييق مررن  بررا الحزومررة  835الررا  0222وصررا عررددىس عررسم 

وا ن باررغ عرردد التزسيررس نحررو   87)العرا يررة ننررذا  واجيزتيررس ا منيررة وامرىررس بررسغ ق التزسيررس
ت عة علر تزية، وتعد تزية نفق اللرطة فع حع حطين من ا دم التزسيس الز رنزانية فرع 

م، 8990، ياتع بعدىس تزيرة الصرايخ الترع ا  رت  رنة 8980بغداد حيث تا  ت  نة 
 م . 0223وزسنت تزية حع الرهسة تعد التزية الر ي ية لاطريرة  با 

التزسيس الموزعة فع بغداد ان معظميس ا  رت فرع العسصرمة بغرداد،  وي حظ فع         
زمس ان ىنس  تزسيس خسرج بغداد فع منطرتع الاطيفية والمحمودية بلزا ا سس . زمرس ان 
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جميعيررس ا  ررت فررع عيررد اللرريخ محمررد الز ررنزان، ورغررم زثرررة التزسيررس فررع بغررداد ا  انيررس 
 ن بسلجدوا ا تع  ا تصرت عاا تزية ر ي ية واحدة فرط . وزمس مبي

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة بغداد حتى عام 

 اسم التكية ت
رئيسية 
 أم فرعية

 المكان
الخميفة 
 المسؤول

 المؤسس

 ر ي ية نفق اللرطة 8
بغداد حع 
 حطين

 حجع جمسا
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الصايخ 0
بغداد حع 
 الصايخ

ح ين عبد اهلل 
 رداس

 الليخ محمد
 الز نزان

 واثق حميد بغداد زم سرة فرعية زم سرة)الملتا  3
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الاطيفية 4
بغداد 
 المحمودية

زسما ال س ق 
 ابو ع ض

الليخ محمد 
 الز نزان

5 
الاطيفية لسخة 

5 
 فرعية

بغداد 
 المحمودية

 داؤد حمود
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية نسحية الرليد 6
بغداد 
 وديةالمحم

 نعيم خهير
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية المحمودية 7
بغداد 
 المحمودية

 حزمت ىوار
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية المحمودية 8
بغداد 
 المحمودية

عاع جس م )ابو 
 روحين 

الليخ محمد 
 الز نزان
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 اسم التكية ت
رئيسية 
 أم فرعية

 المكان
الخميفة 
 المسؤول

 المؤسس

 فرعية بسب الليخ 9
بغداد الرصسفة 
حع بسب 
 الليخ

 ح ن عاع
الليخ محمد 
 الز نزان

 فسها عبسس بغداد الرصسفة فرعية عبيدلال 82
الليخ محمد 
 الز نزان

 عي ا ا مسعيا منطرة الرسدرية فرعية التسجع 88
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الرهوانية 80
بغداد 
 الرهوانية

 طسىر عاع
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية ابو غريب 83
ابو غريب 
 الحصوة

 نسظم محمد
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية لطسرميةا 84
الطسرمية 
 )العبسيجع 

 احمد زسظم
الليخ محمد 
 الز نزان

85 
 رية عمسر بن 

 يس ر
 فرعية

الاطيفية 
 المحمودية

 رعد محمد
الليخ محمد 
 الز نزان

 احمد نلمع بغداد الزرخ فرعية العطيفية 86
الليخ محمد 
 الز نزان

 بغداد المدا ن فرعية ج ر ديسلا 87
زريم  امسن 

 عسفص
محمد  الليخ

 الز نزان
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 اسم التكية ت
رئيسية 
 أم فرعية

 المكان
الخميفة 
 المسؤول

 المؤسس

 جبسر احمد  فرعية الاطيفية 88
الليخ محمد 
 الز نزان

 مجسىد بغداد المدا ن فرعية ج ر ديسلا 89
الليخ محمد 
 الز نزان

 
 تكايا الكسنزانية في محافظة االنبار  -3

وتاتع محسفظة ا نبسر فع مردمة المحسفظست العرا ية فع عدد التزسيس الز رنزانية         
ذه المحسفظررة انتلررسر وا ررت فررع عرردد التزسيررس الز ررنزانية وباررغ عررددىس نحررو فرررد لرريدت ىرر

اربعة وعلرين تزية ممس يدا عاا الربوا الوا ت التع حظيت بو ىذه الطريرة فع نفروس 
دور زبيرر فرع نلرر الطريررة   88)ابنسض ا نبسر زمس ان لجيود الخايفة يو   ح ن صرسلو

ا رلررسد ونلررر الطريرررة بررين ابنررسض ا نبررسر  فررع ا نبررسر حيررث بررذل  جيررود زبيرررة فررع  رربيا
وزرسن م رؤو   عرن اغارب التزسيرس فرع العرراق وملررفس  عاييرس فزرسن ىرذا النلرسط ىرو ال ربب 
فع انتلسر الطريرة فع ا نبسر، وممس ي حظ ان العديد من تزسيرس الز رنزان تو فرت خر ا 

مرن موجرو ارىسبيرة وحررب المدة التع اعربت ا حت ا ا مريزع لاعراق ومس ليده العراق 
طس فية الرت بظ ليس عاا العديد من ا نلطة الدينية والثرسفيرة وزسنرت التزسيرس الز رنزانية 
احد  المؤ  ست التع تعرهت لازثير من الهرر ابسن تا  الحربة حيث ليدت التزسيس 
الز رررنزانية فرررع العرررراق وخسصرررة فرررع محسفظرررة ا نبرررسر لاتو ررر  زمرررس تعررررض العديرررد مرررن 

دين والخافرررسض لارترررا او محسولرررة ا غتيرررسا ممرررس اهرررطروا لاخرررروج خرررسرج المحسفظرررة المريررر
وال رررزن فرررع ا اررريم زرد رررتسن او محسفظرررست العرررراق ا خرررر  خوفرررس  مرررن بطرررش المجرررسميت 
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ا رىسبية الم احة، وتعد تزية الرمسدل الر ي ية من ا دم التزسيس فع محسفظة ا نبسر التع 
، لزرررن انتلرررسر بريرررة 8978الز رررنزان الثرررسنع  رررنة ا  رررت برررامر مرررن اللررريخ عبرررد الزرررريم 

التزسيررس زررسن فررع عيرررد اللرريخ محمررد الز رررنزان وفيمررس ياررع جررردوا بعرردد التزسيررس وا رررمسضىس 
 زمس مبينة ادنسه    89)وطبيعتيس

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة االنبار حتى عام 

 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
 الخميفة
 المسؤول

 مؤسس التكية

8 
حع 

 الجميورل
 فرعية

داخا مرزز 
 الرمسدل

 م تمرة
حميد خا  

 حمسد
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية ال وق 0
مرزز  هسض 

 الرمسدل
 عمسد ليسب م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض الفاوجة فرعية حع نزاا 3
عبد الزريم 

  س م
الليخ محمد 
 الز نزان

 رعيةف الفاوجة 4
العسمرية 
 الفاوجة

 متو فة
حميد صسبر 

جس م 
 العي سول

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية زنزورة 5
داخا الرمسدل 
 مرزز الرهسض

 م تمرة
ح سم الدين 
 ابراىيم هسيت

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  رية الطرابلة فرعية الطرابلة 6
زبن عفست 
فرحسن 
 المح ول

الليخ محمد 
 الز نزان
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
 الخميفة
 المسؤول

 مؤسس التكية

 فرعية ةزنزور  7
داخا  هسض 

 الرمسدل
 م تمرة

مصطفا 
حميد ح ين 

 الع سفع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الرس م 8

 هسض الرس م / 
رمسنة / البو 

 حمدان
 متو فة

فرحسن خاي  
 فرج الحردانع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الفاوجة 9
الفاوجة / البو 

 ىو 
 م تمرة

منعم يو   
 مح ن

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية حديثة 82
 هسض حديثة / 

 بنع داىر
 زىر الدين م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة نسحية الصوفية فرعية الصوفية 88
عبد الحزيم 

 نعمسن
الليخ محمد 
 الز نزان

 ر ي ية ىيت 80
 هسض ىيت / 

 الخوهة
 م تمرة

ص ح محمد 
محمود 
 الزبي ع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الحسمهية 83

رة منط
الحسمهية / 
 زوية  طيو

 

 متو فة
محمود فيد 
صسلو 
 الفيداول

الليخ محمد 
 الز نزان
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
 الخميفة
 المسؤول

 مؤسس التكية

 ر ي ية البغدادل 84
الجبة / نسحية 
البغدادل  هسض 

 ىيت
 م تمرة

ذيب محمود 
محمد 
 العزيدل

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية حديثة 85
 هسض حديثة / 

 الخ فة
 م تمرة

ترزع محمد 
ح ين 
 الجغيفع

الليخ محمد 
 لز نزانا

 فرعية البوفراج 86
حع البو فراج 
  هسض الرمسدل

 متو فة
يونس حج ن 

 عبد
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية حديثة 87
 هسض حديثة / 
 نسحية بروانة

 م تمرة
مخا   سير 
 عطس العبيدل

الليخ محمد 
 الز نزان
 

88 
جزيرة بو 
 ذيسب

 فرعية
لمسا الرمسدل 
  هسض الرمسدل

 م تمرة
عاع عبود 

 د الذيسبعاحم
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الحبسنية 89
لرق الرمسدل 
  هسض الرمسدل

 م تمرة
نسظم فتيو 
 اطسن 
 الفيداول

الليخ محمد 
 الز نزان

02 
الثياة 
 اللر ية

 فرعية
داخا مدينة 
 الرمسدل

 متو فة
احمد لطي  
 رميض جس م

الليخ محمد 
 الز نزان

الليخ محمد  فسها محمد م تمرةداخا مدينة  فرعيةالثياة  08
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
 الخميفة
 المسؤول

 مؤسس التكية

 الز نزان ابراىيم مسدلالر  اللر ية

 فرعية فاوجة 00
 هسض الفاوجة 
 / العسمرية

 متو فة
 عدون عاع 

ىذاا 
 العي سول

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الزرمة 03
 هسض الزرمة / 

 الصبيحست
 م تمرة

ع ول مخا  
 لع ن

الليخ محمد 
 الز نزان

04 
جزيرة البو 

 عاع
 فرعية

جزيرة رمسدل 
 البو ع س 

 محمد زيدان م تمرة
الليخ محمد 
 الز نزان

     
 التكايا الكسنزانية في محافظة صالح الدين   -4

امررس فررع محسفظررة صرر ح الرردين فتوجررد  رربعة علررر تزيررة اربعررة علررر منيررس فرعيررة      
و د   02)واثنسن ر ي ية ممس يبدو ان التزية تنلط فع  ر  ىذه المحسفظة ازثر من مرززىس

 ت اغاب التزسيس فع عيد الليخ محمد الز نزان بس رتثنسض تزيرة  رسمراض الترع ا  ريس تا 
 م وىع منتلرة زمس ياع  8975الليخ عبد الزريم الز نزان الثسنع  نة 
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 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة صالح الدين حتى عام 

 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
الخميفة 
 المسؤول

مؤسس 
 التكية

 فرعية المزرعة 8
 رية المزرعة / نسحية 
 الحجسج  هسض بيجع

 متو فة
غسزل عبد جواد 
 ميدل الري ع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الم ح  0
 رية الم   نسحية الزوية 

  هسض بيجع
 م تمرة

صسلو  عيد 
خا  حمسدة 
 الجبورل

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية البو فراج 3
الوفراج نسحية   رية

 الهاوعية  هسض باد
 م تمرة

محمد دىسم لفتة 
 فافا الفراجع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية بيجع 4
حع الع زرل الثسنع 

  هسض بيجع
 متو فة

يس ين خا  
 حردان الجنسبع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الدجيا 5
رمهسن  هسض  84 رية 

 الدجيا
 م تمرة

يس ين مرزوق 
 ابو طو

حمد الليخ م
 الز نزان

6 
 سمراض 
 )جبيرية 

 ر ي ية
جبيرية مرزز  هسض 

  سمراض
 غسنم عبسس م تمرة

 الليخ
عبدالزريم 
 الثسنع
 الز نزان

 فرعية باد 7

 رية المزاريت الثسنية 
نسحية يثرب  هسض باد 

 الثسنية
 م تمرة

جس م لعبسن 
 عبود المزروعع

الليخ محمد 
 الز نزان
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
الخميفة 
 المسؤول

مؤسس 
 التكية

 ر ي ية تزريت 8
رزز حع الرسد ية م
  هسض تزريت

 جس م محمد عاع م تمرة
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الفسرس 9
 رية الفسرس نسحية 

 المحطة  هسض باد الثسنية
 م تمرة

عودة عبداهلل 
 حمد الحديدل

الليخ محمد 
 الز نزان

82 
باد / 
 يثرب

 ادريس عيسش م تمرة  رية باد نسحية يثرب فرعية
الليخ محمد 
 الز نزان

88 
باد 

  حس عا 
 فرعية

 رية باد ا  حس ع / 
 نسحية ا  حس ع

 طسلب عواد م تمرة
الليخ محمد 
 الز نزان

 ر ي ية تزريت 80
 رية الخزامية نسحية العام 

  هسض تزريت
 م تمرة

خا  ح ين 
 عاع العبيدل

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الطوز 83
الحع الع زرل مرزز 

  هسض الطوز
  سدر م تمرة

الليخ محمد 
 ز نزانال

 

 فرعية الهاوعية 84
نسحية الهاوعية  هسض 

 باد
 م تمرة

عبداهلل ح ين 
 الجبورل

الليخ محمد 
 الز نزان

 محمد ابو جس م متو فة  رية اللزرا  هسض لر سط فرعية اللر سط 85
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية اللر سط 86
 رية بعسجة مرزز  هسض 

 اللر سط
 عاع حميدل م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان طبيعتها
مستمرة او 

 متوقفة
الخميفة 
 المسؤول

مؤسس 
 التكية

87 
 سمراض 
حع 
 ال ز 

 فرعية
حع ال ز   رب ا مسم 
عاع اليسدل مرزز  هسض 

  سمراض
 نسىض محمد م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

      
 التكايا الكسنزانية في محافظة دهوك -5

وفررع محسفظررة دىررو  تنتلررر تزسيررس الطريرررة الز ررنزانية فررع خمررس موا ررت اربررت منيررس       
فررررط فرررع  هرررسض زاخرررو يبررردو ان مرزرررز التزسيرررس زرررسن فرررع نسحيرررة فرررع  رررر  دىرررو  وواحررردة 

مسنزيش حيث تتواجد ث ث تزسيس لاز نزان ىم تزية  )زازجع و زالين وجرة ، وجميعيس 
ا  ت فع عيد الليخ محمد الز رنزان وا ردميس تزيرة زازجرع فرع نسحيرة مرسنزيش ا  رت 

 م وزمس مبين ادنسه  8978 نة 

 0202ستمرة في محافظة دهوك حتى عام توزيع التكايا الكسنزانية الم
 مؤسس التكية اسم الخميفة المكان طبيعتها اسم التكية ت

 الر ي ية زازجع 8
 رية زازجع نسحية مسنزيش  هسض 

 دىو 
بيجت محمود 

 ح ن
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية زالين 0
 رية زالين نسحية مسنزيش  هسض 

 دىو 
 مهدي علي احمد

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية جرة 3
 رية حرة نسحية مسنزيش   هسض 

 دىو 
عدوان اسماعيل 

 محمود

الليخ محمد 
 الز نزان

الليخ محمد شعبان يووس  رية زورابس نسحية فسيدة  هسض  فرعية زورابس 4
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 مؤسس التكية اسم الخميفة المكان طبيعتها اسم التكية ت
 الز نزان حسه الربيعي  ميا

 جمعة رشيد عمر مدينة زاخو المرزز فرعية زاخو 5
الليخ محمد 
 الز نزان

بدو ان توزيت التزسيس الز نزانية فع دىو   د ترزز فرع نسحيرة مرسنزيش التسبعرة وي        
لرهسض دىو  وانو   وجود لاتزسيس فع داخا دىو  وعددىس ا ا من عدد التزسيرس فرع زرا 

 . 08)من اربيا وال ايمسنية 

 التكايا الكسنزانية في محافظة اربيل -6
أمس تزسيس الز نزان فع اربيا فعدد اربعة علر تزية اثنسن منيس ر ي ية والبرية فرعية      

، زمررس تترروزع فررع منررسطق اربيررا المختافررة خسصررة فررع ا هرريتيس  00)وتلررتير بزثرررة الخافررسض
 وزمس مبين فع الجدوا ا تع  

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة اربيل حتى عام 

 ت
اسم 
 التكية

 المكان بيعتهاط
مستمرة 

او 
 متوقفة

اسم 
 الخميفة

 مؤسس التكية

 ر ي ية ز نزان 8
نسحية ز نزان  هسض 

  يا اربيا
 م تمرة

حستم عمر 
 زرل

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض  يا اربيا فرعية بنص وة 0
رليد رحيم 

 ح ين
الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض لر وة فرعية بس رمو 3
 عبد الو
ح ين 

الليخ محمد 
 الز نزان
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان بيعتهاط
مستمرة 

او 
 متوقفة

اسم 
 الخميفة

 مؤسس التكية

 مصطفا

 فرعية خايفسن 4
نسحية خايفسن  هسض 

 لر وة
 م تمرة

 سدر حمو 
 نبع

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية لورش 5
نسحية لورش  هسض 

 زويو
 م تمرة

احمد 
ابراىيم 
 محمد

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض اربيا فرعية بسداوه 6
ارلد زريم 
 حسجع

الليخ محمد 
  نزانالز

 م تمرة  هسض لر وة فرعية لسدل 7

مغديد 
رحمن فرع 

 عمر

الليخ محمد 
 الز نزان

 ر ي ية ديسنو 8
نسحية ديسنو  هسض 

  وران
 وليد م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض اربيا فرعية زسريزان 9

بير بسا 
عاع 
 خهير

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض زوية فرعية زويو 82
د حميد مجي

 عبداهلل
الليخ محمد 
 الز نزان
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 ت
اسم 
 التكية

 المكان بيعتهاط
مستمرة 

او 
 متوقفة

اسم 
 الخميفة

 مؤسس التكية

 فرعية راوندوز 88
نسحية راوندوز  هسض 

  وران
 احمد ح ن م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان
 

 فرعية  يداوه 80
مرزز مدينة اربيا 

  هسض اربيا
 م تمرة

عبد الزريم 
 س م / 

حجع احمد 
 خولنسو

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية زا  83
نسحية زا   هسض 

 خبست
  تمرةم

زيرو مسم 
 يو  

الليخ محمد 
 الز نزان

 حمزة خسلد م تمرة  هسض اربيا فرعية زازند 84
الليخ محمد 
 الز نزان

وتتميز اربيا بزثرة مريردل الطريررة الز رنزانية وتتميرز التزيرة الر ي رية فرع اربيرا فرع     
 . 03)منطرة ز نزان بجمسا بنس يس وم سحتيس الزبيرة 

 ي محافظة السميمانية التكايا الكسنزانية ف -7
أمررس مررس يخررص تزسيررس الز ررنزان فررع محسفظررة ال ررايمسنية فتسلفررت مررن ثمررسن تزسيررس ترررت      

م 0220التزية الر ي ية فع نسحية تسخع بختيسرل غرب ال ايمسنية التع ا  رت فرع عرسم 
وتعد تزية  يد صرسدق ا رم تزسيرس محسفظرة ال رايمسنية ا  رت فرع عيرد اللريخ عبرد الزرريم 

 ان الثسنع وزمس مبين بسللزا ا تع  الز نز 
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 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة السميمانية حتى عام 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة 

او 
 متوقفة

الخميفة 
 المسؤول

 مؤسس التكية

8 
تسخع 
 بختيسرل

 ر ي ية
نسحية تسخع بختيسرل  هسض غرب 

 ال ايمسنية
 الليخ نيرو م تمرة

د الليخ محم
 الز نزان

 فرعية ز ر 0
 هسض ز ر تسبت لمحسفظة 

 زرميسن غير الر مية
 م تمرة

احمد ح ن 
 محمد

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية  يد صسدق 3

نسحية  رجو   هسض  يد صسدق 
همن محسفظة حابجة غير 

 الر مية
 م تمرة

يو   
 ح ين

الليخ عبدالزريم 
 الثسنع الز نزان

 

 فرعية جمجمسا 4
سا محسفظة  هسض جمحم

 ال ايمسنية
 م تمرة

عبد الرسدر 
 محمد

الليخ محمد 
 الز نزان

5 
حابجة 
 الجديدة

  عيد عزيز م تمرة  هسض حابجة فرعية
الليخ محمد 
 الز نزان

 متو فة  هسض حابجة فرعية حابجة 6
  يوجد 
 خايفة

الليخ محمد 
 الز نزان

 ر ي ية ليرزور 8
 هسض ليرزور )وت ما حابجة 

 الجديدة 
  فةمتو 

 يوجد 
 خايفة

الليخ محمد 
 الز نزان

وي حررظ عررن تزسيرررس ىررذه المحسفظرررة ان نصررفيس فررع نرررواحع ال ررايمسنية ونصرررفيس 
ا خر فع الرهسض و  توجد فع الرر  وتعد تزية تسخع بختيرسرل التزيرة الر ي رية لاطريررة 
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الليخ محمد الز نزانية فع ال ايمسنية وترت غرب ال ايمسنية تجدر ا لسرة الا ان انترسا 
، خسصة التزية الر ي ية فع  04)الز نزان الا ال ايمسنية عزز زثيرا  من مزسنة ىذه التزسيس

 تسخع بختيسرل . 

 التكايا الكسنزانية في محافظة كركوك -8
أمررس تزسيررس الز ررنزان فررع زرزررو  فرررد بررذا اللرريخ محمررد المحمررد الز ررنزان جيررودا  

وتو ريت الررديم منيرس، وعنرد جاو رو عارا جرسدة زبيرة فع ا رلسد فسىتم بفرتو تزسيرس جديردة 
م زسنت تزية إمسم  س م فع زرزرو  تعرد التزيرة الر ي رية فرع العرراق 8978المليخة عسم 

ومرر ا سمة ليخ الطريرة ذل  منذ ا تررار الليخ عبد الزريم الز نسن الثرسنع فرع زرزرو  
سورا  وتزيررة ر ي ررية فرررسم اللرريخ محمررد المحمررد الز ررنزان بتو رريت التزيررة وبنررا بيتررسص مجرر

لان رررسض واخارررا بيترررو الرررذل زرررسن مجررررسورا  لاتزيرررة واخررر ه وجعارررو تزيرررة لاررردراويش وا ررررتمر 
 . 05)ا ىتمسم بتزسيس زرزو  حتا  رار الليخ ا نترسا الا بغداد

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة كركوك حتى عام 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة او 

 متوقفة
 مؤسس التكية م الخميفةاس

 ر ي ية زواز عرب 8
نسحية زرزو   رية 

 زواز عرب
 متو فة

ابراىيم عبد 
 الواحد

 الز نزان محمد الليخ

 فرعية المسجد 0

 رية المسجد نسحية 
الريسض  هسض 

 الحويجة
 متو فة

اراىيم عاع 
 صسلو

 الز نزان محمد الليخ

 متو فة  هسض الحويجة فرعية العبس ع 3
احمد عبد 

 اهلل
 الليخ محمد الز نزان
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 م تمرة  رية حفتغسر فرعية دا وق 4
جوىر حميد 

 رليد
 الليخ محمد الز نزان

 م تمرة  هسض مرزز زرزو  فرعية امسم  س م 5
عدنسن 
  ربسنع

 الليخ محمد الز نزان

 الليخ محمد الز نزان نسصر حزيم م تمرة  هسض مرزز زرزو  فرعية دا وق 6

 م تمرة مرزز زرزو  هسض  فرعية تسزة 7
عز الدين 
 ابراىيم

 الليخ محمد الز نزان

 الليخ محمد الز نزان لسخوان م تمرة  هسض مرزز زرزو  ر ي ية دا وق 8

 التكايا الكسنزانية في محافظة ديالى  -9
امس تزسيس الز نزان فع محسفظة ديسلا فباغت احد علر تزية بمعدا ث ث تزسيس 

ثرر ث منيررس فررع  ررر  ديررسلا ىررع ) ريررة الزىرررة والعزيرردات ر ي ررية وثمسنيررة فرعيررة ترزررزت 
وزمررس مبررين   06)والرريررة العصرررية  وتزيررة فررع نسحيررة بيرررز و ررت تزسيررس فررع ا هررية ديررسلا

 ادنسه  
 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة ديالى حتى عام 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة 

او 
 متوقفة

الخميفة 
 المسؤول

 يةمؤسس التك

 م تمرة  هسض بعروبة ر ي ية بعروبة لفتو 8
جس م 
 حمود

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض خسنرين ر ي ية خسنرين الليخ بسبس 0
بدر 
 محمد

الليخ محمد 
 الز نزان



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةدامة . . السنة المجلة الدراسات المست

 

 
  1186 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة 

او 
 متوقفة

الخميفة 
 المسؤول

 يةمؤسس التك

 ر ي ية مرزز بادروز 3
 هسض بادروز 

 المرزز
 م تمرة

صدام 
 ح ن

الليخ محمد 
 الز نزان

 تمرةم  الدواليب فرعية دلع عبسس 4
محمد 
 ح ب

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية الخسلص 5
 هسض الخسلص/ 

 حع الجنود
 م تمرة

ع ض 
 ح ين

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية خسنرين 6
 هسض خسنرين/ 

  د حمرين
 م تمرة

ا مسعيا 
 عسلور

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية بعروبة بيرز 7
نسحية بيرز 
  هسض بعروبة

 م تمرة
احمد 
 نجم

حمد الليخ م
 الز نزان

 ر ي ية  رية زىرة 8

 رية زىرة نسحية 
العبسرة  هسض 

 بعروبة
 م تمرة

ى ا 
 عبسس

الليخ محمد 
 الز نزان

9 
الخسلص دلع 

 عبسس
 م تمرة  هسض الخسلص فرعية

جنيد 
 جس م

الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية المردادية العزيدات 82
العزيدات  هسض 

 المردادية
 م تمرة

عدنسن 
 محمد

محمد  الليخ
 الز نزان

الليخ محمد صزبسن  م تمرةالررية العصرية  فرعية ال عدية 88



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةدامة . . السنة المجلة الدراسات المست

 

 
  1187 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة 

او 
 متوقفة

الخميفة 
 المسؤول

 يةمؤسس التك

نسحية ال عدية 
  هسض خسنرين

 الز نزان صسلو

     
 التكايا الكسنزانية في محافظة البصرة  -12

امررس تزسيررس الز ررنزان فررع محسفظررة البصرررة فباررغ مجموعيررس  ررت تزسيررس بمعرردا ثرر ث        
ترززت فع ا هية الزبير وابو الخصريب والفرسو والبصررة منيرس تزسيس ر ي ية وث ث فرعية 

تزيتين فرع  رر  البصررة ىمرس  ) ريرة حمردان  و ريرة محيارة  الترسبعتين لنسحيرة المينرسض فرع 
ابو الخصيب ويبين احد الدراويش الز نزان ان حب اىا البصررة لاطريررة دفعيرم هنلرسض 

/  3/  3يرس فررع البصررة الترع ا  رت فررع ، وتعرد تزيرة الزبيررر مرن ا ردم التزس 07)تزسيرس فييرس
م، فرررع عيرررد اللررريخ محمرررد الز رررنزان، امرررس توزيرررت التزسيرررس فزمرررس مبرررين فرررع الجررردوا 8992
 ا تع  

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة البصرة حتى عام 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة 

او 
 متوقفة

 مؤسس التكية تاريخ التاسيس

 ةر ي ي الزبير 8
  هسض الزبير

 
 

 م تمرة
محمد يس ين عبد 

 اهلل
الليخ محمد 
 الز نزان
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 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة 

او 
 متوقفة

 مؤسس التكية تاريخ التاسيس

 ر ي ية ابو الخصيب 0

 رية حمدان نسحية 
المينسض  هسض ابو 

 الخصيب
 م تمرة

لسزر محمود عاع 
 العود

الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  هسض الفسو ر ي ية الفسو 3
عبد المجيد عبد 

 الحميد
الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة مرزز  هسض البصرة فرعية رة الرديمةالبص 4
عسدا محمد عبداهلل 

 الخيسط
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية محياة 5

 رية محياة نسحية 
المينسض مرزز  هسض 

 ابو الخصيب
 عاع عبدالح ن م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

 عبدالر وا م تمرة  هسض الزبير فرعية البصرة الزبير 6
الليخ محمد 

 انالز نز 
 

 التكايا الكسنزانية في محافظة بابل     -11
امررس تزسيررس الز ررنزان فررع محسفظررة بسبررا فباغررت خمررس تزسيررس بمعرردا تزيررة ر ي ررية 
واحرررردة واربررررت تزسيررررس فرعيررررة ترزررررزت فررررع  هررررسض المحسويررررا والحاررررة و ررررد نلررررطت الطريرررررة 

ع مختارر  الز ررنزانية فررع ىررذه المحسفظررة و ررعا الخافررسض الررا افتتررسح العديررد مررن التزسيررس فرر
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 ررر  ونررواحع وا هررية المحسفظررة نظررراص هىميتيررس زونيررس خررسمس ازبررر مرردن العررراق مررن 
   وزمس مبين ادنسه  08)حيث عدد ال زسن

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في محافظة بابل حتى عام 

 المكان طبيعتها اسم التكية ت
مستمرة او 

 متوقفة
الخميفة 
 المسؤول

مؤسس 
 التكية

8 
  م تزية عبد ال
 خا 

 م تمرة  هسض المحسويا فرعية
عبد ال  م 

 خا 
الليخ محمد 
 الز نزان

 ح سن م تمرة المحسويا ر ي ية تزية ح سن 0
الليخ محمد 
 الز نزان

 فرعية حع الجزا ر 3
حع الجزا ر 
  هسض الحاة

 م تمرة
عبد الزريم 
 زسظم عايسن

الليخ محمد 
 الز نزان

4 
 رية ابو 
 خ تسول

 فرعية
خ تسول   رية ابو

  هسض الحاة
 را د ابو مروة م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

5 
جباة/ حع 

 الحرية
 فرعية

نسحية 
الملروع )جباة

 سبرس     هسض 
 زوثع

  يد ميند م تمرة
الليخ محمد 
 الز نزان

 م تمرة  فرعية 62حاة لسرع  6
را ب ارزسن 

 ح ن
الليخ محمد 
 الز نزان

  المحسويا 7
 ا مسم نسحية
 محسوياال  هسض

 حبيب عسمر م تمرة
الليخ محمد 
 الز نزان
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 التكايا الكسنزانية في بقية محافظات العراق     
امررس تزسيررس الز ررنزان فررع بريررة المحسفظررست فباغررت خمررس تزسيررس بمعرردا تزيررة ر ي ررية       

المثنررا ووا ررط وزرررب ض والنجرر    )واحرردة فررع زررا محسفظررة مررن محسفظررست العررراق وىررع
   ين ادنسهوزمس مب  وذل  سر

 0202توزيع التكايا الكسنزانية في بقية محافظات العراق حتى عام 

 ت
اسم 
 التكية

 طبيعتها
المحافظة والقضاء 

 والناحية
مستمرة او 

 متوقفة
تاريخ 
 التاسيس

مؤسس 
 التكية

 ر ي ية ال مسوة 8
نسحية ال ويد  هسض 
ال مسوة مرزز المدينة 

 محسفظة المثنا
 م تمرة

منصور 
 رهس

محمد الليخ 
 الز نزان

 ر ي ية الصويرة 0
 هسض الصويرة محسفظة 

 وا ط
 م تمرة

خهير 
 زسظم

الليخ محمد 
 الز نزان

 ر ي ية الحيدرية 3
نسحية الحيدرية )او خسن 
النص   هسض النج  

 المرزز
 زريم جبر م تمرة

الليخ محمد 
 الز نزان

 ر ي ية الوند 4
نسحية الوند  هسض 

 الح ينية محسفظة زرب ض
 صبسح محمد رةم تم

الليخ محمد 
 الز نزان

5 
 اعة 
  زر

 ر ي ية
مرزز نسحية  اعة  زر 
 هسض النسصرية محسفظة 

 ذل  سر
 م تمرة

محمد عطس 
زعيم رالد 
 الملاب

الليخ محمد 
 الز نزان
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  تزيررررة ر ي رررررية وفرعيررررة ح رررررب 853) 0284لرررررد باررررغ عررررردد التزسيررررس حترررررا عررررسم       
عايرة الرسدريرة الز رنزانية وحسليرس  بارغ عردد التزسيرس احصس ية لمزتب التصو  فع الطريرة ال

 . اعدادىس فع طفيفس     تزية بح ب الزتب ايهس  ممس يؤلر انخفسهس  836)

 االستنتاجات
تبررين لابررسحثين ان الطريرررة الز ررنزانية تعررد مررن اىررم الطرررق الصرروفية التررع تحظررا       

لرررة فررع مختارر  محسفظررست ومرردن بس نتلررسر الوا ررت فررع العررراق والرردليا عرردد التزسيررس المنت
العررراق حتررا   تزررسد تخاررو محسفظررة مررن محسفظررست العررراق مررن تزسيررس ليررذه الطريرررة ممررس 
يؤلر الا اىميتيس و عة انتلسرىس وايمسنيس بسلتعسيش بين جميرت مزونرست اللرعب العرا رع 

. 
زمررررس ان انتلررررسر التزسيررررس فررررع العررررراق مؤلررررر واهررررو عاررررا اىتمررررسم ملررررسيخ الطريرررررة      
سصة الليخ محمد المحمد الز نزان )رحمو اهلل  بتو يت ر عة التزسيس فع عموم العراق وخ

وايمسنسص منيم بسىمية التزية ودورىرس ا جتمرسعع والثررسفع فرع التربيرة مرن اجرا اصر ح 
الفرد وبسلترسلع الم رسىمة فرع اصر ح المجتمرت ولرم يرتصرر ىرذا ا صر ح عارا محسفظرة 

 الز نزانية ان تصا الا اغاب مدن العراق .دون اخر  با حسولت الطريرة 
زمس ان انتلسر التزسيس فع ربوع العراق مثا حرصس  من ملرسيخ الطريررة انيرس   تفررق     

بين ابنسض اللعب العرا ع فسلزا  وا ية تحتهنيم راية الز نزان فسلتزية م موح بدخوليس 
لمريد فسنيس  تازم المريد بسداب البر والفسجر ومن زسفة ا ديسن والمذاىب وعندمس يدخايس ا

تصرا روحو من ا دران ليصبو فردا  خيرا  فسع   فع المجتمت زمس ان الذل يميرز التزسيرس 
الز رررنزانية انيرررس منفتحرررة عارررا التطرررورات الحديثرررة فيرررع عارررا اطررر ع م رررتمر برررسلتطورات 

لتزيررة حرصررس  والتررردم الترنررع والعامررع توازبررو زمررس انيررس تربررا برردخوا جميررت العرررا يين فررع ا
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منيس ان ي م يم ا جواض الروحسنية فع التزيرة و راو  المريردين والملرسيخ ممرس  رد يزرون 
 . لإل  م ببس  فع دخوليم 

 

 قائمة المصادر
 4 مجاد ، ت.د  بيروت، )صسدر دار، العرب ل سن، الفها ابع، منظور ابن -8
، ة ا ىايرررةمنلرررورات المزتبررر، ترررسريخ العرررراق فرررع العصرررر ال ررراجو ع، ح رررين، امرررين -0

   .8965  )بغداد
الليخ محمرد فرع ذمرة اهلل ق مررسا منلرور ، عسم زر يس لاطريرة الز نزانية 40بعد  -3

  .www.arab.culture 0202تموز  5بتسريخ  Arabcultureعاا مو ت 
، لازترررسب الحديثررة المؤ  ررة ن واع ميررس الرسدريررة الطريرررة، احمررد محمررد، بودرنيرررة -4

 . 0229  طراباس)
 . 8987  دبغدا، )مطبعة ا عد، النفحست الز نزانية، جيسوو  معرو ، بوتسن -5
 . ت.د  بغداد، )التمدن مطبعة، النودىع معرو  الليخ، محمد، الخسا -6
ا نتصررررسر ل وليررررسض ، يو رررر  مرررر  عبررررد الجايررررا بررررن مصررررطفا الزررررردل، الخهررررر -7

 . 0228  بيروت، )دار الزتب العامية، لأحمد فريد المريد  تحريق، ا خيسر
خيريرة   ترجمرة، الر سلة المنجية فع منس رب ال رسدة البرزنجيرة، معرو ، الريل نع -8

 . 0220  بغداد، )دامس 
، العرردد صررفر، ال رريرة الذاتيررة للرريخنس الزي نررع ق مرسلررة منلررورة فررع مجاررة الز ررنزان -9

 . 0226  بغداد)
تحفرررة الميتررردين ، برررن محمرررد ا  ررريوطع عبرررد الررررحمن برررن زمرررسا الررردين، ال ررريوطع -82

دار ، عرون المعبرود فرع لررح  رنن أل داؤد  بسخبسر المجددين ن منروا من زتسب
 .88ج ، د.ت  بيروت، )الزتب العامية

http://www.arab.culture/
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  دملررق، )ا مررسم الغزالررع حجررة ا  رر م ومجرردد الم ررة الخسم ررة، صررسلو، اللررسفعع -88
8993 . 

 دار، ا  ررر مع تصرررو ال ترررسريخ مرررن مزثفرررة صرررفحست، مصرررطفا زسمرررا، اللررريبع -80
 . 8997  بيروت، )المنسىا

لخصريست ومرذاىب ، درا رست فرع التصرو  ا  ر مع، محمد ج ا الدين، لر  -83
 . 8982  يروت، )النيهة العربية ن دار

 . 0229ل نة ، بغداد، 7العدد ، مجاة الز نزان، الليخ عبد الزريم ا وا -84
ور ررة ، المخططررست العرا يررة دار، تررسريخ التزسيررس الطرررق الصرروفية، عبررسس، العررزاول -85

026 
، 8العردد ، مررسا منلرور فرع مجارة ز رنزان، قبرزنجرة  ق، محمد  س ر لريخ، عاع -86

 .0229ل نة ، بغداد
ال يد الليخ محمرد المحمرد الز رنزان الح رينع  ريرة عارا خرط خيرر ، لؤل، فتوحع -87

  .0288  عمسن، )ال ير
، 3ط، مردبولع مزتبرة، يسومدار ر الصوفية المذاىب، الغنع عبد الحزيم عبد،  س م -88

 . 8999  الرسىرة)
 . 8995  اليمن، )الطريرة العاية الرسدرية الز نزانية، محمد، الز نزان -89
لرررزة ، ا نرروار الرحمسنيررة فررع الطريررة العايررة الرسدريررة الز ررنزانية، محمررد، الز رنزان -02

 . 8988  بغداد، )علتسر لاطبسعة والنلر
طريررق الحررق عررز وجررا فررع معرفررة ا داب  الغنيررة لطررسلبع، عبررد الرررسدر، الزي نررع -08

 0ج ، 8988  بغداد، )دار الحرية، اللرعية
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 والرابرررت الثسلرررث الرررررنين فرررع العرررراق فرررع التصرررو  حرزرررة، الررررسدر عبرررد رعرررد، مرررسىر -00
 التررراث المعيررد، العرررب المررؤرخين اتحررسد، منلررورة دزترروراه غيررر اطروحررة، اليجررريين
 . 0208  عمسن، )والعربع العامع

مطبعررة محمررد عاررع الرررره ، عامسؤنررس فررع خدمررة العاررم والرردين، د الزررريمعبرر، المرردرس -03
  8983  بغداد، )داغع

 ا ررراة اصررردارات  ، د.ت  د.م)، عايرررة الرسدريرررة الز رررنزانيةمصررطاو الطريررررة فرررع ال -04
 . 8ر م )، الطريرة العاية الرسدرية الز نزانية

، الثرسفيرة لرؤونال دار، العلررين الررن فع العراق اع م مو وعة، حميد، المطبعع -05
  8992  بغداد)

مررن بدايررة الررررن  قالتصررو  ا  رر مع فررع العرررا، عررسدا عرر ول لررسمع، النعيمررع -06
زايررة ، اطروحررة دزترروراه غيررر منلررورة، الرابررت علررر اليجرررل الررا الو ررت الحسهررر

 . 0284  عمسن) م اصوا الدين  ، الدرا ست العايس

 هوامش البحث: 
                                                           

  أوا مررن بنررا الرردويرة  لاصرروفية ىررم بعررض مررن أصررحسب عبررد الواحررد بررن زيررد وعبررد الواحررد ىررم مررن 8)
ليررذا زررسن ، وزررسن ىنررس  زىررد وعبررسدة وخررو  لررديد، اصررحسب الح ررن البصرررل وزررسن فررع البصرررة

وىررذا يعنررع ان الرردويرة عرفيررس أىررا البصرررة اوا ا مررر ولررسعت ، فرررو زرروفع وعبررسدة بصرررية  ايرررس
مجمروع ، تررع الردين احمرد برن تيميرة الحرانرع  بحدود منتص  الرررن الثرسنع لايجررة . لامزيرد ينظرر

؛ احمرد برن عبرد   8995  د.م، )بن حزماعبد الرحمن بن الرس م ن دار   تحريق، 8مج ، الفتسو 
 . 655ص ، 8996  الرسىرة، )88ج،  صفيسنع ن حاية ا وليسض وطبرست ا صفيسضاهلل ا

 ، 0208  بيروت، )8ج، الابسب  فع تيذيب ا ن سب ن دار صسدر،   عزالدين ابن ا ثير الجزرل0)
 .587ص
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دار الزترررب ، تزسيرررس بغرررداد والملررريخة الصررروفية فرررع العيرررد العثمرررسنع،   ميعرررسد لرررر  الررردين الزي نرررع3)
 . 07ص،  0284  بيروت)مية العا

  جمعيرس ربرط واطارق لفررظ الربرسط فرع برسدئ ا مررر عارا نروع مرن الثزنررست الع رزرية الترع تبنرا عاررا 4)
الثغرور فرع الدولررة ا  ر مية فررسلمريم فرع الربرسط مرررابط مجسىرد لنف ررو وىرو الجيرسد ا زبررر عارا مررس 

الررربط الصرروفية ، مصررطفا جررواد  وتاحررق الررربط اصرر   بررسلثغور . ينظررر  جررسض فررع الحررديث النبررول
 .  0222  دار العربية لامو وعست )بيروت، 8مج، البغدادية واثرىس فع الثرسفة ا   مية

فع وىرو و   من اخبسر الزوايس البغدادية فع الررن الخسمس اليجرل زاوية حمسد برن م رام الردبسس الصر5)
 . 07ص، ل سبقالمصدر ا، الزي نع  من زبسر الصوفية فع بغداد انذا  . ينظر

 . 30-06ص،   المصدر نف و6)
  الرررسىرة، )5ط، مزتبررة مرردبولع ن ميرردان طاعررت حرررب، المو رروعة الصرروفية،   عبررد المررنعم الحفنررع7)

 . 335ص ، 0226
، ؛ حميرد الردراجع 373ص ، 8995  الريمن، )الطريرة العاية الرسدرية الز نزانية،   محمد الز نزان8)

منلرورات دار ،   تخطيطيرس وعمسرتيرس8987-8534ع العيرد العثمرسنع )الربط والتزسيس البغداديرة فر
 . 62-59ص ، 0228  بغداد، )اللؤون الثرسفية

  فرررع العيرررد العثمرررسنع حارررت التزسيرررس محرررا الخوانرررق و رررسم امراؤىرررس بسعطرررس اليبرررست عارررا لرررزا  طرررت 9)
لرررسزر   ة الجميارررة . ينظرررروابنيرررة لاررردراويش الصررروفية وبنرررو التزسيرررس وادخاررروا فييرررس ا نمرررسط اليند ررري

،  8988-8586)عصرررر التزسيرررس والرعسيرررس ن وصررر  الملررريد الثررررسفع فرررع بررر د اللرررسم ، النسبا رررع
ص ، المصردر ال رسبق، ؛ الدراجع 32ص،  8999  بيروت، )المؤ  ة العربية لادرا ست والنلر

62 . 
ترزيرة وفسر رية   رسموس يحترول عارا نير  واثنترع علرر الر  زامرة، رفيرق العثمرسنع،   امين خورل82)

 . 024ص،  8894  يروت)عة ا داب بمط ،مترجمة الا الاغة العرية 
التصو  ا   مع فع العراق من بداية الررن الرابت علر اىجرل ،  عسدا ع ول لسمع النعيمع88)

زايررة الدرا ررست العايررس   ررم اصرروا الرردين ، اطروحررة دزترروراه غيررر منلررورة، حتررا الو ررت الحسهررر
 .90ص ، 0284  عمسن)  مية العسلمية جسمعة العاوم ا 
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/  7/  87  مرسباة لخصية مت المريد عصسم زريم نجم فع التزية الر ي ية فرع ال رايمسنية بترسريخ 80)
. وىو احرد المريمرين فرع التزيرة الر ي رية والعرسماين فرع خردمتيس ؛ مرسبارة اخرر  مرت المريرد  0289

 تسريخ .محمود عبد احد المريمين بنفس التزية وبنفس ال
وىررو ي ررزن  0208/  9/  87  مزسلمرة ىستفيررة مررت الخايفرة جمررسا محمررد الجبررورل ن يروم الجمعررة 83)

 جوار التزية ببغداد.
  مرسلررة لخصررية مررت الخايفررة طررسرق لرريت محمررود ابررو زيررسد خايفررة التزيررة الر ي ررية فررع الموصررا 84)

 . يوم الخميس  0208/  5/  02بتسريخ 
ة محمد زبير خايفة التزية فع حع المنصر الفرعية فع  سحا الموصرا   مزسلمة ىستفية مت الخايف85)

 . 0208/  88/  8ا يمن بتسريخ 
  مرسبارة لخصرية مرت الخايفرة طرسرق لريت محمرود )ابرو زيرسد  خايفرة التزيرة الر ي رية فرع الموصرا 86)

 يوم الخميس.  0208/  5/  02بتسريخ 
 .068ص، المصدر ال سبق، ال يد الليخ محمد المحمد الز نزان،   فتوحع87)
مررن مدينررة الفاوجررة دخررا الطريرررة  8958  ىررو يو رر  ح ررن صررسلو جس ررم المحمرردل مررن مواليررد 88)

الز نزانية فع عمر مبزرر وزرسن مرن خافرسض اللريخ عبرد الزرريم الز رنزان الثرسنع وا رتمر فرع العمرا 
العديررد مررن  ررسفر ل رلررسد فررع عرردة دوا ونجررو فررع افتتررسح ، فررع عاررا عيررد اللرريخ محمررد الز ررنزان

التزسيررس ودخررا فررع الطريرررة عاررا يديررو ا    مررن الم ررامين وغيررر الم ررامين وزررسن يلررر  عاررا 
اغاررب التزسيررس الز ررنزانية فررع العررراق زررسن محبوبررس  لررد  الجميررت والررتير بررسلترو  والصرر ح وح ررن 

  فررع ال ررايمسنية . ينظررر 0280/  82/  86ال ررمعة وا دب ا تلرريد فررع حررسدث ارىررسبع بتررسريخ 
/  7يداض الطريرة العايرة الرسدريرة الز رنزانية عارا مو رت الطريررة عارا الفريس بروو  نلرر بترسريخ ل

 . 0202ايسر / 
  مزسلمرررة ىستفيرررة مرررت الخافرررة مصرررطفا حميرررد ح رررين الع رررسفع خايفرررة التزيرررة زنزرررورة الفرعيرررة فرررع 89)

 . 0208/  88/  8محسفظة ا نبسر  هسض الرمسدل بتسريخ 
خايفرررة التزيرررة فرررع الم رررح  فرررع ، الخايفرررة الز رررنزانع صرررسلو  رررعيد الم رررح   مزسلمرررة ىستفيرررة مرررت 02)

 .0208/  4/  8ص ح الدين بتسريخ 
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/  88/ 07  مرسباررة لخصررية مررت الخايفررة بيجررت محمررود ح ررن خايفررة التزيررة فررع زازجررع بتررسريخ 08)
/  07؛ ومرسباررة مررت الرردرويش نعمررت محمررود ح ررن فررع بيررتيم الخررسص فررع زازجررع بتررسرل  0202

88  /0202 . 
  مزسلمة ىستفية مت الخايفة عدنسن  ربسن خايفة التزية الز نزانية فع اربيا و د  سم بتصوير التزيرة 00)

  0208/  0/  0من الداخا بتسريخ 
  عن التزية الر ي ية فع  هسض  وران مو ت الطريرة العاية الرسدريرة الز رنزانية عارا الفريس بروو  03)

 . 0202/  82/  4بتسريخ 
سا ىستفع مت الخايفة عد الرسدر محمد خايفة تزية جمجمرسا الفرعيرة فرع محسفظرة ال رايمسنية   اتص04)

 . 
 .090ص، المصدر ال سبق، ال يد الليخ محمد المحمد الز نزان،   فتوحع05)
  زودنررس بيررذه المعاومررست مزتررب التصررو  فررع ال ررايمسنية التزيررة الر ي ررية بعررد مزسلمررة ىستفيررة مررت 06)

 . 0208/  5/  89يفة ملتسق العزاول يوم الث ثسض م ؤوا المزتب الخا
الموصررا ويررريم حسليررس  فررع  8970زررريم نجررم مررن مواليررد البصرررة  ىيررثم  مرسباررة لخصررية مررت المريررد 07)

 . 0208/  5/  82بتسريخ 
 https://read.opensooq.com،   مدن محسفظة بسبا08)
 


