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 چکیده

روشجوامعمخ وتلفانسانيبستهبهشرايطمکانيـزمانيومقتضیاتاجتماعيوجنسیتي، ها

دينتجربه در متفاوت داشتههايي روشورزی نیازهایاند؛ از بخشي تأمین کارکردشان، که هايي

شناختيبررویزنانپیروهایحاصلازاينپژوهشِانسانفرهنگيـاجتماعياينجوامعاست.داده

ط ميدو نشان کردستان استان توابع از سقز شهر ساکن نقشبنديه و آنانريقتقادريه که دهد

يکتوانسته مدد به ماوراءلطبیعه“مسلکديني”اند مفاهیم نیازهایروانيمرتبطبا هم را، شان

یهایاجتماعيبالنسبهبیشتریدرمقايسهباديگرزناندرهمانجامعهبراتأمینکنندوهمآزادی

کنند. ايجاد مراسمآنانهمخود و قواعد اجرایمناسک، شیوه برخيتغییراتدر ايجاد چنینبا

ماه،بهتناوبدر18اند.محققبیشازورزیايجادکردههایدينصوفیانه،سبکيزنانهازاينشیوه

فنونپژوهشانسان از و داشته زنانحضور از مناسکاينگروه مشاهده،شناسيشاملمراسمو

 هایموردنظراستفادهکردهاست.آوریدادهمشاهدهمشارکتيومصاحبهعمقيبرایجمع

ورزی،زنان،سقز،طريقتقادريه،طريقتنقشبنديه،کارکرد.:تصوف،دينکلید واژگان
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 مقدمه و بیان مسئله

میانخودوريقرابطهایبهدرازیتاريخدارند.بشردرسايهدينوازطانسانودينرابطه

خداياخدايانخودتوانستهاستبربرخيمشکالتپیرامونشفائقآيد،برخيراتوجیهکند

 پالگ، )بیتسو تسليمناسبيبیابد راه برایبرخيمشکالتغیرقابلحلنیز :1387و

رابطه669 دين(. اجتماعيایتنگاتنگمیانشیوه جغرافیايي، شرايطمحیطي، وورزیبا

دينيمي بیانتجربه دارد. وجود صورتجنسیتيجوامع واحد، آنِ در هایمتفاوتيتواند

ها،ها،بیانيعمليبرایمثالکیشوار،برایمثالباورهاواسطورهداشتهباشد؛بیانيآرمان

اعمالجادوييوبیانيجامعهجشن برایمثالانواعپیوندهایاجتماعيدرونها، شناختي،

سازما 1379نديني)ريوير، مناسک85: با را بیشترينرابطه ديني، بیانعمليتجربه .)

گیریورزیداردکهبهشکلعملدينيويامناسکوبابهرهدينيياهمانجنبهعینيدين

هایجغرافیايي،اجتماعيوورزیدرگروهشود.آدابدينهاوابزارگوناگونتجربهميازفن

تفاوتجنسیتيمتفاوتا مناسکوحتيباورهایستو آدابو چشمگیریدر هایبعضاً

گری،ازجملهدوهایصوفيمسلکشود.پیروانيکدينخاصبامنشأيکسانمشاهدهمي

ورزیراایازدينطريقتقادريهونقشبنديه،بهعنوانواقعیتيدرجهاناسالمکهنوعويژه

شهرسقزويژهدرمناطقکردنشیندارند.تصوفدربهکنند،پیروانيدرايرانوترويجمي

دراستانکردستانبهعنوانمسلکيذيلمذهبتسنن)شافعي(پیروانيدارد.ازمیانفِرق

بیشازسايرگرايش هادرمناطقکردنشینمتعددصوفیه،دوطريقتنقشبنديهوقادريه،

اند.رواجيافته

گ عبدالقادر شیخ را قادريه طريقه )متوفي )ادموندز،561یالني گذارد بنیاد ه.ق(

(اودرکردستانبهنامغوثگیالنيمشهوراست.دومینطريقتتصوفمعروف1382:77

به خاستگاهتاريخيطريقتدرمناطقکردنشین، طريقتنقشبنديهاست. ويژهشهرسقز،

ـ1389نقشبندبخاری)نقشبندیآسیایمرکزیاست.اينطريقت،نامخودراازبهاءالدين

مي1318 سازمان( نخستین نه و طريقت اين مبدع نه او اما اينگیرد است، آن دهنده

عبدالخالق را آن قواعد و احکام بار نخستین و است داشته وجود وی زمان طريقتدر

(.مروجطريقتنقشبندیدرمناطق320ـ1379:373غجدوانيبنانهادهبود)وانبرويین،

(.1385:245دنشینعراق،ايران،ترکیهوسوريهموالناخالدشارهزوریاست)روحاني،کر

 از مردانه تصويری عمدتاً تصوفدرايرانومناطقکردنشین، مسلک طوالني قدمت باوجود

ايندين شیوه اين حاليکه در است. شده ارائه قادريه و طريقتنقشبنديه دو ورزیدر

پیروانيدمسلک کمها، رنگبودنمطالعاتمربوطبهزنانصوفيورمیانزناننیزدارند.

برخي با محقق نسبي آشنايي پژوهشبود. اين انجام برای محقق اصلي انگیزه درويش،

مکان عنوان به سقز انتخابشهر در مهمي عامل سقز شهر طريقتدر اين زن پیروان

پژوهش طول در محقق پژوهشبود. خود میداني خانقاههای کلیه تکاياتوانستدر و ها

نفوذانايندوطريقتبهمراسمومناسکحضوريابدوباجلباعتمادبرخيبزرگانوذی

آنهاراهيابد.
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 های پژوهش پرسش

ورزیصوفیانههایدينشود:کارکردهایاينشیوهپرسشاصليکهدراينمقالهبررسيمي

چیست؟ مطالعه مورد جامعه اعضا پرسشپیشبرای طرح اينپرسش، به پاسخ هاینیاز

ديگراست:

اينطريقتويژگي (1 پیرو سن،هایعموميزنان اجتماعي، خواستگاه از شامل ها

سطحسواد،وضعیتخانوادگيواقتصادیو...چیست؟

برنامه (2 چه خانقاهزنان و قادری تکايای در را مراسمي و اجراها نقشبندی های

 کنند؟مي

هايياجرایمراسمدربینزنانايندوطريقتبهچهصورتوشباهتهاتفاوت (3

 است؟

ایازمراسمصوفیانهدارند؟درصورتوجود،چهشدههایاختصاصيآيازنانجنبه (4

 شود؟مواردیراشاملمي



 روش پژوهش

روش از پژوهشحاضر انساندر مطالعات در مشاهدههایمعمول مشاهده، مانند شناسي

هایاسنادیاستفادهشدهاست.ایوروشي،مصاحبهوهمچنینمطالعاتکتابخانهمشارکت

اعمالگروه داليل تا قناعتورزد ديدن يکبار به نبايد پژوهشگر که آنجا قبايلاز و ها

(طبیعياستمحقق،دراينپژوهشمیدانيبا1375:216مشخصشود)عسگریخانقاه،

هایمختلف،بهمیدانپژوهشمراجعهکردهر،بارهادرزمانالذکهایفوقاستفادهازروش

اقامت)زمستان نیم و طوليکسال محققدر 1388است. میدان1390اليبهار در )

مصاحبه و مشارکتي مشاهده مشاهده، از کردستان(، استان در واقع سقز پژوهش)شهر

عمقياستفادهکردهاست.

 

 پیشینه پژوهش
نامهدرموردتصوفودوطريقهقادريهمختلفياعمازکتاب،مقالهوپايانایمنابعکتابخانه

غیر نگاهي با تصوف موضوع بررسي موجود منابع عمده ويژگي دارد. وجود نقشبنديه و

ایباشناختياست.درمعدودمطالعاتدانشگاهيايراننیز،محققنتوانستبهسابقهانسان

گرفتهتاحدودیمربوطبااينوجودبرخيمطالعاتصورتموضوعتصوفوزناندستيابد.

بررسيتصوف)طريقتقادریونقشبندی(درکردستانبهحوزهکاریاينپژوهشهستند.
بانه مطالعه راهنماييپايان؛مورد به توسطرئوفسلیمي کارشناسياستکه مقطع نامه

عشدهاست.محققدرابتدابهدفا1354شناسيدرسالاهللطبیبيدررشتهمردمحشمت

ويژهدوطريقتقادریونقشبندیپرداختهوسپسباتاريخچهمختصریازتصوفوبه

نگاری،وضعیتزندگيمردميکيازروستاهایبانهوهمچنینارتباطمردمآنجاروشمردم
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مهعليعلویناپايان؛آدابخانقاهقادريهدرکردستانباشیوخآنزمانراشرحدادهاست.

دردانشکدهالهیاتومعارفاسالميدانشگاه1368درمقطعکارشناسيارشدالهیاتسال

هایاستانکردستان،داليلفقهيتهراناست.اوباتأکیدبررویبرخيآدابواذکارخانقاه

يازخوانيوقرابتاينفرقهرابانصوصدينانجامچنیناعماليرابررسيکردهومیزانهم

است. سنجیده قرآن جمله کردستانکتاب در تصوف توکليتاريخ رئوف محمد نوشته

تاريخ1354) در تحقیقي منابع از ديگر يکي ايران ( کردستان نواحي تصوفدر برخي و

کردنشینديگراست.قسمتيازآنرابهمعرفيفرقهقادريهونقشبنديهوقلمرونفوذآنهاو

سلسلههایمختلفپیخاندان آدابدرويشي، شرح کردستان، در آن آدابطريقهرو و ها

به1385نوشتهکمالروحاني)تاريخجامعتصوفکردستانکتابپردازد.نقشبنديهمي )

بررسينقد درو قادری و نقشبندی طريقت مي تاريخي کردستان وشکلپردازد. گرايي
نامهکارشناسي،پايانریاستانکرمانشاهایدردراويشقادورزیبامطالعهشکليدردينبي

پژوهشيمیدانيدردرويشقادریاستانکرمانشاهاست1379ارشدمهردادعربستاني) (؛

.شکليصورتگرفتهاستگراييوبيشناسيورويکردشکلکهباروشانسان

ایتنهاپژوهشيموجوددربارهزنانوتصوفکهنويسندهبهآندستيافت،مطالعه

 مقامزندرتصوفترکیهمعاصراستکهبررویزنانرفاعیهدرترکیهانجامشدهاست.

براساسيککارمیدانيبررویرهبری1آنانويبائور(عنوانتزدکترايياستکه2008)

اوبررسيکردهاست معنویپیروانزنطريقهرفاعیهدراستانبولترکیهانجامدادهاست.

توانندازطريقمقاممذهبيبهموقعیتموجودشانمشروعیتببخشند.کهچگونهزنانمي

 

 چارچوب نظری

نخستمفهومسودمندیيااينپرسش سهمفهومبهپیدايشکارکردگراييياریرساندند:

آيد؟دوممفهومعلیتيااينپرسشکهبهچهداليليبهچهکهچهچیزبهچهمصرفيمي

منظاميااينپرسشکهچگونهوابستگيمتقابلمیانعناصررسیم؟وسوممفهونتايجيمي

متوازنعملمي و منسجم يکمجموعه )ريوير،در 1379کند؟ ،77 هاریآلپرت76ـ .)

 دورکیم نظر از را دين عمده کارکرد ميگونهاينچهار بیان نیروهای”کند: برای دين

بخش)با(حیات3شبود)بامراسم(،بخبخشبود)ايجادتقوا(،انسجام(انضباط1اجتماعي؛

:1377)فراستخواه،“ بخشبود)باالهامبهامیدوآرامش((خوشبختي4ها(وانتقالارزش

142 به آرامشروانيافراد، کمکبه کارکردهایبنیاديندين، جمله از هنگام(. به ويژه

مروبه دربرخوردبا سائلالينحلطبیعياست.روشدنبامشکالتروزمرهدرجامعهويا

دهد)بیتسناپذيرانسان،اضطراباوراکاهشميهایدرکهاييبهتجربهدينبادادنپاسخ

دهد.از(.دينبخشاعظميازاينکارکردراباابزارمناسکانجاممي1387:701وپالگ،

واکنشينسبتبهمرگافرادنزديکب بهعبارتينظرمالینوفسکيباورهایدينياکثراً ود،

                                                           
1 Anna Neubauer  
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تلخ ترينتجربهيکياز توضیحداشت)مختاريان، به نیاز آيین1388هایآدميکه های(.

موجبمي ميدينياستمراروانسجامجامعهرا بهافرادايناعتمادرا زيرا دهندکهشوند،

يشمندانعالوهبردورکیمومالینوفسکي،اندآورند)همان(.جايگاهيدرنظمکیهانبهدستمي

(برتأثیرمناسکبرتقويتحسهمبستگي1966(وآنتونيواالس)1972ديگریازجملهگوسن)

برگزارکنندگانايجاداند.تأکیدداشته جمله برایبرخياز نیز مناسکدينياينفرصترا

باًکندتاازطريقآنبعضاًبهمنافع)کميازياد(اقتصادیدستيابند.مناسکمذهبيغالمي

اندکهبرایتوفیقدرتولیداقتصادیوتوزيعاهمیتکنندهويامحرکرويدادهاييمشخص

(.1387:688اساسيدارند)بیتسوپالگ،

 

 تاریخچه تصوف در بین زنان

تصوفوجود حلقه به زنان شدن وارد فرآيند چگونگيو اطالعاتتاريخيروشنيدرباره

تراست.گروهياززناني،تعبدازهرموضوعديگریمهمندارد.برایزنانصوفيازنظرسلم

گیرند. قرار صوفیان زمره تعبدشاندر خاطر به بايد که زنانهستند معنویبندگي، راه

توانستندکند.آنهابهعنوانبندگانخداميشانرهاميهایجسمانيصوفيراازمحدوديت

ندکهرسالتمعنویمشابهيندارند.اينانباهایمعموليزنانجداکنخودراازديگرگروه

توانستندبدونهمراهيانتخابزندگيمستقلبهعنوانزنانشاغلدرحیطهروحانیتمي

مردان به عمومي مجامع در باشند، ارتباطداشته مردان با اجتماع در کنند، سفر نديمه

نناممکنبود)سلمي،شاآموزشدهندوبهرشدفکریبرسندکهبرایخواهرانغیرصوفي

1385 :149 دارد،(.15ـ خاص درخششي نیشابوری فاطمه نام صوفي زنان میان در

اند.گوينددرعصرویزنيچوناونبود.بايزيدبسطاميوذوالنونمصریاوراثناگفتهمي

وبايزيددربارهاوگفتکهدرعمرخوديکمردويکزنديدم،آنزنفاطمهنیشابوریبود

ازهیچمقامویراخبرنکردمکهآنخبرویراعیاننبود.زنديگریکهاحوالاوبهجهت

بافاطمهنیشابوریدرهم آمیختهاست،امعليهمسراحمدبننزديکيدورهزندگيونام،

داشتمتاآنوقتکهخضرويهاست.ابوحفصگفتهاستکههمیشهحديثزنانرامکروهمي

احمدخضرويهراديدم،پسدانستمکهحقسبحانهمعرفتوشناختخودراامعلي،زوجه

کهمي خواهدميآنجا 1375نهد)جامي، سلميو(.622: نقلاز )به منابعموجود بر بنا

جاميوصفي تاريخاسالمدرحدودنوربخش، تعدادزنانمشهورصوفيدر نفر100زاده(

 است.

 

ریهسازمان طریقت نقشبندیه و قاد

رتبهطريقت عناوين، دارای ديگری سازمان هر همچون قادريه و نقشبنديه وهای ها

انداز:شیخ،خلیفه،سرذاکر،مريدومراتببهترتیبعبارتمراتبهستند،اينسلسلهسلسله

ایاستکهسلسلهطريقتراازحضرتعليدرطريقهقادريهوياازمخلص.شیخفردزنده
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رطريقهنقشبنديهبهواسطهمشايخگذشتهدردستدارد.اواينمنصبراازابوبکرصديقد

حدودوظايفواختیاراتشیخآورد.خلیفهجانشینشیخاست.شیخقبليخودبهدستمي

هرتکیهياخانقاه،عالوهبرداشتنخلیفهمرد،خلیفهزنکند.خلیفهرامشخصوابالغمي

تروازنظراجرایمراسمتواناترباشدبهشخصيراکهفعالخودنیزدارد.خلیفه،بهانتخاب

انتخابمي بهکسيعنوانسرذاکر اينجا در اصلبهمعنيارادتمنداستو مريددر کند.

مي دراويشدرآمدهگفته جمع به رسماً و کرده توبه خلیفه، يا شیخ نزد که است.شود

رتوبهنکردهويابهاصطالحخودشانطريقتتمخلصهمانمريداستامابهدلیلسنکم

دچارلغزششودوموردخشماولیاءوشیخقرارگیرد. بهدستنیاوردهاستکهمبادا را

کند.وآمدميمخلصبهتکیهوخانقاهرفت

تواننددرهردوطريقتقادريهونقشبنديهبهمقامشیخوخیتدستصرفاًمردانمي

د دو از چند هر عثمانيابند. شیخ خواهرزادگان از )يکي لیال شیخ نام به زني قبل، هه

سقزسراج در نقشبنديه شیوخ از را خود نقشبنديه( طريقت بزرگان از نقشبندی، الدين

ومدت پیروانيبرایخوددارد.خوانده اينشهر، ايجادخانقاهيخانگيدر با استکه ها

مخالفتعمومشیوخقادري هماقدامشیخلیالبا چنیندرهونقشبنديهمواجهشدهاست.

ایتحتنامخلیفهوجودندارد.وظايفخلیفهسازمانطريقتنقشبنديهبخشمردان،رسته

کند.بااينوجودسمتخلیفهدرمیانزنانپیرونقشبنديهرافردیبااسمسرختمهايفامي

وجوددارد.



 های شهر سقز تکایا و خانقاه
قادريهفعال2تکیه5نقشبنديهو1خانقاه5بههنگامانجاماينپژوهشدرشهرستانسقز،

خانقاه و تکايا اسامي زير جدول دو در سالبود. همراه به سقز شهر در موجود های

تأسیسشانآمدهاست.


:اساميتکايایقادريهشهرسقز1جدول

 نامتکیه رديف
سال

 تأسیس
 نامخلیفهزنحاضر نامشیخحاضر

1 
تکیهسیدشیخکاک

 زادهاحمدباباشیخ
1300 

شیخعبدالرحمانبابا

 زادهشیخ

ساله(75خلیفهحبیبه)

 ساله(50وخلیفهعطیه)

2 
تکیهحاجسیدشیخ

 3عبدالکريمکسنزاني
 ساله(57خلیفهرعنا) شیخمحمدکسنزاني 1341

 ساله(64خلیفهسهیال) شیخصنعان 1360الدينتکیهشیخسالم 3

                                                           
1
گويند.مذهبيومحلبرپاييمناسکدينيدرطريقتنقشبنديهراخانقاهميمکان 

2
مي  ذکر مشغولبه آندراويشقادريه در جاييکه ميمنزلدرويشانو تکیه را )موساييوشوند گويند

 (.1386فر،عزيزياني
3 Kasnazani 
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 1سالمیه

4 
تکیهشیخحسن

 ایهاشميسوله
 ساله(25خلیفهشپول) شیخحسن 1374

5 
تکیهشیخمختار

 ایهاشميسوله
 ساله(60خلیفهعايشه) شیخمختار 1375


هاینقشبنديهشهرسقز:اساميخانقاه2جدول

 نامخلیفهزنحاضر نامشیخحاضر سالتأسیس نامخانقاه رديف

1 
شیخخانقاهحاج

 مصطفينقشبندی
 ندارد 1259

خلیفهرحیمهنقشبندی

 ساله(30)

2 
خانقاهشیخمحمد

 بهاءالديننقشنبدی
 شیخسوران 1350

ساله(،73خلیفهآمنه)

 ساله(60خلیفهشريفه)

3 
خانقاهخانگيشیخلیال

 نقشبندی
 ندارد شیخلیال 1360

4 
خانقاهشیخمحمدعلي

 حسامالديننفشبندی
 الدينشیخصالح 1368

56خلیفهخاور)

 ساله(

5 
خانقاهشیخعثمان

 سراجالديننقشبندی
 خانقاهمردانه - -



هاوزنانپیرودوطريقتقادريهونقشبنديهبیشترمراسمخودرادرهمینخانقاه

دهند.درايناماکنسالنيمختصبهزنانوجوددارد.عصرروزهایسهشنبهتکاياانجاممي

هاوتکايااست.مرداناينجمعه)قبلازنمازعصر(،زمانبرگزاریمراسمزنانهدرخانقاهو

اند.هایسهشنبهوجمعه)بعدازنمازمغرب(بهبرپاييمراسممشغولدوطريقتشب

خانقاه و تکايا واقعبیشتر شهر قديمي بافت و مرکزی مناطق در سقز شهر های

هستند.

 

 جامعه مورد پژوهش
ندارد. وجود سقز شهر در قادريه و طريقتنقشبنديه دو پیرو زنان تعداد از دقیقي آمار

خانقاه و تکايا آمارهایمتولیان خود، اماکن در فعال مخلصان و مريدان تعداد از نیز ها

مختلفيارائهدادندکهعموماًبامشاهداتمحققدرطولمراجعاتمکررشبهاماکنمذکور

بار14بارمراجعهبهاماکنمذهبيدوطريقت)هرطريقت28شت.محققدرخوانينداهم

 حداقل خانقاه و تکیه هر زنان2و ختمه مراسم در حاضران کمینه و بیشینه بار(،

                                                           
1 Salameeh 
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ترينمراسمطريقت(بهشرحجدولزيرثبتکردهاست.بديهياستارقاماينجدول)اصلي

چنینذکرايننکتهضروریدوطريقتقلمدادکرد.همرانبايدبهعنوانآمارپیروانزناين

هاومريدان)ونیزافرادعادیکهاستکهبهجزخلیفهوسرذاکر،امکانتمیزدادنمخلص

گاهبهعنوانمیهمانيکيازپیرواندرمراسمحضورداشتند(وجودندارد.


هایشهرسقزخانقاهکنندگانبهتکاياو:برآورداحتماليتعدادمراجعه3جدول

 کمینه بیشینه مکان مذهبی

 35 85 تکایای قادریه

 28 60 های نقشبندیه خانقاه

حسینيمنبع:پژوهشمیدانيبیانعاليي


برمحققازمیانکسانيکهحضوریفعالدرمراسمداشتند)مخلص مريدها(، و ها

توق23گیریتصادفيبااساسنمونه هابهدلیلارائهفمصاحبهنفرمصاحبهعمقيداشت.

هایراستاباپرسشهاپسازپیادهشدن،ازحیثموضوعيهمهایمشابهبود.مصاحبهپاسخ

نفر5سال،40تا30نفر2سال،30تا20نفر2بندیشدند.ازاينتعداد،تحقیق،دسته

2شوندگان،حبهسالسنداشتند.ازمیانمصا50نفر(باالی14سالومابقي)50تا40

داربودند.نفربازنشستهومابقيخانه2نفرشاغل)يکيبهیاروديگریمعلمدورهابتدايي(،

نفر8شوندگان(بهاينشرحاست:شدهتوسطمصاحبهچنینسطحدرآمدخانوار)اعالمهم

1لیونومی2نفرتا3میلیونتومانو1هزارتا500نفرمابین10هزارتومان،500زير

 تومان. میلیون باالیدو 16نفر بودند. همسرانشانفوتکرده آنانيکياز5نفر از نفر

 بودندو دستداده از چندسالاخیر در )فرزند(، را بودند2عزيزانخود مطلقه نیز نفر

اساميمريدانومخلص)اساميخلیفه اما اينتحقیقواقعياست، در هدفحفظها با ها

اند(.خاص،بهصورتمستعارآوردهشدههويتاش



 ها شده در تکایا خانقاه مراسم اجرا
موردزير5دهند،درعمدهمراسميکهزنانپیرواندوطريقتقادريهونقشبنديهانجاممي

مي خالصه برگزاریمراسمختمه1شود: )1 برگزاریمراسم2، خوانيمولودی( برپايي3، )

(برگزاریمراسمختمبرای5(برگزاریسفرهایزيارتيو4،سفرهنذریحضرتعباس)ع(

متوفیان.برپاييسفرهنذریحضرتعباس)ع(صرفاًمختصبهزناناستودرمیانمردان

پیروايندوطريقتمرسومنیست.

 

 

                                                           
1 khatmeh 
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 مراسم ختمه

يکيازمهم اصليختمه، اينبرنامترينو نقشبنديهاست. هترينمراسمدراويشقادريهو

شود.مراسم،نیمبرایزناندرروزهایسهشنبهوجمعهودريکتادوساعتبرگزارمي

زمانباعیدفطرياعیدقربانوشود؛امااگرايندوروزهمساعتيقبلازنمازعصرآغازمي

مهشود.اولینقسمتازبرنابدرباشد،مراسميدرتکیهياخانقاهزنانهبرپانميياحتيسیزده

نوعي به بخشکه اين است. مشابه نقشبنديه و قادريه طريقت دو هر در زنان ختمه

بهمديحه زناندورخلیفهدايرهغیررسمياست، ابتدا نشینند.وارميسرايياختصاصدارد.

بهشمار فعالینتکیه اولو حلقه جزو اما نیستند سرذاکر الزاماً زنانکه سپسبرخياز

بهترتیمي باشعاریبهشکلآواز)بدونموسیقي(،درمدحپیامبروشیوخطريقتروند،

هایمکرروبیانعباراتيسراموردپسندحضاربود،باتحسینخوانند.اگرصدایمديحهمي

 بگذرد.”نظیر گناهانت از مديحه“ خدا ادامه به را او ... ميو ترغیب کنند.سرايي

يابد.دفوطبلدرمیانپیروانطريقتقادريهاعمازيهازماننمازادامهمسراييمديحه

سراييومردانوزنانرواجدارد.پیروانقادريهازايندوابزارموسیقيهمدرمرحلهمديحه

استفادهازابزارموسیقيدرمراسمختمهمردانهمدرمرحلهذکرقیاماستفادهمي کنند.

بااينو جودزنانطريقتنقشبنديهازادواتموسیقيبهطريقتنقشبنديهمرسومنیست.

مديحه ميهنگام بهره مصطفيسرايي شیخ حاج تکیه خانقاه خلیفه رحیمه، خلیفه برند.

گويد:نقشبنديهدراينبارهمي


دانند،خیليازشیوخطريقتنقشبنديه،استفادهازدفوطبلراحراممي”

 حدود يعني پدرم زمان از قبل30اما ابزارسال از استفاده تدريج به ،

.“موسیقيدرمیانزنانپیرونقشبنديهدرسقزمرسومشدهاست



گويد:بااينحالشیخلیالنظرديگریدارد.اومي


پیامبر، ” دوران در مگر نیست. حرام اصالً موسیقي ادوات از استفاده

پیرو هنگام به يا و حضرتمحمد از استقبال هنگام به زیدرمسلمانان

نميجنگ طبلاستفاده دفو از ازها برخيشیوخاستفاده اينکه کردند؟

“داننداصالًدرستنیستدفوطبلراگناهمي



دهدودرجذبمردمدفوطبلبهمراسمختمهيکشورخاصيمي ”

دادندخیليمهماست.زمانيکهمنجوانبودمدرمراسمختمه،اجازهنمي

همیشهمراسمختمهدرطريقتقادريههاسالم.درآنکهدفوطبلبزنی

کهمانیزدفوطبلهااستسالتربود؛امابهلطفخداوند،اکنونشلوغ

ساله(57)مريم،مريدطريقتنقشبنديه،“داريمومراسمماهمشلوغاست
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نوبتبهاجرایمراسمذکرمي مراسمبعدازخواندننمازعصربهجماعت، رسد.

ذکردرتکايایقادریبردونوعاست:ذکرذکردردوطريقتتفاوت هاييبايکديگردارد.

ياذکرايستاده.1تهلیلياذکرنشستهوذکرقیامياذکرهره


:تکیهشیخحسنهاشمي،خلیفهدرحالادایذکرتهلیلدرحلقهدراويش1عکس


1390منبع:بیانعالييحسیني،سقز،بهار



 میانخانقاهذکر در مراسمختمه ميدر بخشکلياجرا دو ذکرهاینقشبندیدر شود:

خفيوذکرجلي.ذکرخفي،تکراراذکاردرذهن،بدونبرزبانآوردنآناست؛امادرذکر

برزبانجاریمي اذکار ذکرخفيوشودطوریکهديگرانميجلي، بشنوند. توانندآنرا

شود.هبرگزارميجليهردودرحالتنشست

 

 خوانی مولودیبرپایی مراسم 
شود.مراسمياستکهبهمناسبتتولدپیامبراسالموبهشکلجشناجراميخوانيمولودی

ودرمناطقکردنشینبهماهمولودمعروفاست.برخيحجاجنیزکهدرويشاالولربیعماه

 مراسم حج، از بازگشت از پس هستند مخلص ميانيخومولودیيا مواردبرگزار کنند.

الذکر،درمیانزنانومردانهردوطريقتصادقاست؛امازنانايندوطريقتمراسمفوق

خوانيمولودی به ميهایمناسبترا برگزار نیز ديگری برپاييترينعمدهکنند. دلیل

فوقخوانيمولودی مورد دو از خارج پیدر زنان يکياز زمانياستکه طريقت،الذکر، رو

اطالع به اولینفرصتمراتبرا در مذکور اينحالتفرد در باشد. داشته شده نذریادا

                                                           
1 haraeh 
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 ميرساندميخلیفه خبر مريدانخود به نیز خلیفه مولودی. فالنروز خوانيبرپادهدکه

توانددرآنشرکتکند.مراسميادرتکیهوخانقاهوشودوهرکسيکهدوستداردميمي

د مييا برگزار شخص منزل ر اصليمديحهشود. مراسمسرايي، در برنامه ترين

خوانياستکهدرمیانزناننقشبنديه،همچونزنانقادريههمراهبادفومولودی

همچنینزناناگريکيازنزديکانشاندرشهرديگریفوتکندمجلسترحیميطبلاست.

 کنند.رابرایاودرتکیهياخانقاهبرگزارمي

 

 سفره نذری حضرت عباس )ع(

هایزنانشهرهايياستکهگاهدرتکاياياخانقاهسفرهحضرتعباس)ع(ازجملهبرنامه

رسدوسالمي5يا4اسمدرمنطقهسقزبهکمترازشود.سابقهبرپايياينمرسقزبرپامي

مي برپا کسانياينسفرهرا مختصزناناست. کنندکهنذریدارندويانذرشاناداصرفاً

درروزهاييغیرازسهشنبهوجمعهودرتکیهوخانقاهمعموالًشدهاست.سفرهنذریرا

زآنبرهمهکسانيکهپایسفرههستندکنند.غذاینذری،متبرکاستوتناولابرپامي

هابخشيرابرایخانواده،نزديکانوماندهخوردنيکنندازتهواجباستوبسیاریتالشمي

نشدهدارند.ايندوستانببرند.سفرهنذریامکانياستبرایآنانيکههنوزدعایمستجاب

بهدستميایگوشهافراد ازسفرهرا کنندکهاگرنیازشانونذرميندخوانميگیرند،دعا

تکانندکهاجابتشودسفرهحضرتعباس)ع(بیاندازند.درآخرسفرهرارویسرکسانيمي

نذریداشتهباشند.

زنانهردوطريقتقادريهونقشبنديههرازچندگاهيباهدفزيارتقبورشیوخو

بهتنهاييوبدونهمراهداشتنروند.زنانجمعيميبزرگانطريقتخودبهسفرهایدسته

فرزندانذکورشانبهمسافرت زينبخانمزنيهایزيارتيميهمسرانويا ساله63روند.

سالپیشبههمراههمسروفرزندانشازيکيازروستاهایاطرافبه10استکهکمتراز

امکانسفررااست.اوکهسوادخواندنونوشتننداردازاينکهطريقتسقزمهاجرتکرده

کندبسیارخرسنداست.برايشفراهممي


سال” سالبرادرم همینچند تا منخودم اما درويشاست؛ استکه ها

نمي تکیه به رفتپیش تکیه به االن اينکه از خیليرفتم. دارم وآمد

شودنمازخواندومناجاتکردوهمباافرادزيادیخوشحالم.اينجاهممي

 از شد. مهمآشنا ميهمه من ساليتر تکیه در دوستانم همراه به توانم

هابودکهدوستداشتمقبرويسالقرنيراحداقلدوباربرويمزيارت.سال

توانم.خدارازيارتکنم؛اماکسينبودکهبااوبروم.تنهاييهمکهمننمي

4رسفرمامنیزخیالشانراحتاستواگتوانمبروموخانوادهشکراالنمي

.“ شوندروزهمطولبکشدنگراننمي
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 تحلیل کارکردی گرویدن زنان به طریقت

ها،صرفاًبهوآمدبهتکاياوخانقاهازديدگاهپیروانايندوطريقت،گرويدنبهتصوفورفت

.ازگذارندمؤمنینميهاپیشپایدلیلتقدسايناماکنوصدقراهياستکهاينطريقت

ازديدگاهاي وفرصتياستتا رسیدنبهخدا کمکردنراهِ کارکردطريقت،صرفاً نافراد،

بررسيژرفانگرانهبرمناسکوفعالیت هایاينطريقيدرستبهعبادتپروردگارپرداخت.

نشانميگروه برکمکبهپیروانشاندرکسبها عالوه ایتجربهدهدکهايندوطريقت،

ردهاييرواني،اجتماعيواقتصادینیزدارند.ورزی،کارکمتفاوتازدين



 ورزی تصوف کارکرد روانی دین

وخانقاه رفتافرادیکهبهتکايا مقدسومعتبرها فضاييايمن، ايناماکنرا وآمددارند،

چنیناينمحیطدانند.همدينيوبرقراریارتباطيبهترباخدایخودميفرايضبرایادای

فراهمميامکانبرقراریارت مشکالتمشترکرا طيباطمیانافرادیبا هایبررسيکند.

مشکالتبسیاریدرانجام صوفیانزنبا دراويشو بخشاعظمياز اينتحقیق، در شده

 خود مواجهزندگيشخصي کهولتاند همسر، از جدايي مرگفرزند، مرگهمسر، مانند

ت،مشکالتاقتصادیدرخانوادهومواردسني،جداييازفرزندانبهدلیلازدواجيامهاجر

ها،بهعنوانيکمکانمذهبيوشرکتدرمراسميکهحداقلديگر.حضوردرتکاياوخانقاه

باربرگزارميایهفته اينمسائلدو برایساعاتياز فرصتمناسبياستکهفردرا شود،

کیشانهممراسممذهبي،بايابدتادرحاشیهحضوردررهاييبخشد.فرداينامکانرامي

کندوگاهازآنانيکهتجربهمشترکدارند،مشورتوراهنماييبخواهد.درددلخود

هایناراحتيزمانبامشارکتدرمراسممذهبي،امکانتخلیهدراويشوصوفیانهم

يابند.درطولتحقیقودرنتیجهمشاهداتمستقیم،محققدرونيوروحيخودرانیزمي

رابطه وجود شدتبه میان حینمديحههایگريهایمعنادار تعدادافراد با ذکر، سراييو

هاشدتگريهسراييمشکالتشخصيآنهاپيبرد.بهاينمفهومکهدرجرياناجرایمديحه

برايشانبه مرگفرزند( زمانياندکيمشکليجدی)نظیر فاصله با که بود افرادیبیشتر

وجودآمدهبود.

زنيف خوب62راستخانم بسیار وضعیتمالي ابتداييو سواد با فرزند4ساله،

درسانحهتصادفازدستدادهبود.ویدرهنگام88داشتکهپسربزرگخودرادرسال

گفت:کردوميهابهشدتگريهميسرایمديحه


داشته” ارادت همیشه مشايخ و شیخ گاهبه نیز قبالً تکیهام، به گاهي

کنمبهاينجابیايم.باهاسعيميآمدموليبعدازفوتپسرمبیشتروقتمي

“شودکنمصبرمبیشترميشرکتدرمجالسختمهاحساسمي
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بي68عايشهخانمزني ساله، دارایوضعیتماليمتوسطبهپايین، فرزند6سواد،

گريهسالپیشبراثربیماریاز10داشتکهيکيازدخترانشراحدود دستدادهبود.

سراييبهنسبتکمتربود.کردناوهنگاممديحه


بهشیخ” مننیزهمیشه شیخحسنبوده، شوهرممريدشیخهادیپدر

هادیارادتداشتم.بعدازمرگدخترمبسیارغمگینبودموليازوقتيکه

“امکنمبسیاربهترشدهوآمدميبهاينجایمقدسومتبرکرفت


(،تکیهکاکاحمدباباشیخزاده،سقز1)بیاخ:يکيازدراويشدرحالمددگرفتنازپرچم2عکس


1389منبع:بیانعالييحسیني،

 

 ورزی صوفیانه زنان کارکرد اجتماعی دین
احواليکديگرمطلعمراسمايندوطريقتفرصتيبرایزنانايجادمي و اخبار از کندتا

مراسمتکا حاشیه در خانقاهشوند. و مييا مشاهده بسیار حالهایزنان در افراد که شود

خبردهيوخبرگیریازاحوالخودوديگرافرادوتالشبرایسهیمکردنخودوديگران

اوهاشادیوهاغمدر اگراتفاقخوشايندیبرایيکياززنانرخدهد، بايدحتماًهستند.

ایبهيادآنمرحوموبهمراسمويژهحتماًشود،شیرينيونقلپخشکندواگريکيعزادار

مي گرفته خانقاه يا تکیه در او همهنام فعال حضور از جدا مراسم، اين برگزاری شود.

                                                           
1 bayakh 



 
 
 
 


 1،شماره4شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ40

درمراسمختممتوفياست.پژوهشگردرطولتحقیقات،باچندموردازاينهاگروهيهم

زا،فرصتياستبرایخلیفه،سرذاکروويژهعهابرخوردکردهاست.اينرويدادها،بهبرنامه

درآنچهراثابتکنندوهرگروهشانهمديگردراويشِزنکهدوستيوهمبستگيخودبا

ازجملهآنکهاگرمتوفيازنزديکاندرويشباشد، تواندارندبرایفردعزادارانجامدهند.

خا يا تکیه احترامدرويشدر به برگزاریمراسمختمه بر منزلمتوفينیزعالوه در نقاه،

مراسمذکربرگزارخواهدشد.

قسمتميهاشادیدراويش ديگران با را خود يای دراويشو از يکي اگر کنند.

قبوليدردانشگاهويااستخداممثالًشوديايکاتفاقخوبداربچهفرزندانشازدواجکند،

تمهمقدارینقلوشکالتبهتکیهيابرايشرویدهد،آنفرددراولینمراسمخایادارهدر

مي خانقاه تنقالت اين مديحهمعموالًآورد. مراسم از پخشپس جماعت نماز و سرايي

البتهمي نکتهمهمآنکهگیرندمي،خلیفهوسرذاکردرجريانامرقرارترپیششود. حتماً.

آنهابستهتبرکيابدوشودتابابرداشتنویازقبلازپخش،کلبستهنزدخلیفهبردهمي

شود.خلیفهياسرذاکربههنگامپخشتنقالتخبرخوشامکانتوزيعدرمیانجمعمهیا

شدهاست.داربچهگوينداينرامعصومهخانمآوردهچوندخترشکند.مثالًميرااعالممي

نذرششودکهخوردنازاينتنقالت،واجباست.چراکهآننقلازطرفکسيپخشمي

خواستهونذرترادردلبگوييبهامیدآنکهنذرتونیزقبولتوانيمياداشدهاست،تونیز

شود.

درگروهازديگرکارکردهایاجتماعيحضورآفرينينقشناببرایهاييفرصتايجاد

مختلفمانندقواعداخالقيوداليلهااست.عمومزنانپیروطريقت،بهدرتکاياوخانقاه

يا و منزل بیرون در اشتغال اجتماع، فعالیتدر امکان روابطخانوادگي، بر فضایحاکم

هایاجتماعيوسیاسيجامعهراندارند.محیطخانوادگي،فضایفرهنگيوحضوردرگروه

برایآنهاايجادميساختارطبقاتمحدوديت توانندبهتنهاييوزناننميمثالًکندهاييرا

دوستان با يا حتيدر بهمسافرتبرونديا دوستانهشرکتکنند.هایمهمانيمونثخود

زنانپیروطريقت،بهآسانيوبدونهیچمحدوديتيحداقلدوباردرهفتهبهتکیهياخانقاه

بدونهمراهيهمسردرروندمي شانشرکتکیشانهمباحضورديگرایهایدورهمهماني،

.اينزنانهمچنینساليچندکشدميتاپاسيازشبطوليکهگاههايمهمانيکنند؛مي

روند.زيارتي،بدونهمراهيهمسرانشانسفرهاييچندروزهميهایمسافرتمرتبهدرقالب

 موقعیترا اين زنان از يابندميبرخي هاشايستگيکه هایتوانمندیو را درمثالًخود

خوش برهبری، و دهند نشان جمع در ... و لحني گروههایموقعیته يک در مهمي

65سراييکنند.خديجهزنياجتماعيدستيابند؛خلیفهشوند،سرذاکرشوندويامديحه

بي بیکاراست)پسرشمخالفساله، دارایيکپسر تحتسرپرستيکمیتهامدادو سواد،

بدعتمي تصوفرا استو تکیه به زندگيميرفتنمادر تنها که ویيداند( کيازکند،

مريدانفرقهقادريهاست.
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کردمکسيازوآمدنميمدتيپیشمريضشدهبودماگربهاينتکیهرفت”

يکروزهمهافرادتکیهبرایاحوال پرسيمنبهاحوالمنخبرینداشت.

ذکرخانه فقط آنجا در که ما هستند. مقدس بسیار شیوخ آمدند. ام

 .“گويیممي


وهایدوستانهدرحاشیهمراسم،خانقاهشیخمحمدبهاءالديننقشبندی:زناندرحالگفتگ3عکس


1390منبع:مريمبیانعالييحسیني،بهار



هایفرقهقادريهاستکهدرحدساله،خلیفهتکیهکسنزانييکيازشاخه57رعنا،

دستانهاييکهبااعضایتکیهبهمنزلشیخدرکرابتداييسواددارد.ویدرموردمسافرت

گويد:عراقرفتهبودندمي


مي” کسيپاسپورتدارد هر که گفتیم تکیه مريدان تمام اينبه در تواند

مسافرتشرکتکندبههمراهمريدانمردتکیهاتوبوسيرااجارهکرديموبه

خوش بسیار بوديم، شیخ تکیه و منزل روزیدر چند رفتیم. زيارتشیخ

د دلمه برایما يکروز وگذشت. بريده سر نیز را يکبز و رستکردند

 “گوشتآنرادرکنارغذاگذاشتهبودندکهبسیارخوشمزهبود

 

 کارکرد اقتصادی مراسم صوفیانه زنان شهر سقز

هااست.هربارپسازکارکرداقتصادیازجملهکارکردهایبرگزاریمراسمدرتکاياوخانقاه

زنانهکهعمدتاًپارچهوروسریاستدرداخلتکیهپايانمراسم،بساطفروشبرخياجناس

ازدراويشهمانتکیهياخانقاههستندکهوضعياخانقاهبرپامي فروشندگانعمدتاً شود.

ترینسبتبهبقیهدارند.برایآنکهفردیبتوانددرداخلتکیهياخانقاه،بساطماليپايین

دهدوالبتهخلیفهاينمجوزرابههرکسينميپهنکند،نیازمنداخذمجوزازخلیفهاست.
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سالهازجملهکسانياستکهدر47مريدطريقتبودنازشروطآناست.فرشتهخانمزني

گويد:کند.اوميتکیهشیخسالمیهپسازپايانمراسمبساطفروشالبسهپهنمي


دستداده6” از را همسرم استکه تحتسرپرستيکمسال االن یتهام.

دهددرپايانامدادهستم.خلیفهسهیالبهمنخیليلطفدارد.اواجازهمي

يکيازفامیلهرمراسمروسریاينجابیاورموبفروشم.روسری هايمانهارا

هزارتومان10تا5دهد.هربارحدودکهدربازارمغازهداردبهمنامانتمي

فرزندمرا2ستمخرجزندگيخودموتوانکنم.اگراينهانبودمننميسودمي

تکیهکمنمي البتهمنهمبرایخدمتبه مراسموتأمینکنم. در گذارم،

.“ کنمتمییزکردنتکیهکمکمي



راهنمايي يا دعاها برای ميخلیفه افراد به که دريافتهايي نیز نقدی وجوه دهد

شرافتمي يکياز55کند. باسواددرحدابتدايي، مريدانتکیهحاجشیخمصطفيساله،

نقشبندیاست
 

برایيکيازدوستانممشکليپیشآمدهبوداورابهنزدخلیفهرحیمهکه”

بعداز دخترشیخنیزاستآوردموبرایرفعشدنمشکلشبهاودعاداد،

مدتيمشکلشبرطرفشدوپوليرابرایخلیفهرحیمهبهعنوانهديهآورد

.“زورقبولکردومنزيرتشکخلیفهگذاشتموخلیفهآنرابه



خوانييامجلسختميکيديگرازکارکردهایاقتصادیبهواسطهبرگزاریمولودی

هااست،شخصبرگزارکنندهاگرفردیبهغیرازاعضاباشد،برایمردگاندرتکاياوخانقاه

دهد.نوازانميکادووياپوليرابهخلیفه،مداحانودف



 

 های اختصاصی پیروان زن دو طریقت نقشبندیه و قادریه ها و شباهت فاوتت
هاييوجوددارد.ازهاوشباهتمیانمناسکدوگروهزنانطريقتنقشبنديهوقادريهتفاوت

توانبهمواردزيراشارهکرد:هایمناسکايندوگروهميجملهشباهت

ستوهردوگروهمراسميمشابهوحتيهاکامالًمشابههماکاربردتکاياوخانقاه (1

دهند.نامدراماکنمذهبيخودانجامميهم

حیث (2 مشابهياز زيادیخاستگاه حدود نقشبندیتا زنانقادریو گروه دو هر

 طبقهاجتماعي،سطحتحصیالتوپايگاهاقتصادیدارند.

ششزناننظرکنیم،باقيپوهایاختصاصيهرتکیهوخانقاهيصرفاگرازشال (3

شال مشابهاست. گروه هردو کاربردیدروندر نیزصرفاً برخيها فقطدر گروهيداردو

شودبنابراينهیچيکاززنانپیروطريقتدوگروه،درسطحجامعهمراسماستفادهمي
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اهمیتداردکهمردان اينمسئلهازآنجا قابلتمییزدادنازديگرزنانغیرپیرونیستند.

توانازديگرمرداندرسطحجامعهتشخیصتقادريهرابعضاًباگیسوانبلندشان،ميطريق

 داد.

دراويشوصوفیانزنبهعکسمردانهیچکدامامکاناستفادهازپیشونددرويش (4

ياصوفيدرابتداینامخودراندارند.مثالًيکدرويشياصوفيمردرادرسطحجامعهبه

صو ميفيعليمينامدرويشعلييا زنيکهنامشمثالًشناسندوصدا درويشِ اما زنند؛

نمي بهعنواندرويشخديجهصدا اينمسئلهدرخديجهباشد،درسطحجامعهاورا زنند.

 کند.هاوشیوخزنصدقنميموردخلیفه

 هايينیزمیاندوگروهزناندرطريقتنقشبنديهوقادريهوجوددارد.تفاوت

قادریناموشی (1 ذکرتهلیلوذکرقیامووهذکردردوطريقتمتفاوتاست. ها

نقشبندیبهعکسقادریبههنگامذکر،جزدرنقشبندی هاذکرخفيوذکرجليدارند.

مواردیخاصکهدربخشمربوطهبهآناشارهشد،بهشکلايستادهذکروسماعندارند.

شود،درحاليکهنقشبندی،درذکرخفي،اذکاريکلیهاذکارقادریباصدایبلندخواندهم

کنند.رادرذهنتکرارمي

ويژگي (2 جمله از از استفاده نقشبنديه، پیروان میان ذکر در“ريزهسنگ”های

ريزهوجوددارد.سنگ100ایباهایزنانتقشبنديه،کیسهمراسمذکراست.درهمهخانقاه

شروعمراس قبلاز افراد يکاز يکعددسنگبههر ميمذکر، همانريزه گونهکهدهند.

بارذکری)مثالًالاهللاالاهلل(راباترنیزشرحدادهشد،درذکرخفي،خلیفهبرایيکپیش

صدایبلندمي بارزيرلبوبدونصدادر5خواندوپسازآنافرادبايداينذکررامثالً

ممکناستناه اينامر کنند. مثالًماهنگيذهنتکرار کند، ايجاد گفتناذکار در هاييرا

کنندهرادارند.هااينجانقشهماهنگافرادیازبقیهجابمانندويابعضيجلوبیافتند.سنگ

بهازایهريکذکریکهمي ازدستيبهدستافرادبههنگامذکرخفي، گويند،سنگرا

هایخلیفه)وبهودراباحرکتدستهایخکنندحرکتدستگذارندوتالشميديگرمي

عبارتيذکرخفيخودراباذکرخفيخلیفه(هماهنگکنند.البتهصوفیاننقشبندی،خود

ترتوسطشیخياخلیفههاکهپیشتفسیرديگریازاينماجرادارند.آنانمعتقدنداينسنگ

کهفرددرايندنیااند،درجهانآخرتودرصحرایمحشرشهادتخواهنددادتبرکشده

 بهذکرمشغولبودهاست؛وتعداداذکاراورانزدخداشمارشخواهندکرد.

امااينزنيياخوردناشیاءنمياقدامبهتیغپیروانفرقهنقشبندیامروزه (3 کنند،

امردرمیانفرقهقادریوهمچنینزنانپیرواينفرقهمرسوماستودربرخياوقاتاين

دهند،هرچندامروزهاينکاردربینزنانپیروطريقتقادريهنیزکمترانجاممياعمالرا

مي غريبهاتفاق قولخودشانمگر به و برایاثباتافتد بخواهند و باشد بینآنان ایدر

حقانیتبودنشانآنرابهوینشاندهند.

رکردهایگرويدندهدکهکامطالعهژرفانگرانهبررویزنانپیرودوطريقتنشانمي

هایبسیاردارد.زنانپیروبهطريقتبرایهردوگروهزنانپیرونقشبنديهوقادريهمشابهت
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اندباانجامبرخيتغییراتهرچندجزييدرمناسکومراسم،کارکردهاييجديدیتوانسته

میانشکدرتداومحیاتاينطريقتدربرایخودمتفاوتازگروهمردانبیافريندکهبي

جنبه جمله از است. بوده مؤثر سقز طريقتدرزنانشهر زنانپیرو هایاختصاصيگروه

 توانبهمواردزيراشارهکرد:مقايسهبامردانمي

باوجودآنکهدرطريقتنقشبنديه،استفادهازابزارموسیقينظیردفوطبلنهي (1

خانقاه تمام در اينابزارها اما است، مراسمموردهایزناننقشده در و شبندیشهرسقز

گیرند.استفادهقرارمي

نوآوری (2 از نیز نذریحضرتعباس)ع( وبرپاييسفره تکايا زناندر هایگروه

هایسقزاستکهنمونهمشابهيدرمیانمردانندارد.سفرهنذریحضرتعباس)ع(خانقاه

 هرمرسومنبودهاست.هایاينشدرهیچيکازتکاياوخانقاه80تااواسطدهه

تفاوت (3 ديگر فروشاز بساط برپايي طريقت، پیرو زنان و مردان گروه های

طريقتمرسوم دو مردانه مراسم در که امری است؛ ختمه مراسم حاشیه در منسوجات

 نیست.



 گیری نتیجه
يورزیاستکهبنابرتعريفريوير،بايدآنرابیانعمليتجربهدينتصوف،نوعيروشدين

دانست.تصوفدرمیانگروهياززناندرشهرسقزرواجدارد.اينزناندرقالبدوطريقت

اينشوندکهطريقتبندیمينقشبنديهوقادريهتقسیم هایمرسومدرشهرسقزهستند.

وآمدزنانپیروطريقتهستند.اماکندرعمدهروزهایسالبهعناوينمختلف،محلرفت

ترينمراسمياستکهروزهایسهشنبهوجمعهترينومتداوللهمهممراسمختمهازجم

خانقاه و تکايا در هفته ميهر برگزار قالبهایسقز در زنانيکه بیشتر اکنون هم شود.

خانقاه و تکايا مريدبه رفتمخلصو سنيبزرگوآمدميها گروه از ساالنهستندوکنند

دربخش کسانيکهازنظظرتحصیالتوهایجنوبيوحاشیهعمدتا شهرسکونتدارند؛

وضعیتاقتصادیعمدتاًدرسطحپايینيقراردارند.

مي خانقاه و تکیه مدد به زن صوفیان محدوديتدراويشو برخي از هایتوانند

بدونهمراهيهمسرانشانبه مثالً کنند، فرهنگيخودعبور اجتماعيحاکمبرخواستگاه

نیزوجودداشتهاست.هریچندروزهبروند.اينکارکرددرگذشتهشهایبرونمسافرت

ترباایمطمئنوآمدبهتکیهوخانقاهفرصتيناببرایارتباطيبهتروباواسطهرفت

صحبتيباگروهيکند.ازديگرسوهمخدارا)ازطريقشیخياخلیفه(برایافرادفراهممي

هم عمدتاً و اينزنانهمفکر زنانميطبقه، به پرکردناوقاتامکانرا بر عالوه دهدکه

فراغتوتنهاييخود)ناشيازمرگهمسر،طالق،مهاجرتفرزندانبهشهرهایديگرو...(

ها،بهراحتيکسانيباشرايطروحيمشابهبیابندوبرایيکديگرسنگصبوردراينجمع

باشند.
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شکیازدينيافرادپديدآمدهامابيطريقتتصوفهرچنددرپاسخبهخواستون

هاييکهدرمسیررشدوگسترشخود،کارکردهایديگریرانیزايجادکردهاست.نوآوری

نشان است، شده انجام سقز در طريقت پیرو زنان آنانتوسط که است مهم اين دهنده

تجربهاندبرایپاسختوانسته نیازهايشان، اينشگوييبه دينهایاختصاصياز ورزیرایوه

بهنظرمي وخانقاهرسدکهپیروانطريقتوبهکسبکنند. متولیانتکايا هایزنانويژه

هایجديدازطريقنوآوریيااقتباسازديگرفِرق،روندسقز،تالشدارندباايجادجذابیت

واقعیتآنکهفرآيندشهر یشدنکاهشاستقبالازطريقترادرمیانزنانمتوقفکنند.

اکثريتپیروانطريقتوتغییراتفرهنگعموميسببکاهشروزافزونگرايشنسلجديد

طريقتنگران چنینوضعیتيرهبران استدر بديهي است. طريقتشده رواجبه که اند

فرهنگخاصشهرنشیني،ارتقاءمتوسطسطحتحصیالتوافزايشرفاهاجتماعي،مراسمو

گونهکهبايدجذبکند.نگاههانتواندزنانودخترانجوانراآنهایتکاياوخانقاهبرنامه

تواندرراستایتالشرهبرانشدهدرگروهزنانراميهایانجامتسامحيبهبرخينوآوری

طريقتبرایحفظحداکثریپیروانموجودوجذبپیروانجديددانست.
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