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تجربههايي متفاوت در دينورزی داشتهاند؛ روشهايي که کارکردشان ،تأمین بخشي از نیازهای

فرهنگيـاجتماعياينجوامعاست.دادههایحاصلازاينپژوهشِانسانشناختيبررویزنانپیرو

دو ط ريقت قادريه و نقشبنديه ساکن شهر سقز از توابع استان کردستان نشان ميدهد که آنان
توانستهاند به مدد يک ”مسلک ديني“  ،هم نیازهای رواني مرتبط با مفاهیم ماوراءلطبیعهشان را

تأمینکنندوهمآزادیهایاجتماعيبالنسبهبیشتریدرمقايسهباديگرزناندرهمانجامعهبرای

خود ايجاد کنند .آنان هم چنین با ايجاد برخي تغییرات در شیوه اجرای مناسک ،قواعد و مراسم
ورزیايجادکردهاند.محققبیشاز 18ماه،بهتناوبدر


هایدين

صوفیانه،سبکيزنانهازاينشیوه
مراسم و مناسک اين گروه از زنان حضور داشته و از فنون پژوهش انسانشناسي شامل مشاهده،
آوریدادههایموردنظراستفادهکردهاست.
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مقدمه و بیان مسئله
ريقرابطهمیانخودو

انسانودينرابطهایبهدرازیتاريخدارند.بشردرسايهدينوازط

خداياخدايانخودتوانستهاستبربرخيمشکالتپیرامونشفائقآيد،برخيراتوجیهکند
و برای برخي مشکالت غیرقابل حل نیز راه تسلي مناسبي بیابد (بیتس و پالگ:1387 ،
 .)669رابطهای تنگاتنگ میان شیوه دينورزی با شرايط محیطي ،جغرافیايي ،اجتماعي و
جنسیتي جوامع وجود دارد .بیان تجربه ديني ميتواند در آنِ واحد ،صورتهای متفاوتي
ها،بیانيعمليبرایمثالکیشها،


وار،برایمثالباورهاواسطوره

داشتهباشد؛بیانيآرمان
ها،اعمالجادوييوبیانيجامعهشناختي،برایمثالانواعپیوندهایاجتماعيدرون


جشن
سازمان ديني (ريوير .)85 :1379 ،بیان عملي تجربه ديني ،بیشترين رابطه را با مناسک
ورزیداردکهبهشکلعملدينيويامناسکوبابهرهگیری


دينيياهمانجنبهعینيدين
شود.آدابدينورزیدرگروههایجغرافیايي،اجتماعيو


هاوابزارگوناگونتجربهمي

ازفن
ستوتفاوت هایبعضاًچشمگیریدرآدابو مناسکوحتيباورهای

جنسیتيمتفاوتا
هایصوفيگری،ازجملهدو


مسلک
پیروانيکدينخاصبامنشأيکسانمشاهدهميشود.

ایازدينورزیرا


طريقتقادريهونقشبنديه،بهعنوانواقعیتيدرجهاناسالمکهنوعويژه
بهويژهدرمناطقکردنشیندارند.تصوفدرشهرسقز
ترويجميکنند،پیروانيدرايرانو 
دراستانکردستانبهعنوانمسلکيذيلمذهبتسنن(شافعي)پیروانيدارد.ازمیانفِرق
متعددصوفیه،دوطريقتنقشبنديهوقادريه،بیشازسايرگرايشهادرمناطقکردنشین

رواجيافتهاند .

طريقه قادريه را شیخ عبدالقادر گیالني (متوفي  561ه.ق) بنیاد گذارد (ادموندز،
) 77:1382اودرکردستانبهنامغوثگیالنيمشهوراست.دومینطريقتتصوفمعروف
درمناطقکردنشین،بهويژهشهرسقز،طريقتنقشبنديهاست.خاستگاهتاريخيطريقت

نقشبندیآسیایمرکزیاست.اينطريقت،نامخودراازبهاءالديننقشبندبخاری(1389ـ
 )1318ميگیرد اما او نه مبدع اين طريقت و نه نخستین سازماندهنده آن است ،اين
طريقت در زمان وی وجود داشته است و نخستین بار احکام و قواعد آن را عبدالخالق
غجدوانيبنانهادهبود(وانبرويین373:1379،ـ.)320مروجطريقتنقشبندیدرمناطق
کر دنشینعراق،ايران،ترکیهوسوريهموالناخالدشارهزوریاست(روحاني.)245:1385،
باوجود قدمت طوالني مسلک تصوفدرايرانومناطقکردنشین ،عمدتاً تصويری مردانه از
دين ورزی در دو طريقت نقشبنديه و قادريه ارائه شده است .در حالي که اين
اين شیوه 
رمیانزناننیزدارند.کمرنگبودنمطالعاتمربوطبهزنانصوفيو

مسلکها،پیروانيد

درويش ،انگیزه اصلي محقق برای انجام اين پژوهش بود .آشنايي نسبي محقق با برخي
پیروان زن اين طريقت در شهر سقز عامل مهمي در انتخاب شهر سقز به عنوان مکان
پژوهش بود .محقق در طول پژوهشهای میداني خود توانست در کلیه خانقاهها و تکايا
حضوريابدوباجلباعتمادبرخيبزرگانوذینفوذانايندوطريقتبهمراسمومناسک

آنهاراهيابد .
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پرسشهای پژوهش
هایدينورزیصوفیانه


شود:کارکردهایاينشیوه

پرسشاصليکهدراينمقالهبررسيمي
پیشنیاز پاسخ به اين پرسش ،طرح پرسشهای
برای اعضا جامعه مورد مطالعه چیست؟  
ديگراست :
ويژگيهای عمومي زنان پیرو اين طريقتها شامل از خواستگاه اجتماعي ،سن،

)1
سطحسواد،وضعیتخانوادگيواقتصادیو...چیست؟ 
 )2زنان چه برنامهها و مراسمي را در تکايای قادری و خانقاههای نقشبندی اجرا
ميکنند؟

وشباهتهايياجرایمراسمدربینزنانايندوطريقتبهچهصورت

تفاوتها 

)3
است؟
شده ایازمراسمصوفیانهدارند؟درصورتوجود،چه
هایاختصاصي 


آيازنانجنبه
)4
مواردیراشاملميشود؟



روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روشهای معمول در مطالعات انسانشناسي مانند مشاهده ،مشاهده
ایوروشهایاسنادیاستفادهشدهاست.


ي،مصاحبهوهمچنینمطالعاتکتابخانه
مشارکت
از آنجا که پژوهشگر نبايد به يک بار ديدن قناعت ورزد تا داليل اعمال گروهها و قبايل
مشخصشود(عسگریخانقاه) 216:1375،طبیعياستمحقق،دراينپژوهشمیدانيبا
ر،بارهادرزمانهایمختلف،بهمیدانپژوهشمراجعهکرده

هایفوقالذک


استفادهازروش
است .محقق در طول يک سال و نیم اقامت (زمستان  1388الي بهار  )1390در میدان
پژوهش (شهر سقز واقع در استان کردستان) ،از مشاهده ،مشاهده مشارکتي و مصاحبه
عمقياستفادهکردهاست .

پیشینه پژوهش
مختلفياعمازکتاب،مقالهوپاياننامهدرموردتصوفودوطريقهقادريه

منابعکتابخانهای

و نقشبنديه وجود دارد .ويژگي عمده منابع موجود بررسي موضوع تصوف با نگاهي غیر
شناختياست.درمعدودمطالعاتدانشگاهيايراننیز،محققنتوانستبهسابقهایبا


انسان
بااينوجودبرخيمطالعاتصورتگرفتهتاحدودیمربوط

موضوعتصوفوزناندستيابد.
بهحوزهکاریاينپژوهشهستند.بررسيتصوف(طريقتقادریونقشبندی)درکردستان
پاياننامه مقطع کارشناسي است که توسط رئوف سلیمي به راهنمايي
مورد مطالعه بانه؛  
اهللطبیبيدررشتهمردمشناسيدرسال 1354دفاعشدهاست.محققدرابتدابه


حشمت
تاريخچهمختصریازتصوفوبهويژهدوطريقتقادریونقشبندیپرداختهوسپسبا

روشمردم نگاری،وضعیتزندگيمردميکيازروستاهایبانهوهمچنینارتباطمردمآنجا
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پاياننامهعليعلوی
باشیوخآنزمانراشرحدادهاست .آدابخانقاهقادريهدرکردستان؛  
درمقطعکارشناسيارشدالهیاتسال 1368دردانشکدهالهیاتومعارفاسالميدانشگاه
تهراناست.اوباتأکیدبررویبرخيآدابواذکارخانقاههایاستانکردستان،داليلفقهي
انجامچنیناعماليرابررسيکردهومیزانهمخوانيوقرابتاينفرقهرابانصوصدينياز

جمله قرآن سنجیده است .کتاب تاريخ تصوف در کردستان نوشته محمد رئوف توکلي
( )1354يکي ديگر از منابع تحقیقي در تاريخ تصوف در کردستان ايران و برخي نواحي
کردنشینديگراست.قسمتيازآنرابهمعرفيفرقهقادريهونقشبنديهوقلمرونفوذآنهاو
خاندانهای مختلف پیرو آن در کردستان ،شرح آداب درويشي ،سلسلهها و آداب طريقه

نقشبنديه ميپردازد .کتاب تاريخ جامعتصوفکردستان نوشته کمال روحاني ( )1385به
شکلگرايي و
نقد و بررسي تاريخي طريقت نقشبندی و قادری در کردستان ميپردازد  .
،پاياننامهکارشناسي

ورزیبامطالعهایدردراويشقادریاستانکرمانشاه


شکليدردين

بي
ارشدمهردادعربستاني()1379؛پژوهشيمیدانيدردرويشقادریاستانکرمانشاهاست
گراييوبيشکليصورتگرفتهاست .


شناسيورويکردشکل

کهباروشانسان
تنهاپژوهشيموجوددربارهزنانوتصوفکهنويسندهبهآندستيافت،مطالعهای

استکهبررویزنانرفاعیهدرترکیهانجامشدهاست.مقامزندرتصوفترکیهمعاصر
()2008عنوانتزدکترايياستکهآنانويبائور 1براساسيککارمیدانيبررویرهبری
معنویپیروانزنطريقهرفاعیهدراستانبولترکیهانجامدادهاست.اوبررسيکردهاست
کهچگونهزنانميتوانندازطريقمقاممذهبيبهموقعیتموجودشانمشروعیتببخشند .


چارچوب نظری
سهمفهومبهپیدايشکارکردگراييياریرساندند:نخستمفهومسودمندیيااينپرسش
کهچهچیزبهچهمصرفيميآيد؟دوممفهومعلیتيااينپرسشکهبهچهداليليبهچه

نتايجيميرسیم؟وسوممفهومنظاميااينپرسشکهچگونهوابستگيمتقابلمیانعناصر

در يک مجموعه منسجم و متوازن عمل ميکند؟ (ريوير 77 ،1379،ـ  .)76هاری آلپرت
اينگونه بیان ميکند” :دين برای نیروهای
چهار کارکرد عمده دين را از نظر دورکیم  
)حیاتبخش(با

بخشبود(ايجادتقوا)،انسجامبخشبود(بامراسم)3،


)انضباط
اجتماعي؛1
)خوشبختيبخشبود(باالهامبهامیدوآرامش)“ (فراستخواه:1377،

انتقالارزشها)و4

 .) 142از جمله کارکردهای بنیادين دين ،کمک به آرامش رواني افراد ،به ويژه به هنگام
روبهروشدنبامشکالتروزمرهدرجامعهويادربرخوردبامسائلالينحلطبیعياست.

ناپذيرانسان،اضطراباوراکاهشميدهد(بیتس


هایدرک

هاييبهتجربه
دينبادادنپاسخ
).دينبخشاعظميازاينکارکردراباابزارمناسکانجامميدهد.از

وپالگ701:1387،
نظرمالینوفسکيباورهایدينياکثراًواکنشينسبتبهمرگافرادنزديکبود،بهعبارتي
Anna Neubauer

1
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يکي از تلخترين تجربههای آدمي که نیاز به توضیح داشت (مختاريان .)1388 ،آيینهای
دينياستمراروانسجامجامعهراموجبميشوند،زيرابهافرادايناعتمادراميدهندکه

جايگاهيدرنظمکیهانبهدستميآورند(همان).عالوهبردورکیمومالینوفسکي،انديشمندان

ديگریازجملهگوسن()1972وآنتونيواالس()1966برتأثیرمناسکبرتقويتحسهمبستگي

تأکید داشتهاند  .مناسک ديني اين فرصت را نیز برای برخي از جمله برگزارکنندگان ايجاد
مي کندتاازطريقآنبعضاًبهمنافع(کميازياد)اقتصادیدستيابند.مناسکمذهبيغالباً

کنندهويامحرکرويدادهايياندکهبرایتوفیقدرتولیداقتصادیوتوزيعاهمیت


مشخص
اساسيدارند(بیتسوپالگ .)688:1387،

تاریخچه تصوف در بین زنان
اطالعات تاريخي روشني درباره چگونگي و فرآيند وارد شدن زنان به حلقه تصوف وجود
ي،تعبدازهرموضوعديگریمهمتراست.گروهياززنان

ندارد.برایزنانصوفيازنظرسلم
هستند که بايد به خاطر تعبدشان در زمره صوفیان قرار گیرند .راه معنوی بندگي ،زنان
کند.آنهابهعنوانبندگانخداميتوانستند

هایجسمانيشانرهامي


صوفيراازمحدوديت
خودراازديگرگروههایمعموليزنانجداکنندکهرسالتمعنویمشابهيندارند.اينانبا
انتخابزندگيمستقلبهعنوانزنانشاغلدرحیطهروحانیتميتوانستندبدونهمراهي

نديمه سفر کنند ،در اجتماع با مردان ارتباط داشته باشند ،در مجامع عمومي به مردان
آموزشدهندوبهرشدفکریبرسندکهبرایخواهرانغیرصوفيشانناممکنبود(سلمي،

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


مي
بايزيددربارهاوگفتکهدرعمرخوديکمردويکزنديدم،آنزنفاطمهنیشابوریبودو
ازهیچمقامویراخبرنکردمکهآنخبرویراعیاننبود.زنديگریکهاحوالاوبهجهت
نزديکيدورهزندگيونام،بافاطمهنیشابوریدرهمآمیختهاست،امعليهمسراحمدبن

خضرويهاست.ابوحفصگفتهاستکههمیشهحديثزنانرامکروهميداشتمتاآنوقتکه

امعلي،زوجه احمدخضرويهراديدم،پسدانستمکهحقسبحانهمعرفتوشناختخودرا
آنجا که ميخواهد مينهد (جامي .)622 :1375 ،بنا بر منابع موجود (به نقل از سلمي و
نوربخش،جاميوصفي زاده)تعدادزنانمشهورصوفيدرتاريخاسالمدرحدود 100نفر

است.
سازمان طریقت نقشبندیه و قادریه 
طريقتهای نقشبنديه و قادريه همچون هر سازمان ديگری دارای عناوين ،رتبهها و

مراتببهترتیبعبارتانداز:شیخ،خلیفه،سرذاکر،مريدو


مراتبهستند،اينسلسله

سلسله
مخلص.شیخفردزنده ایاستکهسلسلهطريقتراازحضرتعليدرطريقهقادريهويااز
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ابوبکرصديقد رطريقهنقشبنديهبهواسطهمشايخگذشتهدردستدارد.اواينمنصبرااز
شیخقبليخودبهدستميآورد.خلیفهجانشینشیخاست.شیخحدودوظايفواختیارات

خلیفهرامشخصوابالغميکند .هرتکیهياخانقاه،عالوهبرداشتنخلیفهمرد،خلیفهزن

شخصيراکهفعالتروازنظراجرایمراسمتواناترباشدبه

نیزدارد.خلیفه،بهانتخابخود
عنوان سرذاکر انتخاب ميکند .مريد در اصل به معني ارادتمند است و در اينجا به کسي
گفته مي شود که نزد شیخ يا خلیفه ،توبه کرده و رسماً به جمع دراويش درآمده است.
مخلصهمانمريداستامابهدلیلسنکمترتوبهنکردهويابهاصطالحخودشانطريقت

رابهدستنیاوردهاستکهمبادادچارلغزششودوموردخشماولیاءوشیخقرارگیرد.
وآمدميکند .


مخلصبهتکیهوخانقاهرفت
صرفاًمردانميتواننددرهردوطريقتقادريهونقشبنديهبهمقامشیخوخیتدست
يابند .هر چند از دو دهه قبل ،زني به نام شیخ لیال (يکي از خواهرزادگان شیخ عثمان
سراج الدين نقشبندی ،از بزرگان طريقت نقشبنديه) خود را از شیوخ نقشبنديه در سقز

خواندهومدتهااستکه باايجادخانقاهيخانگيدراينشهر ،پیروانيبرایخوددارد.
هونقشبنديهمواجهشدهاست.همچنیندر

اقدامشیخلیالبامخالفتعمومشیوخقادري
سازمانطريقتنقشبنديهبخشمردان،رستهایتحتنامخلیفهوجودندارد.وظايفخلیفه

رافردیبااسمسرختمهايفامي کند.بااينوجودسمتخلیفهدرمیانزنانپیرونقشبنديه

وجوددارد .


تکایا و خانقاههای شهر سقز
1

2

درشهرستانسقز ،بههنگامانجاماينپژوهش 5خانقاه نقشبنديهو 5تکیه قادريهفعال
بود .در دو جدول زير اسامي تکايا و خانقاههای موجود در شهر سقز به همراه سال
تأسیسشانآمدهاست .

جدول:1اساميتکايایقادريهشهرسقز 
رديف

نامتکیه

سال
تأسیس

نامشیخحاضر

نامخلیفهزنحاضر

1

تکیهسیدشیخکاک
احمدباباشیخزاده


1300

شیخعبدالرحمانبابا
شیخزاده


خلیفهحبیبه(75ساله)
وخلیفهعطیه(50ساله)

2

تکیهحاجسیدشیخ
3
عبدالکريمکسنزاني

1341

شیخمحمدکسنزاني

خلیفهرعنا(57ساله)

3

تکیهشیخسالمالدين


1360

شیخصنعان

خلیفهسهیال(64ساله)

مذهبيومحلبرپاييمناسکدينيدرطريقتنقشبنديهراخانقاهميگويند .

1مکان
 2منزل درويشان و جايي که در آن دراويش قادريه مشغول به ذکر ميشوند را تکیه ميگويند (موسايي و
عزيزيانيفر.)1386،

Kasnazani

3
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سالمیه

1

4

تکیهشیخحسن
هاشميسولهای


1374

شیخحسن

خلیفهشپول(25ساله)

5

تکیهشیخمختار
هاشميسولهای


1375

شیخمختار

خلیفهعايشه(60ساله)


:اساميخانقاههاینقشبنديهشهرسقز 

جدول2
رديف

نامخانقاه

سالتأسیس

نامشیخحاضر

نامخلیفهزنحاضر

1

خانقاهحاجشیخ
مصطفينقشبندی

1259

ندارد

خلیفهرحیمهنقشبندی
(30ساله)

2

خانقاهشیخمحمد
بهاءالديننقشنبدی

1350

شیخسوران

خلیفهآمنه(73ساله)،
خلیفهشريفه(60ساله)

3

خانقاهخانگيشیخلیال
نقشبندی

1360

شیخلیال

ندارد

4

خانقاهشیخمحمدعلي
حسامالديننفشبندی

1368

شیخصالحالدين


5

خانقاهشیخعثمان
سراجالديننقشبندی

-

-

خلیفهخاور(56
ساله)
خانقاهمردانه


زنانپیرودوطريقتقادريهونقشبنديهبیشترمراسمخودرادرهمینخانقاههاو
تکاياانجاممي دهند.درايناماکنسالنيمختصبهزنانوجوددارد.عصرروزهایسهشنبه

جمعه(قبلازنمازعصر)،زمانبرگزاریمراسمزنانهدرخانقاههاوتکايااست.مرداناين

و
هایسهشنبهوجمعه(بعدازنمازمغرب)بهبرپاييمراسممشغولاند .


دوطريقتشب
بیشتر تکايا و خانقاههای شهر سقز در مناطق مرکزی و بافت قديمي شهر واقع
هستند .

جامعه مورد پژوهش
آمار دقیقي از تعداد زنان پیرو دو طريقت نقشبنديه و قادريه در شهر سقز وجود ندارد.
متولیان تکايا و خانقاهها نیز از تعداد مريدان و مخلصان فعال در اماکن خود ،آمارهای
مختلفيارائهدادندکهعموماًبامشاهداتمحققدرطولمراجعاتمکررشبهاماکنمذکور
همخوانينداشت.محققدر28بارمراجعهبهاماکنمذهبيدوطريقت(هرطريقت 14بار

و هر تکیه و خانقاه حداقل   2بار) ،بیشینه و کمینه حاضران در مراسم ختمه زنان
Salameeh

1
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(اصلي ترينمراسمطريقت)بهشرحجدولزيرثبتکردهاست.بديهياستارقاماينجدول

دوطريقتقلمدادکرد.همچنینذکرايننکتهضروری

رانبايدبهعنوانآمارپیروانزناين
استکهبهجزخلیفهوسرذاکر،امکانتمیزدادنمخلصهاومريدان(ونیزافرادعادیکه

گاهبهعنوانمیهمانيکيازپیرواندرمراسمحضورداشتند)وجودندارد .

خانقاههایشهرسقز 

:برآورداحتماليتعدادمراجعهکنندگانبهتکاياو

جدول3
مکان مذهبی

بیشینه

کمینه

تکایای قادریه

85

35

خانقاههای نقشبندیه

60

28

منبع:پژوهشمیدانيبیانعالييحسیني 


محققازمیانکسانيکهحضوریفعالدرمراسمداشتند(مخلصهاومريدها)،بر

فمصاحبههابهدلیلارائه

اساسنمونهگیریتصادفيبا 23نفرمصاحبهعمقيداشت.توق

راستاباپرسشهای


هاپسازپیادهشدن،ازحیثموضوعيهم

هایمشابهبود.مصاحبه

پاسخ
تحقیق،دستهبندیشدند.ازاينتعداد 2،نفر 20تا 30سال 2،نفر 30تا 40سال 5،نفر

حبهشوندگان2،
 40تا 50سالومابقي( 14نفر)باالی 50سالسنداشتند.ازمیانمصا 
نفربازنشستهومابقيخانهداربودند.

نفرشاغل(يکيبهیاروديگریمعلمدورهابتدايي) 2،
شدهتوسطمصاحبهشوندگان)بهاينشرحاست 8:نفر


چنینسطحدرآمدخانوار(اعالم

هم
زير 500هزارتومان 10،نفرمابین 500هزارتا 1میلیونتومانو 3نفرتا 2میلیونو1
نفر باالی دو میلیون تومان 16 .نفر همسرانشان فوت کرده بودند 5 .نفر از آنان يکي از
عزيزان خود را (فرزند) ،در چند سال اخیر از دست داده بودند و  2نفر نیز مطلقه بودند
(اساميخلیفههادراينتحقیق واقعياست،امااساميمريدانومخلصهابا هدفحفظ

خاص،بهصورتمستعارآوردهشدهاند) .

هويتاش


مراسم اجراشده در تکایا خانقاهها
عمدهمراسميکهزنانپیرواندوطريقتقادريهونقشبنديهانجامميدهند،در5موردزير

مولودیخواني )3 ،برپايي

خالصه ميشود )1 :برگزاری مراسم ختمه )2 ،1برگزاری مراسم 
سفرهنذریحضرتعباس(ع))4،برگزاریسفرهایزيارتيو)5برگزاریمراسمختمبرای
متوفیان.برپاييسفرهنذریحضرتعباس(ع)صرفاًمختصبهزناناستودرمیانمردان
پیروايندوطريقتمرسومنیست .

khatmeh
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مراسم ختمه
ترينواصلي ترينمراسمدراويش قادريهونقشبنديهاست.اينبرنامه


ختمه،يکيازمهم
برایزناندرروزهایسهشنبهوجمعهودريکتادوساعتبرگزارميشود.مراسم،نیم

شود؛امااگرايندوروزهمزمانباعیدفطرياعیدقربانو

ساعتيقبلازنمازعصرآغازمي
بدرباشد،مراسميدرتکیهياخانقاهزنانهبرپانميشود.اولینقسمتازبرنامه


ياحتيسیزده
ختمه زنان در هر دو طريقت قادريه و نقشبنديه مشابه است .اين بخش که به نوعي
وارمينشینند.


سرايياختصاصدارد.ابتدازناندورخلیفهدايره

غیررسمياست،بهمديحه
سپس برخي از زنان که الزاماً سرذاکر نیستند اما جزو حلقه اول و فعالین تکیه به شمار
ميروند،بهترتی باشعاریبهشکلآواز(بدونموسیقي)،درمدحپیامبروشیوخطريقت

سراموردپسندحضاربود،باتحسینهایمکرروبیانعباراتي


خوانند.اگرصدایمديحه

مي
نظیر ”خدا از گناهانت بگذرد “.و  ...او را به ادامه مديحهسرايي ترغیب ميکنند.
ييابد.دفوطبلدرمیانپیروانطريقتقادريهاعماز
سراييهازماننمازادامهم 


مديحه
مردانوزنانرواجدارد.پیروانقادريهازايندوابزارموسیقيهمدرمرحلهمديحهسراييو

همدرمرحلهذکرقیاماستفادهميکنند.استفادهازابزارموسیقيدرمراسمختمهمردان

طريقتنقشبنديهمرسومنیست.بااينوجودزنانطريقتنقشبنديهازادواتموسیقيبه
هنگام مديحهسرايي بهره ميبرند .خلیفه رحیمه ،خلیفه خانقاه تکیه حاج شیخ مصطفي
نقشبنديهدراينبارهميگويد :


خیليازشیوخطريقتنقشبنديه،استفادهازدفوطبلراحرامميدانند،

”
اما از زمان پدرم يعني حدود  30سال قبل ،به تدريج استفاده از ابزار
موسیقيدرمیانزنانپیرونقشبنديهدرسقزمرسومشدهاست“ .


بااينحالشیخلیالنظرديگریدارد.اوميگويد :

” استفاده از ادوات موسیقي اصالً حرام نیست .مگر در دوران پیامبر،
مسلمانان به هنگام استقبال از حضرت محمد و يا به هنگام پیروزی در
جنگها از دف و طبل استفاده نميکردند؟ اينکه برخي شیوخ استفاده از

دفوطبلراگناهميداننداصالًدرستنیست“ 


دفوطبلبهمراسمختمهيکشورخاصيميدهدودرجذبمردم

”
خیليمهماست.زمانيکهمنجوانبودمدرمراسمختمه،اجازهنميدادند

سالهاهمیشهمراسمختمهدرطريقتقادريه
کهدفوطبلبزنیم.درآن 
سالهااست کهمانیزدفوطبل
شلوغتربود؛امابهلطفخداوند،اکنون 

داريمومراسمماهمشلوغاست“(مريم،مريدطريقتنقشبنديه57،ساله) 
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بعدازخواندننمازعصربهجماعت،نوبتبهاجرایمراسمذکرميرسد.مراسم

ذکردردوطريقتتفاوت هاييبايکديگردارد.ذکردرتکايایقادریبردونوعاست:ذکر
تهلیلياذکرنشستهوذکرقیامياذکرهره1ياذکرايستاده .

عکس: 1تکیهشیخحسنهاشمي،خلیفهدرحالادایذکرتهلیلدرحلقهدراويش 



منبع:بیانعالييحسیني،سقز،بهار 1390


ذکر در مراسم ختمه در میان خانقاههای نقشبندی در دو بخش کلي اجرا ميشود :ذکر
خفيوذکرجلي.ذکرخفي،تکراراذکاردرذهن،بدونبرزبانآوردنآناست؛امادرذکر
شودطوریکهديگرانميتوانندآنرابشنوند.ذکرخفيو


جلي،اذکاربرزبانجاریمي
هبرگزارميشود .

جليهردودرحالتنشست

برپایی مراسم مولودیخوانی
مراسمياستکهبهمناسبتتولدپیامبراسالموبهشکلجشناجراميشود.

مولودیخواني

درمناطقکردنشینبهماهمولودمعروفاست.برخيحجاجنیزکهدرويشو

ربیعاالول
ماه 
مولودیخواني برگزار ميکنند .موارد

يا مخلص هستند پس از بازگشت از حج ،مراسم 
فوق الذکر،درمیانزنانومردانهردوطريقتصادقاست؛امازنانايندوطريقتمراسم

عمدهترين دلیل برپايي
مناسبتهای ديگری نیز برگزار ميکنند  .

مولودیخواني را به 

مولودیخواني در خارج از دو مورد فوقالذکر ،زماني است که يکي از زنان پیرو طريقت،

نذری ادا شده داشته باشد .در اين حالت فرد مذکور در اولین فرصت مراتب را به اطالع
haraeh
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ميرساند .خلیفه نیز به مريدان خود خبر ميدهد که فالن روز مولودیخواني برپا
خلیفه  
شودوهرکسيکهدوستداردميتوانددرآنشرکتکند.مراسميادرتکیهوخانقاهو


مي

مديحهسرايي ،اصليترين برنامه در مراسم

يا در منزل شخص برگزار ميشود .
مولودی خوانياستکهدرمیانزناننقشبنديه،همچونزنانقادريههمراهبادفو

طبلاست.همچنینزناناگريکيازنزديکانشاندرشهرديگریفوتکندمجلسترحیمي
رابرایاودرتکیهياخانقاهبرگزارميکنند.


سفره نذری حضرت عباس (ع)
سفرهحضرتعباس(ع)ازجملهبرنامههايياستکهگاهدرتکاياياخانقاههایزنانشهر

سالميرسدو

سقزبرپاميشود.سابقهبرپايياينمراسمدرمنطقهسقزبهکمتراز4يا5

صرفاًمختصزناناست.کسانياينسفرهرابرپاميکنندکهنذریدارندويانذرشانادا
شدهاست.سفرهنذریرامعموالً درروزهاييغیرازسهشنبهوجمعهودرتکیهوخانقاه
برپاميکنند.غذاینذری،متبرکاستوتناولازآنبرهمهکسانيکهپایسفرههستند

ماندهخوردنيهابخشيرابرایخانواده،نزديکانو


کنندازته

واجباستوبسیاریتالشمي
دوستانببرند.سفرهنذریامکانياستبرایآنانيکههنوزدعایمستجابنشدهدارند.اين

ونذرميکنندکهاگرنیازشان

ميخوانند 
ازسفرهرابهدستميگیرند،دعا 

گوشهای 
افراد 
اجابتشودسفرهحضرتعباس(ع)بیاندازند.درآخرسفرهرارویسرکسانيميتکانندکه

نذریداشتهباشند .
زنانهردوطريقتقادريهونقشبنديههرازچندگاهيباهدفزيارتقبورشیوخو
جمعيميروند.زنانبهتنهاييوبدونهمراهداشتن


بزرگانطريقتخودبهسفرهایدسته
هایزيارتيميروند.زينبخانمزني 63ساله


همسرانويافرزندانذکورشانبهمسافرت
استکهکمتراز  10سالپیشبههمراههمسروفرزندانشازيکيازروستاهایاطرافبه
سقزمهاجرتکرده  است.اوکهسوادخواندنونوشتننداردازاينکهطريقت امکانسفررا
برايشفراهمميکندبسیارخرسنداست .


”برادرم سالها است که درويش است؛ اما من خودم تا همین چند سال
پیش به تکیه نميرفتم .از اينکه االن به تکیه رفتوآمد دارم خیلي
خوشحالم.اينجاهممي شودنمازخواندومناجاتکردوهمباافرادزيادی

آشنا شد .از همه مهمتر من ميتوانم به همراه دوستانم در تکیه سالي
حداقلدوباربرويمزيارت.سالهابودکهدوستداشتمقبرويسالقرنيرا

زيارتکنم؛اماکسينبودکهبااوبروم.تنهاييهمکهمننميتوانم.خدارا
توانمبروموخانوادهامنیزخیالشانراحتاستواگرسفرم4


شکراالنمي
روزهمطولبکشدنگراننميشوند“  .
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تحلیل کارکردی گرویدن زنان به طریقت
وآمدبهتکاياوخانقاهها،صرفاًبه


ازديدگاهپیروانايندوطريقت،گرويدنبهتصوفورفت
مؤمنینميگذارند.از

دلیلتقدسايناماکنوصدقراهياستکهاينطريقتهاپیشپای

ديدگاهاي نافراد،کارکردطريقت،صرفاًکمکردنراهِرسیدنبهخداوفرصتياستتااز
طريقيدرستبهعبادتپروردگارپرداخت.بررسيژرفانگرانهبرمناسکوفعالیتهایاين

تجربهای
گروههانشانمي دهدکهايندوطريقت،عالوهبرکمکبهپیروانشاندرکسب 

متفاوتازدينورزی،کارکردهاييرواني،اجتماعيواقتصادینیزدارند .



کارکرد روانی دینورزی تصوف
هارفتوآمددارند،ايناماکنرافضاييايمن،مقدسومعتبر

افرادیکهبهتکاياوخانقاه
دانند.همچنیناينمحیط


دينيوبرقراریارتباطيبهترباخدایخودمي
برایادایفرايض
بررسيهای

امکانبرقراریارتباطمیانافرادیبامشکالتمشترکرا فراهم ميکند.طي 
انجام شده در اين تحقیق ،بخشاعظمي از دراويش و صوفیان زن بامشکالتبسیاریدر

مواجهاند مانند مرگ همسر ،مرگ فرزند ،جدايي از همسر ،کهولت

زندگي شخصي خود 
سني،جداييازفرزندانبهدلیلازدواجيامهاجرت،مشکالتاقتصادیدرخانوادهوموارد
ديگر.حضوردرتکاياوخانقاهها،بهعنوانيکمکانمذهبيوشرکتدرمراسميکهحداقل

دوباربرگزارميشود،فرصتمناسبياستکهفردرابرایساعاتيازاينمسائل

هفتهای 

همکیشان
رهاييبخشد.فرداينامکانرامييابدتادرحاشیهحضوردر مراسممذهبي،با 

خوددرددلکندوگاهازآنانيکهتجربهمشترکدارند،مشورتوراهنماييبخواهد .
ناراحتيهای

دراويشوصوفیانهمزمانبامشارکتدرمراسممذهبي،امکانتخلیه

درونيوروحيخودرانیزمييابند.درطولتحقیقودرنتیجهمشاهداتمستقیم،محقق

گريههای افراد حین مديحهسرايي و ذکر ،با تعداد
به وجود رابطهای معنادار میان شدت  
سراييهاشدتگريه


مشکالتشخصيآنهاپيبرد.بهاينمفهومکهدرجرياناجرایمديحه
افرادی بیشتر بود که با فاصله زماني اندکي مشکلي جدی (نظیر مرگ فرزند) برايشان به
وجودآمدهبود .
فراست خانم زني  62ساله ،با سواد ابتدايي و وضعیت مالي بسیار خوب  4فرزند
داشتکهپسربزرگخودرادرسال88درسانحهتصادفازدستدادهبود.ویدرهنگام
هابهشدتگريهميکردوميگفت :

مديحه 
سرای


”به شیخ و مشايخ همیشه ارادت داشتهام ،قبالً نیز گاهگاهي به تکیه
هاسعيميکنمبهاينجابیايم.با


آمدموليبعدازفوتپسرمبیشتروقت

مي
کنمصبرمبیشترميشود“ 


شرکتدرمجالسختمهاحساسمي
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ساله،بيسواد،دارایوضعیتماليمتوسطبهپايین 6،فرزند

عايشهخانمزني 68
داشتکهيکيازدخترانشراحدود 10سالپیشبراثربیماریاز دستدادهبود.گريه
کردناوهنگاممديحهسراييبهنسبتکمتربود .


” شوهرم مريد شیخ هادی پدر شیخ حسن بوده ،من نیز همیشه به شیخ
هادیارادتداشتم.بعدازمرگدخترمبسیارغمگینبودموليازوقتيکه
کنمبسیاربهترشدهام“ 


وآمدمي

بهاينجایمقدسومتبرکرفت


1

عکس:2يکيازدراويشدرحالمددگرفتنازپرچم(بیاخ )،تکیهکاکاحمدباباشیخزاده،سقز 

منبع:بیانعالييحسیني 1389،



کارکرد اجتماعی دینورزی صوفیانه زنان
مراسماين دوطريقتفرصتيبرایزنانايجاد ميکندتاازاخبارواحواليکديگرمطلع
شوند .در حاشیه مراسم تکايا و خانقاههای زنان بسیار مشاهده ميشود که افراد در حال
خبردهيوخبرگیریازاحوالخودوديگرافرادوتالشبرایسهیمکردنخودوديگران
درغمها وشادیها هستند.اگراتفاقخوشايندیبرایيکياززنانرخدهد،اوحتماً بايد
مراسمويژهایبهيادآنمرحوموبه

شیرينيونقلپخشکندواگريکيعزادارشود،حتماً
نام او در تکیه يا خانقاه گرفته ميشود .برگزاری اين مراسم ،جدا از حضور فعال همه
bayakh

1


هایانسانشناسيايران،دوره،4شماره1


ژوهش
40نشريهپ

گروهيها  درمراسمختممتوفياست.پژوهشگردرطولتحقیقات،باچندموردازاين


هم
برنامههابرخوردکردهاست.اينرويدادها،بهويژهعزا،فرصتياستبرایخلیفه،سرذاکرو

همگروهشان راثابتکنندوهرآنچه در
ديگردراويشِزنکهدوستيوهمبستگيخودبا 
تواندارندبرایفردعزادارانجامدهند.ازجملهآنکهاگرمتوفيازنزديکاندرويشباشد،
عالوه بر برگزاری مراسم ختمه به احترام درويش در تکیه يا خانقاه ،در منزل متوفي نیز
مراسمذکربرگزارخواهدشد .
شادیهای خود را با ديگران قسمت ميکنند .اگر يکي از دراويش و يا

دراويش 
بچهدار شوديايکاتفاقخوبمثالً قبوليدردانشگاهويااستخدام
فرزندانشازدواجکند ،
ادارهایبرايشرویدهد،آنفرددراولینمراسمختمهمقدارینقلوشکالتبهتکیهيا
در 
خانقاه ميآورد .اين تنقالت معموالً پس از مراسم مديحهسرايي و نماز جماعت پخش
ميگیرند.نکتهمهمآنکهحتماً
پیشتر،خلیفهوسرذاکردرجريانامرقرار 
ميشود.البته 

قبلازپخش،کلبستهنزدخلیفهبردهميشودتابابرداشتنویازآنهابستهتبرکيابدو

امکانتوزيعدرمیانجمعمهیا شود.خلیفهياسرذاکربههنگامپخشتنقالتخبرخوش
بچهدارشدهاست.
رااعالمميکند.مثالًميگوينداينرامعصومهخانمآوردهچوندخترش 

خوردنازاينتنقالت،واجباست.چراکهآننقلازطرفکسيپخشميشودکهنذرش

ميتواني خواستهونذرترادردلبگوييبهامیدآنکهنذرتونیزقبول
اداشدهاست،تونیز 
شود .
نقشآفرينيدرگروهازديگرکارکردهایاجتماعيحضور
فرصتهاييناببرای 

ايجاد
درتکاياوخانقاههااست.عمومزنانپیروطريقت،بهداليلمختلفمانندقواعداخالقيو
فضای حاکم بر روابط خانوادگي ،امکان فعالیت در اجتماع ،اشتغال در بیرون منزل و يا
حضوردرگروههایاجتماعيوسیاسيجامعهراندارند.محیطخانوادگي،فضایفرهنگيو

زناننميتوانندبهتنهاييو

ساختارطبقاتمحدوديتهاييرابرایآنهاايجادميکندمثالً 

مهمانيهای دوستانه شرکت کنند.

يا با دوستان مونث خود به مسافرت بروند يا حتي در 
زنانپیروطريقت،بهآسانيوبدونهیچمحدوديتيحداقلدوباردرهفتهبهتکیهياخانقاه
همکیشانشانشرکت
هایدورهای باحضورديگر 

ميروند،بدونهمراهيهمسردرمهماني

ميکشد.اينزنانهمچنینساليچند
ميکنند؛مهمانيهاييکهگاه تاپاسيازشبطول 

زيارتي،بدونهمراهيهمسرانشانسفرهاييچندروزهميروند.

مسافرتهای

مرتبهدرقالب
توانمندیهای خود را مثالً در

مييابند که شايستگيها و 
برخي از زنان اين موقعیت را  
موقعیتهای مهمي در يک گروه

رهبری ،خوشلحني و  ...در جمع نشان دهند و به 
اجتماعيدستيابند؛خلیفهشوند،سرذاکرشوندويامديحهسراييکنند.خديجهزني65

ساله،بي سواد،تحتسرپرستيکمیتهامدادودارایيکپسربیکاراست(پسرشمخالف

رفتن مادر به تکیه است و تصوف را بدعت ميداند) که تنها زندگي ميکند ،وی يکي از
مريدانفرقهقادريهاست .
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وآمدنميکردمکسياز


مدتيپیشمريضشدهبودماگربهاينتکیهرفت
”
احوالمنخبرینداشت.يکروزهمهافرادتکیهبرایاحوالپرسيمنبه

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

ميگويیم“.


عکس:3زناندرحالگفتگ وهایدوستانهدرحاشیهمراسم،خانقاهشیخمحمدبهاءالديننقشبندی 

منبع:مريمبیانعالييحسیني،بهار 1390




ساله،خلیفهتکیهکسنزانييکيازشاخههایفرقهقادريهاستکهدرحد

رعنا 57،
ابتداييسواددارد.ویدرموردمسافرتهاييکهبااعضایتکیهبهمنزلشیخدرکردستان

عراقرفتهبودندميگويد :


”به تمام مريدان تکیه گفتیم که هر کسي پاسپورت دارد ميتواند در اين
مسافرتشرکتکندبههمراهمريدانمردتکیهاتوبوسيرااجارهکرديموبه
زيارت شیخ رفتیم .چند روزی در منزل و تکیه شیخ بوديم ،بسیار خوش
گذشت .يک روز برای ما دلمه درست کردند و يک بز را نیز سر بريده و
گوشتآنرادرکنارغذاگذاشتهبودندکهبسیارخوشمزهبود“

کارکرد اقتصادی مراسم صوفیانه زنان شهر سقز
کارکرداقتصادیازجملهکارکردهایبرگزاریمراسمدرتکاياوخانقاههااست.هربارپساز

پايانمراسم،بساطفروشبرخياجناسزنانهکهعمدتاًپارچهوروسریاستدرداخلتکیه
ياخانقاهبرپامي شود.فروشندگانعمدتاًازدراويشهمانتکیهياخانقاههستندکهوضع

ماليپايین ترینسبتبهبقیهدارند.برایآنکهفردیبتوانددرداخلتکیهياخانقاه،بساط

البتهخلیفهاينمجوزرابههرکسينميدهدو

پهنکند،نیازمنداخذمجوزازخلیفهاست.
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مريدطريقتبودنازشروطآناست.فرشتهخانمزني47سالهازجملهکسانياستکهدر
کند.اوميگويد :


تکیهشیخسالمیهپسازپايانمراسمبساطفروشالبسهپهنمي

” 6سال است که همسرم را از دست دادهام .االن تحت سرپرستي کمیته
امدادهستم.خلیفهسهیالبهمنخیليلطفدارد.اواجازهميدهددرپايان

هارايکيازفامیلهايمان


هرمراسمروسریاينجابیاورموبفروشم.روسری
کهدربازارمغازهداردبهمنامانتميدهد.هربارحدود5تا10هزارتومان

کنم.اگراينهانبودمننميتوانستمخرجزندگيخودمو2فرزندمرا


سودمي
تأمین کنم .البته من هم برای خدمت به تکیه کم نميگذارم ،در مراسم و
تمییزکردنتکیهکمکميکنم“  .


خلیفه برای دعاها يا راهنماييهايي که به افراد ميدهد وجوه نقدی نیز دريافت
ميکند.شرافت 55ساله،باسواددرحدابتدايي،يکيازمريدانتکیهحاجشیخمصطفي

نقشبندیاست 
” برایيکيازدوستانممشکليپیشآمدهبوداورابهنزدخلیفهرحیمهکه
دخترشیخنیزاستآوردموبرایرفعشدنمشکلشبهاودعاداد،بعداز
مدتيمشکلشبرطرفشدوپوليرابرایخلیفهرحیمهبهعنوانهديهآورد
وخلیفهآنرابهزورقبولکردومنزيرتشکخلیفهگذاشتم“ .


يکيديگرازکارکردهایاقتصادیبهواسطهبرگزاریمولودیخوانييامجلسختم

برایمردگاندرتکاياوخانقاههااست،شخصبرگزارکنندهاگرفردیبهغیرازاعضاباشد،

نوازانميدهد .


کادووياپوليرابهخلیفه،مداحانودف


تفاوتها و شباهتهای اختصاصی پیروان زن دو طریقت نقشبندیه و قادریه
هاوشباهتهاييوجوددارد.از

میانمناسکدوگروهزنانطريقتنقشبنديهوقادريهتفاوت
هایمناسکايندوگروهميتوانبهمواردزيراشارهکرد :


جملهشباهت
 )1کاربردتکاياوخانقاههاکامالًمشابههماستوهردوگروهمراسميمشابهوحتي
نامدراماکنمذهبيخودانجامميدهند .


هم
 )2هر دو گروه زنان قادری و نقشبندی تا حدود زيادی خاستگاه مشابهي از حیث
طبقهاجتماعي،سطحتحصیالتوپايگاهاقتصادیدارند.
هایاختصاصيهرتکیهوخانقاهيصرفنظرکنیم،باقيپوششزنان


اگرازشال
)3
درهردو گروهمشابهاست.شالها نیزصرفاًکاربردیدرونگروهيداردو فقطدربرخي
مراسماستفادهمي شودبنابراينهیچيکاززنانپیروطريقتدوگروه،درسطحجامعه
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قابلتمییزدادنازديگرزنانغیرپیرونیستند.اينمسئلهازآنجااهمیتداردکهمردان
طريقتقادريهرابعضاًباگیسوانبلندشان،ميتوانازديگرمرداندرسطحجامعهتشخیص
داد.
 )4دراويشوصوفیانزنبهعکسمردانهیچکدامامکاناستفادهازپیشونددرويش
ياصوفيدرابتداینامخودراندارند.مثالًيکدرويشياصوفيمردرادرسطحجامعهبه
شناسندوصداميزنند؛امادرويشِزنيکهنامشمثالً


فيعليمي
نامدرويشعليياصو
خديجهباشد،درسطحجامعهاورابهعنواندرويشخديجهصدانميزنند.اينمسئلهدر

هاوشیوخزنصدقنميکند.


موردخلیفه
تفاوتهايينیزمیاندوگروهزناندرطريقتنقشبنديهوقادريهوجوددارد.

وهذکردردوطريقتمتفاوتاست.قادریهاذکرتهلیلوذکرقیامو

 )1ناموشی
نقشبندی هاذکرخفيوذکرجليدارند.نقشبندیبهعکسقادریبههنگامذکر،جزدر

مواردیخاصکهدربخشمربوطهبهآناشارهشد،بهشکلايستادهذکروسماعندارند.
يشود،درحاليکهنقشبندی،درذکرخفي،اذکار
کلیهاذکارقادریباصدایبلندخواندهم 
رادرذهنتکرارميکنند .

سنگريزه“ در
 )2از جمله ويژگيهای ذکر میان پیروان نقشبنديه ،استفاده از ” 
سنگريزهوجوددارد.
هایزنانتقشبنديه،کیسهایبا 100


مراسمذکراست.درهمهخانقاه
به هر يک از افراد قبل از شروع مراسم ذکر ،يک عدد سنگريزه ميدهند .همانگونه که
ترنیزشرحدادهشد،درذکرخفي،خلیفهبرایيکبارذکری(مثالًالاهللاالاهلل)رابا


پیش
صدایبلندميخواندوپسازآنافرادبايداينذکررامثالً 5بارزيرلبوبدونصدادر

ماهنگيهايي را در گفتن اذکار ايجاد کند ،مثالً

ذهن تکرار کنند .اين امر ممکن است ناه
هااينجانقشهماهنگکنندهرادارند.


افرادیازبقیهجابمانندويابعضيجلوبیافتند.سنگ
افرادبههنگامذکرخفي،بهازایهريکذکریکهميگويند،سنگراازدستيبهدست

ودراباحرکتدستهایخلیفه(وبه

کنندحرکتدستهایخ


گذارندوتالشمي

ديگرمي
عبارتيذکرخفيخودراباذکرخفيخلیفه)هماهنگکنند.البتهصوفیاننقشبندی،خود
هاکهپیشترتوسطشیخياخلیفه


تفسیرديگریازاينماجرادارند.آنانمعتقدنداينسنگ
تبرکشده اند،درجهانآخرتودرصحرایمحشرشهادتخواهنددادکهفرددرايندنیا

بهذکرمشغولبودهاست؛وتعداداذکاراورانزدخداشمارشخواهندکرد.
زنيياخوردناشیاءنميکنند،امااين


اقدامبهتیغ
 )3پیروانفرقهنقشبندیامروزه 
امردرمیانفرقهقادریوهمچنینزنانپیرواينفرقهمرسوماستودربرخياوقاتاين
انجاممي دهند،هرچندامروزهاينکاردربینزنانپیروطريقتقادريهنیزکمتر

اعمالرا
اتفاق ميافتد و به قول خودشان مگر غريبهای در بین آنان باشد و بخواهند برای اثبات
حقانیتبودنشانآنرابهوینشاندهند .
مطالعهژرفانگرانهبررویزنانپیرودوطريقتنشانميدهدکهکارکردهایگرويدن

بهطريقتبرایهردوگروهزنانپیرونقشبنديهوقادريهمشابهتهایبسیاردارد.زنانپیرو
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توانسته اندباانجامبرخيتغییراتهرچندجزييدرمناسکومراسم،کارکردهاييجديدی

برایخودمتفاوتازگروهمردانبیافريندکهبيشکدرتداومحیاتاينطريقتدر میان

زنان شهر سقز مؤثر بوده است .از جمله جنبههای اختصاصي گروه زنان پیرو طريقت در
مقايسهبامردانميتوانبهمواردزيراشارهکرد:

 )1باوجودآنکهدرطريقتنقشبنديه،استفادهازابزارموسیقينظیردفوطبلنهي
شده است ،اما اين ابزارها در تمام خانقاههای زنان نقشبندی شهر سقز و در مراسم مورد
استفادهقرارميگیرند .

 )2برپايي سفره نذری حضرت عباس (ع) نیز از نوآوریهای گروه زنان در تکايا و
خانقاه هایسقزاستکهنمونهمشابهيدرمیانمردانندارد.سفرهنذریحضرتعباس(ع)

درهیچيکازتکاياوخانقاههایاينشهرمرسومنبودهاست.

تااواسطدهه80
 )3از ديگر تفاوت های گروه مردان و زنان پیرو طريقت ،برپايي بساط فروش
منسوجات در حاشیه مراسم ختمه است؛ امری که در مراسم مردانه دو طريقت مرسوم
نیست.


نتیجهگیری
تصوف،نوعيروشدين ورزیاستکهبنابرتعريفريوير،بايدآنرابیانعمليتجربهديني

دانست.تصوفدرمیانگروهياززناندرشهرسقزرواجدارد.اينزناندرقالبدوطريقت
شوندکهطريقتهایمرسومدرشهرسقزهستند.اين


بندیمي

نقشبنديهوقادريهتقسیم
اماکندرعمدهروزهایسالبهعناوينمختلف،محلرفتوآمدزنانپیروطريقتهستند.

ترينومتداولترينمراسمياستکهروزهایسهشنبهوجمعه


لهمهم
مراسمختمهازجم
هر هفته در تکايا و خانقاههای سقز برگزار ميشود .هم اکنون بیشتر زناني که در قالب
مخلص و مريد به تکايا و خانقاهها رفتوآمد ميکنند از گروه سني بزرگساالن هستند و
جنوبيوحاشیههایشهرسکونتدارند؛کسانيکهازنظظرتحصیالتو

عمدتادربخش 

وضعیتاقتصادیعمدتاًدرسطحپايینيقراردارند .
دراويش و صوفیان زن به مدد تکیه و خانقاه ميتوانند از برخي محدوديتهای
اجتماعيحاکمبرخواستگاه فرهنگيخودعبورکنند،مثالً بدونهمراهي همسرانشانبه
هریچندروزهبروند.اينکارکرددرگذشتهنیزوجودداشتهاست .

هایبرونش


مسافرت
ایمطمئنتربا


وآمدبهتکیهوخانقاهفرصتيناببرایارتباطيبهتروباواسطه

رفت
کند.ازديگرسوهمصحبتيباگروهي


خدارا(ازطريقشیخياخلیفه)برایافرادفراهممي
زنان همفکر و عمدتاً همطبقه ،اين امکان را به زنان ميدهد که عالوه بر پر کردن اوقات
فراغتوتنهاييخود(ناشيازمرگهمسر،طالق،مهاجرتفرزندانبهشهرهایديگرو)...
دراينجمع ها،بهراحتيکسانيباشرايطروحيمشابهبیابندوبرایيکديگرسنگصبور

باشند .
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یازدينيافرادپديدآمدهامابيشک

طريقتتصوفهرچنددرپاسخبهخواستون
درمسیررشدوگسترشخود،کارکردهایديگریرانیزايجادکردهاست.نوآوریهاييکه

توسط زنان پیرو طريقت در سقز انجام شده است ،نشاندهنده اين مهم است که آنان
توانستهاند برای پاسخگويي به نیازهايشان ،تجربههای اختصاصي از اين شیوه دينورزی را

کسبکنند.بهنظرميرسدکهپیروانطريقتوبهويژهمتولیانتکاياوخانقاههایزنان

سقز،تالشدارندباايجادجذابیتهایجديدازطريقنوآوریيااقتباسازديگرفِرق،روند

کاهشاستقبالازطريقترادرمیانزنانمتوقفکنند.واقعیتآنکهفرآيندشهریشدن
اکثريتپیروانطريقتوتغییراتفرهنگعموميسببکاهشروزافزونگرايشنسلجديد
به طريقت شده است .بديهي است در چنین وضعیتي رهبران طريقت نگراناند که رواج
فرهنگخاصشهرنشیني،ارتقاءمتوسطسطحتحصیالتوافزايشرفاهاجتماعي،مراسمو
هانتواندزنانودخترانجوانراآنگونهکهبايدجذبکند.نگاه

برنامههایتکاياوخانقاه

شدهدرگروهزنانراميتواندرراستایتالشرهبران


هایانجام

تسامحيبهبرخينوآوری
طريقتبرایحفظحداکثریپیروانموجودوجذبپیروانجديددانست .
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