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شهرهای  در قم، و ازجملهمرکزی  ی است که در ایام عزاداری حسینی در بسیاری از نقاط ایرانها نییآآیین علم، از دیگر 

، قوچان و بجنورد و ناتیقا ی مختلف حوزه فرهنگی خراسان همچون سبزوار، گناباد،شهرها در ی اصفهان، سمنان؛ها استان

و  ها نییآی گیالن همچون الهیجان و اشکور و ... آذربایجان شرقی و غیره همراه با شهرهابرخی نقاط دیگر مانند برخی از 

-79: 3137،رهبرگنجه ؛19: 3133ی،آذر ؛371: 3131زاده، یآن ؛311: 3131بلوکباشی،شود ) یماعمال و باورهای بسیار اجرا 

ی مردمنگارانه، گزارشبر ایران  عالوه (.77 :3133ی،حجاز ؛3173:13ی کاشانی،معتمد ؛31: 3131ی،دیسع ،3133 یروانیا؛ 71

و  ها عاشورا خانهنمادهای این فرهنگ معرفی کرده و آن را محور همه  نیتر مهمیکی از  عنوان بهاز فرهنگ شیعی هند، علم را 

ها جهت تبرک و  پنچ، گاه دوازده و گاه چهارده علم در این عاشوراخانهکه گاه  دهد یمو نشان  داند یمآن فرهنگ  ها عزا خانه

چوبی بلند به ارتفاع شش تا ده  معموالً(. در این آیین، علم که 33: 3113است )رحمانی، شده دادهقرار  مؤمنانتوسط  ارتیز

ل پنچه دست یا ماهچه هاللی شکل یا یک است و بر سر آن نشانی فلزی که به شک متر یسانتده تا پانزده  اندازه بهمتر با قطری 

( و علم و بیرق امام 311: 3131ع()بلوکباشی،ابوالفضل )نمادی از حضرت  عنوان بهصندوقچه مشبک شبیه ضریح است را 

و سپس با پایان یافتن ایام سوگواری آن را در اصطالح واچینی  ندیآرا یمابتدای شروع فرآیند عزاداری  عمدتاًحسین)ع( 

دارند. آیین علم  نمادین اعالم می صورت بهو بدین طریق آغاز و پایان مدت عزاداری و یا شروع و پایان ایام آیینی، را  کنند یم

اجرا و کم  مسئلهدر این آیین در  ژهیو بهو  ناتییتز ، از نظر جنس، اندازه،موردمطالعهی ها نییآدر نواحی مختلف، مانند سایر 

 ی نمایشی است.ها نییآبیانگر بسترمندی و فرهنگی بودن این  مسئله نیا ند.یی دارها تفاوت باهمو کیف آن 

در نظر گرفت و آن را در  ندیفرآ کیمثابه  به همچون اجرای آیین نخل در این فرهنگ ، دیعلم ششتمد را با نییآاجرای 

مردم ششتمد ادامه  یعزادار انیشده و تا پا از چند روز به محرم شروع وستاریپ نی. استینگر ینییاز اعمال آ یوستاریپ

 بیمراحل به ترت نیاجرا در نظر گرفت. ا ندیششتمد را چهار بخش و مرحله در فرآ علم نییآ توان یراستا م نی. در اابدی یم

های سنتی  های آیین علم برخالف سایر آیین ی از ویژگیکی. ینیو علم واچ یعلم بردار ،یعلم دزد ،ییعلم آرا اند از عبارت

رسد که علم آرایی در  به نظر می هرچند ی جدی حول این آیین است.گر یتصدری ششتمد، بی تولیت بودگی و عدم عزادا

تا نوعی  رسد یمتوجه داشت که این تولیت بیشتر یک نوع تولیت حقوقی به نظر  دیبا محل دارای نوعی از تولیت است.

در آیین شیر و آیین نخل  که چنان ؛اردارندیاختمر تولیت را در خاصی ا ها دودمانتولیت حقیقی. در تولیت حقیقی خانواده و 

 .شود یمگذشت مشاهده  که چنانی تولیت حقوقی نوع . اما در مرحله آراستن علم،دیآ یمی چنین به نظر موردبررسدر فرهنگ 

نباید این نکته را از  البته علم نیز بر عهده او خواهد بود. آراستن خادمیت مسجد را پذیرفته باشد، تیمسئولهرکس  رو نیازا

 ژهیو بهی خاص از جامعه همواره ثابت است و کمتر افرادی از سایر طبقات ا طبقهدر  عمدتاً تیمسئولنظر دور داشت که این 

 اما برای این تولیت در نظر گرفت، را یخاصا این وجود شاید بتوان قشر ب .اند شدهی تیمسئولدار چنین  طبقات فرادست عهده

تر و  ی این آیین در مراحل اجرایی دیگر آن برجستهتیتول یب سخنی به میان آورد. توان ینم باره نیدراها  و خانواده ها دماندواز 

ی در حوزه تلمس و تبرک، علم دزدی از دیگری و حراست و حفاظت از علم خودی، تیتول یب نیا تر خواهد شد. مشخص

 و یسن ،یاقتصاد ،یاجتماع یها فرهنگ تمام خرده یبرا اجتماعی مشارکت یبرا را یفرصت ،مسئله نیا .دهد یمخود را نشان 

آراستن علم هستند.  دار همردان در قالب خادم مسجد عهدانیم ی. افراد مسن و در اصطالح محلکند یفراهم مجامعه  یجنس

 یدزد یدار هجوانان و مردان چاالک عهد دارند.حضور چون انار  یتپارچه و ادوا نیو تأم هیاز نوع ته یزنان عمدتاً در مشارکت

رسانان  ار علم برداری هستند. چنانکه اطالعد هعهد زین یاز مردان قو گرید یا را دارند. عده یو حراست از علم خود یگریاز د

 یو اقتصاد یعاجتما نهیها و مراحل خواسته و ناخواسته زم تیفعال نیاز ا کی چیدارند، در ه دیپژوهش حاضر تأک

 تیکه مقبول ی راشده که معموالً فرد مسن علم ربوده یریگ . مگر در مواقع بازپسشود یکنندگان در نظر گرفته نم مشارکت



 با متعدد یچارقدها از علم آراستن در .کنند یانجام مذاکرات انتخاب م یخود برا ندهیعنوان نما دارد، به یشتریب یاجتماع

بها مانند  گران پارچه از یفیپارچه )ط و چارقدها نوع در تنوع کنار در رنگ در تنوع نی. اشود یم استفاده متنوع ها رنگ

 گوناگون تعارضات و تنوعات و طبقات حضور یمعن توان یم( 9کرباس یحت و تر یمعمول یها پارچه تا 3یجیک یها پارچه

 ها پارچه نیا اتصال. نحوۀ اند آمده جمع گردهم علم نیا در که یتناقضات و. تنوعات کند حمل را جامعه یاقتصاد ،یاجتماع

با توجه . ستیاند که نقطه و رابط اتصال آنان مشخص ن خورده وندیپ گریکدیها چنان با  پارچه نیا ،رسد یم نظر به نینماد زین

که در آن  دگرد یم لیتبد یتعامل دانیطور خاص به م علم در مراحل متعدد آن به نییاجرا آتوان اظهار کرد،  به آنچه گذشت می

پارچه و  یمشارکت از آراسته شدن آغاز و با اهدا نی. اردیگ یو شکل م ختهیبرانگ گریکدیاحساسات مثبت افراد نسبت به 

 کی، شود یمسئله باعث م نی. ارسد یخود م یو حفاظت به نقطه اوج کارکرد تدر مرحله حراس افته،یتبرک و تلمس ادامه 

از  یرونیب گرانیبه سمت ما نسبت به د یمیدورک ریو به تعب یمن جمع کیبه سمت  یفرد یها جامعه متضاد و متشکل از من

 می. از نظر دورکآورد یرا به وجود م یعاطفه جمع ،یتعامل دانیفضا و م نیا یمیدورک ری. با نگاه و تعب،حرکت کندجامعه نیا

و  شیموجبات افزا افته،یشکل  رهیو غ یو مذهب یو مراسمات مل ادیمانند اع یمناسک جمع یعمدتاً ط قیعم یعاطفه جمع

 دهد، یم شکل یچوب را علم نییآ ادوات مادی هیپا و(. اساس 99-91: 3179،یکند )چلپ یرا فراهم م یانسجام اجتماع میتحک

 لهیم نیا. شود یم انجام لهیم نیهم یرو ها آراستن و اتیینتز تمام است کدستی و صاف یسطح یدار و بوده لهیم هیشبکه 

 یاصل مسجد مجاورت در که هیعلم مدرسه در سال طول در دارد، پهنا متر یسانت 33 حدود و درازا متر شش حدود که یچوب

 مساجد یفرهنگدفتر کانون  به لیتبد آن از یبخش مدرّس و مدرِس وجود عدم علت به امروز که( نیحس امامششتمد )مسجد 

. شود یم یدار نگه است، شده ششتمد یخوان هیتعز و یعزادارهیئت  لیوسا از یدار نگه محل زین آن از یقسمت و ششتمد

 شود.و تزیین بهترین نحوه تزیین و آراسته  به دیباچون علم نمایانگر ما جمعی جامعه است  رو نیازا
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91،313-333. 
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