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چکیده
در بین اقوام و ملل مختلف و فرهنگهای گوناگون عناصری مهم و شاخص تبدیل به نماد و نشانههایی شدهاند که به
گونهای معرف آیین و باورهای ملت یا منطقه و کشوری هستند .برخی از گیاهان یا جانوران در مرز و بوم خود به دالیلی
چون سودمندی ،فراوانی یا موارد دیگر بسیار مورد توجه واقع شده تا جایی که به نماد و سمبل بدل میشوند و در فرهنگ
و هنر مردم اهمیت ویژهای مییابند .چنانکه گل و میوۀ انار در ایران جایگاه بسیار مهم و ژَرفی دارد که عالوه بر زیبایی و
شکوفایی ،به باورهای کهن ایرانیان مبنی بر نیایش مِهر و آناهیتا باز میگردد .هدف از این پژوهش بررسی سیر تحول گل
پژوهش حاضر به صورت تاریخی – تحلیلی و از طریق جمعآوری
انار در کاشیکاری ایران و گل الله در ترکیۀ عثمانی است.
ِ
اطالعات و اسناد کتابخانهای شامل متن و تصویر بوده است .در این راستا مطالعه و پژوهشی تاریخی و مستند در باب نقوش
گل انار ایرانی و گل اللۀ عثمانی صورت گرفته ،که ضمن معرفی و بررسی این نقوش ،به نکاتی دربارۀ انواع گل که زینتبخش
باغها بوده و در هنرهای تزیینی منطقه جایگاه ویژهای داشتهاند اشاره شده است؛ گرچه نقش اللهها برگرفته از طبیعت و
محیط بوده ،اما وفور و تنوع آن با سلیقه و ذوق هنرمندان سرانجام تبدیل به گل محبوب سالطین عثمانی شده است .در
روند بررسی برخی دیگر از گلها نیز معرفی شدهاند .همچنین پارهای از نظرات موجود دربارۀ گلها نیز نقد و به نکات نو و
تحلیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :گل انار ،گل الله ،ایران ،ترکیۀ عثمانی ،کاشیکاری ،نماد.
مقدمه
استفاده از نقوش گیاهی و گلوبوتهها مانند برگ مو ،برگ و میوۀ انار،
برگهای نخل و کنگری (اکانتوس) و نقش گل انار در انواع تزیینات
دوران ساسانی رایج بوده که این عناصر در تزیینات دوران اسالمی نیز
تداومیافتهاند.
نقوش گیاهی که در دورۀ ساسانی بر روی آثار مختلف اجرا شدهاند،
بعدها اساس نقوش گیاهی دوران اسالمی از صدر اسالم تا قرون  ۸و ۹
ه .ق .را تشکیل میدهند .هنر ساسانی که خود وامدار هنر هخامنشی
و اشکانی است ،در بخش تزیینات گیاهی و هندسی رشد و تنوع بسیار
* این مقاله برگرفته از مطالب کالس درس پژوهش در نسبت دین و هنر ،رشتۀ پژوهش
هنر ،سال ،۱۳۹۹دکتر شهره جوادی ،استادیار گروه مطالعات عالی هنر ،پردیس هنرهای زیبا،
دانشگاه تهران است.
** نویسنده مسئول09122259209,nd.darvishy@gmail.com :

یافته است .از جمله نقشهای نمادین وکاربردی در هنر ایرانی میوه،
گل و برگ اناراست .انار از قدیمیترین میوههای شناخته شده نزد
بشر است که در آغاز عصر کشاورزی به صورت وحشی میروییده و
از اولین میوههای کشت شده به دست بشر به شمار میآید .شواهد
باستانشناسی حاکی از وجود نقش انار بر روی سفالینههای هزارۀ
چهارم و سوم پیش از میالد است .انار از مقدسترین درختان است
که جایگاه واالی خود را تا امروز در میان ایرانیان حفظ نموده است.
پُردانگی انار ،نمایندۀ برکت و باروری و نمادی از آناهیتا ،ایزد بانوی
برکت و باروری است .سرخی رنگ انار و بخش باالی میوۀ انار با
پرچمهای زرد و نارنجی به خورشید میماند و در ارتباط با مهر  -میترا
بوده است.
انار نمادی تزیینی در هنر شرق و میؤه آن در میان برگها به شکل
واقعگرا در تزیینات دوران ساسانی دیده میشود .انار در باور اساطیری
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و هنر ایران از پیش از تاریخ ،مقامی واال و رسالتی رمزی و نمادین
داشته است .نقش انار بر آثار هنری ،حکایت از معانی عمیق زندگی
از جمله ،بیمرگی ،فراوانی و برکت ،باروری و حاصلخیزی دارد .این
پژوهش در پی پاسخ دادن به این پرسشهاست:
 .1نمادشناسی گل انار و حضور آن در آثار هنری ایران چگونه بوده
است؟
 .2نقش نمادین گل الله در ترکیۀ عثمانی و بازتاب آن در هنر منطقه
چیست؟
گل انار به عنوان نماد در کاشیکاری ایران
تقریباً تمام ادیان بزرگ جهان ،انار را تقدیس کرده و معانی متعددی
به آن نسبت دادهاند .اساطیر یونان باستان در داستان ربودهشدن
پرسفونه توسط هادس ،خدای عالم اموات ،این میوه را نماد زندگی،
طول سال همیشه سبز است و
مرگ و تولد دوباره میداند .گیاه انار در ِ
از این رو ذهن انسان جاودانگی روح را به آن نسبت میدهد .دانههای
بسیار در دل میوه نشاندهندۀ برکت و فراوانی است .بسیاری از
کتابهای مقدس به دانۀ انار اشاره کرده و به زیبایی انار شکفته و
طعم میوۀ آن ا ِدای احترام میکنند و آن را نماد شکوفایی و باروری
میدانند .میوۀ انار در اشکال معماری معنا و ارزشی ویژه دارد .کاخ
معروف شاه سلیمان دارای ستونهایی بوده که سرستونهای آنها
همگی به شکل انار تزیین شده بود .کاخهای دیگر پادشاهان یهودی
نیز دارای دیوارهای بسیاری بودند که تزیینات مشابهی را در میان
فرمهای برگ به نمایش میگذاشتند .در هنر بودایی انار همراه برخی
میوههای دیگر معنایی مقدس یافته است .دیدن انار به عنوان نماد
زندگی ابدی و روز رستاخیز در هنر مسیحی و نقاشی و مجسمههای
حضرت مریم و عیسی (ع) در سراسر جهان مشهود است.
مسلمانان درخت انار ،گل و میوۀ آن را مقدس میدانند ،زیرا به وجود
این درخت در باغهای عدن اشاره شده است .اما میوهها و درختان
دیگری چون انگور ،انجیر ،گالبی ،سیب و زیتون نیز در باغهای
بهشت نام برده شده ،حال اینکه چرا میوه و گل انار در نقوش هنری
و در شعر و ادبیات ایرانی جایگاهی ویژه و پُر تکرار دارد ،طبق شواهد
و مدارک موجود تاریخی و تصویری ،به ایران باستان باز میگردد که
تداوم آن را در دوران اسالمی شاهد هستیم .در آناتولی و خاورمیانه
به تازهازدواجکنندگان هنوز انار هدیه میشود تا برکت آن فرزندان
زیادی به بار آورد .برای مسلمانان نیز انار نماد زیبایی و خوردن آن
موجب سالمتی ،زیبایی و طراوت است .پیامبر اکرم (ص) به زنان
باردار توصیه میفرمودند :اگر بچههای زیبا میخواهند ،انار بخورند.
درخت انار در کنار درختان زیتون ،خرما و انجیر یکی از چهار درخت
مقدس در باور مسلمانان است .عرفان یهودی به نام کاباال در بسیاری
از مناسک خود به انار احترام میگذارد .پیروان این فرقه در روزهای
مذهبی اناری را در خانه و محل کار میشکافند تا باروری و کسب و
کارهای پُر سود را دعوت کنند.

شب سال نو ،انار را روی زمین
در ترکیۀ امروزی ،بسیاری از خانوادهها ِ
میاندازند ،تا «شکسته» شده و در حرکتی نمادین سال نو را همراه با
برکت و فراوانی آغاز کنند.
نماد باروری و زیبایی انار ،در هنر ،ادبیات و تزیینات معماری ایرانی
سابقهای طوالنی و برجسته دارد .منشأ میوۀ انار ایران و افغانستان بوده
که از این میوه به عنوان نمادی مقدس استفاده میشده و در مراسم
و آئینهای پرستش زرتشتیان مور ِد احترام بوده است (تصویر .)1
رسم 1از عناصر مذهبی و میوۀ انار نماد
چنانکه هفت ترکۀ انار یا ب َ َ
جاودانگی روح و کمال طبیعت نزد آنان بوده است.
در اساطیر ایرانی اسفندیار پس از خوردن انار قهرمانی شکستناپذیر
شد .حضور و جلوۀ انار در شعر و ادبیات کهن و نوی ایران که برگرفته
از باورهای مذهبی است ،به وفور دیده میشود.
گلانارتأثی ِرعمیقومشهودیبرتزییناتمعماریبهویژهکاشیکاری
ایران در طول تاریخ داشته است« .ناربال» نام اصیل فارسی و از
مهمترین سمبلهای ایرانیان ،در لغت به معنای گل درخت انار و
نام یکی از ملکههای زیبا و مهربان ایرانی همسر داریوش کبیر بوده
است که در کتیبه ،سنگبرجست ه و مجسمههای آن زمان استفاده
میشده (تصویر  .)2با کمی دقت در مجسمهها و نقشبرجستههایی
که از داریوش کبیر بر جا مانده ناربال-گل انار در دستان شاه و ولیعهد
مشاهدهمیشود.
در نظریههای نمادشناسی و اسطورهشناسی ،انار به سبب دانههای
متعددش پیش از هر چیز ،نماد باروری و تکثیر نسل ،حاصلخیزی و
ن از آن
وفور نعمت است .انار در دین زرتشتی مقدس بوده و زرتشتیا 
در مناسک دینی خود بهره میبردند .هم اکنون کردهای یارسان هم
در مراسم مذهبی خود از این محصول استفاده میکنند (آهنگری و
حسینی.)۱۳۹۹،
در فرهنگ ایرانی ،انار را از جنس مؤنث میدانستند که رمز و نشانۀ
ی و باروری و به آناهیتا ایزد انوی آبهای پاک و مطهر ،زایش و
جاودانگ 
فراوانیمنسوببودهاست.گلانارازنمادهایتزیینیدرمعماریایران
باستان بوده ،که بیشتر در کاخهای هخامنشی برای آراستن دیوارها و

تصویر  .1انار نمادی آشنا و مقدس .مأخذ :رفیعی.243 ،1377 ،
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تصویر  .2نماد گل انار در تزیینات معماری و کاشیکاری ایران.
مأخذ :قاسمی و شیرازی.73 ،1391 ،

همچنین نقش گردنبند اسبها و سرستونها به کار برده شده است.
برخی باستانشناسان بر این باورند که این گلهای سنگتراشیشده
نیلوفر آبی هستند ،درحالی که گل لوتوس در آئینهای هندو ،بودا و
همچنین مصر باستان گیاهی مقدس بوده ،اما در هنر و فرهنگ ایرانی
بعضاً از آن یاد شده است .براساس پژوهشهای اخیر ،طبق شواهد
و اسناد این گل مقدس در هنر هخامنشی و ساسانی همان گل انار
است که ریشه در باورهای ایرانیان داشته است.
در نقش برجستهای از تخت جمشید (اکنون در موزۀ ایران باستان
تهران) داریوش بزرگ یک گل انار یا دو غنچه در دست دارد .در
ت جمشید که به
نگارۀ معروف به بارعام شاهنشاه هخامنشی در تخ 
«نگارۀ خزانه» نیز معروف است ،شاه هخامنشی در حال پذیرفتن
نمایندگان همۀ سرزمینهای تابع ایران بزرگ به حضور خویش است،
در حالی که به نشانۀ صلح و دوستیُ ،گلی درشت را در دست دارد.
این نگاره که اکنون در ساختمان خزانه قرار دارد ،نخست در مرکز
ت جمشید بوده است .کاخ
نگارۀ بزرگ پلکان شرقی کاخ آپادانای تخ 
آپادانا از قدیمیترین کاخهای تخت جمشید ،که به فرمان داریوش
بزرگ ( 486-522پیش از میالد) بنا شده و از آن برای برگزاری
جشنها و مراسم ،از جمله پذیرش نمایندگان کشورهای وابسته به
حضور شاهنشاه استفاده میشده است ،مجموعۀ تخت جمشید،
کاخ و اقامتگاه دائمی شاهان نبوده بلکه نیایشگاهی برای برگزاری
آیینهای مهرگان و نوروز بوده است .برخی از پژوهشگران به پیروی
از اشمیت ،باستانشناس آلمانی ،تصویر شاهنشاه هخامنشی در این
نکه هایدماری کخ،
نگاره را مربوط به داریوش بزرگ میدانند .چنا 
ایرانشناس آلمانی نیز نقش کسی که بر تخت شاهی نشسته را

مربوط به داریوش بزرگ دانسته و ُگلی را که او در این نگاره در
دست دارد« ،گل نیلوفر» میپندارد .وی در شرح این نگاره چنین
مینویسد ...« :داریوش در حالی که ولیعهدش را در کنار خویش دارد
بر تخت جلوس کرده ،پاهایش را روی کرسی مخصوص نهاده ،در
دست راست عصایی دارد که به سمت پایین نازک میشود و دستهای

گِرد در باال دارد( »...کیانی )1374 ،در دست چپ شاه گل نیلوفری با
دو غنچه است ،درحالی که گل انار با دو غنچه به وضوح آشکار است
(تصویر  .)3ولیعهد نیز نظیر این گل را که فقط در تصویر این پدر
و پسر آمده ،در دست دارد .گل نیلوفر در نگارههای تخت جمشید
فراوان است ولی نه همراه با دو غنچه .»...اما آنچه موضوع بحث در
اینجاست ،نوع گلی است که شاهنشاه هخامنشی در دست دارد و
چنانکه نقل شد ،تا کنون باستانشناسان این گل را نیلوفر دانستهاند.
در این سنگنگارهُ ،گلی را میبینیم درشت ،با جام گل یا گلبرگهایی
که در میان کاسبرگ یا کاسۀ گل جا دارند و ساقههای مستقیم
که در دستان شاهنشاه قرار گرفته و در دو طرف گل ،غنچههایی
گرد یا گویمانند ،دیده میشود .با بررسی دقیقتر نقش گل در این
سنگنگاره و مقایسۀ آن با نمونههای مختلف گل در طبیعت ،به
این باور میرسیم که گل یادشده نیلوفر نیست بلکه گلی که شاه
و ولیعهدش در دستان خود دارند همانا گل انار یا «گلنار پارسی»
است.
برای قرنها ،گل الله نقش مهمی در هنرهای جهانی ،به ویژه در انواع
هنر ترکی داشت .عثمانیها نه تنها باغهای خود را با گلهای الله
تزیین میکردند ،بلکه بین سالهای ( )1091 – 1108را «دوران
الله» نامیدند .ترکان عثمانی عشق خود را به این گیاه به طراحیهای
داخلی نیز منتقل کردند (تصویر .)4
درTuliponaniaبین سالهای  1634تا  1637م ،.دورهای به نام
هلند آغاز شد ،زمانی که همۀ هنرمندان در نقاشیهای خود از الله
استفاده میکردند .در این دوره از جنون اللهها که در اروپا نیز رایج بود،
این گلها نهتنها در فضای بیرونی بلکه در داخل بنا نیز مورد استفاده
قرار میگرفتند و مکانهای داخلی را با تزیینات به باغ اللهها تبدیل
میکردند .با این وجود ،اللهها دوباره در ربع اول قرن نوزدهم محبوب
شدند ،زمانی که اللهها معموالً در طراحی نیز استفاده میشدند.
در این طرحها از فرم  Uفرم بسته و فرم باز اللهها استفاده میشد ،که
باعث محبوبیت جدید اللهها نیز شد .در نتیجۀ این مطالعه مشخص
شد که شش گلبرگ تقریباً مساوی ،فرم  ،Uرنگهای زیبا و زنده و
ساقۀ نازک و بلند از ویژگیهای ظاهری اصلی اللهها و الها مبخش
طرحها بوده است.
ریشۀ کلمۀ «کاشی» از عبارت فارسی باستانی « »Çin-Iمیآید،
کاشی « »Kashiیا « »Kasiنامی ایرانی است که ویژۀ سفالهای
لعابدار منسوب به شهر کاشان است (علوی .)9 ،1390 ،در برخی
منابع نیز واژۀ کاشی از نام شهر کاشان اقتباس شده که از اوایل دوران
اسالمی به عنوان مرکز صنعت سفا لسازی مشهور بوده .همین کلمه
در ترکی برای نقوش لعابدار به کار رفته است.
کاشیکاری که در هنر سنتی ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است،
طی چندین قرن توسعه یافته و به طور گسترده در تزیین معماری
بسیاری از آثار ترکی ،بناهای تاریخی و همچنین سایر ایالتهای آسیا
استفاده میشود (تصویر.)5
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تصویر  .3گل و غنچۀ انار ،سنگ نگارههای تخت جمشید.
مأخذ :کیانی.18 ،1374 ،

تصویر  .4گل الله اغراقشده درمینیاتور عثمانی .مأخذ:

.Adam, 1993

تصویر  .5گلهای الله و میخک بر کاشیکاری عثمانی .مأخذ :فریه،1374 ،

در دورۀ بعد از عثمانی ،به ویژه زمانی که امپراتوری در مرحلۀ توسعۀ
خود بود ،هنر کاشی به طور مداوم با استفاده از بسیاری از تکنیکهای
بدیع معرفی شده در آن زمان بهبود یافت و این هنر پس از زوال
کیفیت هنر و زوال امپراتوری عثمانی سالها بعد نیز تداوم یافت.

در نیمۀ دوم قرن  16م ،.صنعتگران شروع به استفاده از روش
جدیدی به نام زیر لعاب کردند .رایجترین الگوهای این زمان گل
داوودی و ابرها ،دستههای گل سنبل ،الله و ُرز بودند که اغلب به
اشتباه به عنوان نقش دمشقی شناخته میشوند زیرا این الگوها در
ابتدا در قرن 10ه .ق .در دمشق رایج بود .بهترین نمونههای این
تکنیک را میتوان در کاشیهای ایزنیک مشاهده کرد .ظروف ایزنیک
معرف هنر سفالگری سرزمینهای تحت حکومت عثمانی است
(تصویر  .)6ایزنیک شهری از استان بورسا ،واقع در  90کیلومتری
جنوب شرقی استانبول است .بدنۀ این نوع سفال از گِل سفید است
و شهرت آن به دلیل استفادۀ وسیع از لعابهای رنگی است (Blair
.)& Bloom, 1994, 222
گلها نزد ترکان عثمانی بسیار محبوب بودند .گلهای الله ،میخک
صدپَر ،سنبلها و بنفشهها که در فرهنگ ترکی بسیار باارزش بود،
توسط نخبگان عثمانی به تدریج برای پرکردن ترکیبات سازوبرگ
استفادهشد.کاراممی،ازهنرمنداندربارسلطانسلیمان،باجایگزین
ساختن گونههایی از گلهای طبیعی مانند انواع گل الله ،رز ،سنبل
و میخک به جای نقشمایههای سنتی و انتزاعی و اسلیمیها ،فرم
نقشمایههای تذهیبی عثمانی را تغییر داد (.)Allan, 1991, 74
نقوش توسط نگارگران دربار در استانبول ساخته و سپس به ایزنیک
فرستاده میشد .این الگوها بیشتر به رنگهای آبی کبالتی ،فیروزهای،
سبز و سفید و کمتر قهوهای ،صورتی و خاکستری رنگ میشدند.
رنگهای دیگری که گهگاه دیده میشوند شامل قرمز مرجانی
است که به طور گسترده به عنوان تسکیندهنده زیر لعاب استفاده
میشود .خطوط مشکی یا زمینۀ مشکی یکدست که طرحها را
مشخص میکنند روی این رنگهای متعدد مؤثر بودند (تصویر .)7
این دوره را دورۀ ناتورالیستی نیز مینامند زیرا میتوان انواع
گلها مانند ُرز ،میخک ،انار ،سنبل ،بنفشه و همچنین طرحها و
توصیفهایی از گلهای الل همانند را مشاهده کرد .گل ترکی مسجد
رستم پاشا ( 939م ).نمونهای برای توسعۀ فنی جدید و الگوهای
کاشیکاری دیوار ،محراب و ستونهای مسجد است .مسجد سوکولو
مهمت پاشا 949(2م ).کادیرگا3و مسجد تککچی 4ابراهیم آقا969( 5
م ).نمونههای برجستۀ دیگری از این تکنیکها هستند .اتاق خلوت
سلطان مراد سوم در کاخ توپکاپی احتماالً بهترین مکان برای دیدن
این کاشیهای بسیار باکیفیت است (تصویر .)8
دیوارهای اتاق تا گنبد با چنین کاشی پوشیده شده است .روی
زمین سفید ،گلهای انار به شکل دایره و همچنین ابرهای چینی
به رنگ سبز و قرمز دیده میشود .در نیمۀ دوم قرن  16م .چنین
طرحهایی بسیار رایج بود .ترکیبات شامل گلهای بهاری و شکوفهها
بر شاخههای روی دیوارههای اتاقک است (تصویر  .)9جلوی اتاق
ختنۀ کاخ که مربوط به سال  1018است نیز با کاشیهای مشابه
تزیین شده است.
نگارگران دربار در آن زمان ابتدا طرح را بر کاشی پیاده کرده سپس با
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تصویر  .6ترکیب گلهای سنبل ،الله در ترکیۀ عثمانی .مأخذ.Denny, 2004, 154 :

تصویر  .7نقش الله ،گلهای پُرپَر سرخ و شکوفههای سفید بر بشقابهای
سرامیک ترکیۀ عثمانی .مأخذ.Allan, 1991, 69 :

تصویر  .8اسلیمیهای قرمزرنگ ،گل چهارپر ،گلهای انار سفیدرنگ روی
زمینۀ الجوردی .مأخذ.Watson, 1998, 453 :

تصویر  .9نمونۀ گلهای بهاری وشکوفهها در کاشیکاری .مأخذ :رفیعی،1377 ،

تصویر  .11اللههای قرمز ،گلهای اناری و گل چندپر آبی بر زمینۀ سفید
ترکیۀ عثمانی .مأخذ.Carswell & Henderson, 2003, 29 :

هماهنگی با سایر ویژگیهای معماری و نورپردازی ،طرحها را با توجه
به مکانی که اثر در آن قرار میگرفت انتخاب میکردند (تصویر .)10
در منابع به گل اللۀ وحشی بومی ترکیه اشاره شده است ،ولی این
گلهای درشت آبی شبیه گل انار و گل برگ چناری ایرانی است ،که
هیچ شباهت و نسبتی با الله ندارد و به احتمال زیاد برگرفته از نقوش
ایرانی باشد (تصویر .)11

تصویر  .10نمونۀ گل میخک در کاشیکاری .مأخذ :قاسمی و شیرازی.53 ،1391 ،

نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی انار که از قدیمیترین میوههای شناخته شده
برای بشر بوده است میپردازد ،که این میوه در آغاز عصر کشاورزی
به صورت وحشی میروییده و بعدها از اولین میوههای کشتشده
به دست بشر به شمار میآید .شواهد باستانشناسی حاکی از وجود
نقش انار بر روی سفالینههای هزارههای چهارم و سوم پیش از میالد
است .انار از مقدسترین درختان است که تقدس خود را تا امروز در
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میان ایرانیان نگاه داشته است .انار در اساطیر و هنرهای ایران باستان از
دوران پیش از تاریخ مقام واال و رسالت رمزی داشته و نمادی پردامنه
بوده است .گل الله هم در اسطوره و نمادهای ترکیۀ عثمانی موجود
است .میتوان نماد و شیوههای اجرایی را در این گلها مورد بررسی
قرار داد .برای قرنها ،گل الله نقش اساسی در هنرهای جهانی ،به
خصوص در هنرهای ترکی داشته است .این مقاله کاشیکاریهای
ایران و ترکیۀ عثمانی را با نقش ویژه و نمادین گل انار و گل الله مورد
تحلیل و بررسی قرار داده و نتیجه حاصل شد که نقش گل انار برگرفته
از باورها و اعتقادات ایرانیان باستان است ،که در دوران اسالمی نیز این
نقش مایه تداوم یافته است.
گل الله نیز در ارتباط با آیین و باورهای مردم جهان و به ویژه ترکان
عثمانی بوده که این نقش را به وفور همراه با گل میخک و دیگر گلها
6
در تزیینات هنری به کار بردهاند.
پینوشت

رسم عبارت است از شاخه های تازه وبریدۀ انار .این شاخهها در آیین زرتشتی ضمن
 .1ب َ َ
خواندن دعای خاص ،با کاردی به نام برسمچین بریده میشده است.
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