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م شایدم کمترم کسم ازم شمام بداندم کهم سرزمینم گیل نم رویننشم گنناهم چننندم نننوعم از
ه ناهایم جها نم استم کهم ازم اینننم بینننم متأسننفانه هبرترینم زعفرا هبرترینم وم کمیا م مرغو
هیمباشد،م درم خطننر ههاهایم منحصرم بهم فردم زعفرا نم جها نم  م زعفرا نم گیلینم کهم ازم گون

انقراضم قرارم دارد.

هیمدیآیدم اذاهننا نم بننه هفبرانگیزم استم کهم رتام سخنم ازم زعفرا نم بهم میا نم  م بسیارم رتأس
هیمرود،م درم صورتم کننهم سننرزمینم کاسننپینم یکننم از م سمتم وم سویم شرقم ایرا نم 
هیمباشدم کهم درم قفایم طلیم سبزیم کننه ههاهایم اینم طلیم سرخم  هشگا همرترینم روی م مه
هتاهایم کثیف م درم حالم غارتم شد نم وم درم ورایم طلیم سیااهیم کهم درم دستم سیاس

ههایم غریبم است...م  وم زورگویانهم روسیهم قرارم گرفته،م گمم شد

هیمرترین م زعفننرا ن،م محصننولم مهننمم بننودهم وم یكننیم ازم ارزشننمندرترینم وم قنندی
هلذپننذیرم و ههایم د هلانگیننزم وم مننز ههاهایم ایننرا نم اسننتم كننهم بننام رننگم وم عطننرم د م رویننند
هییبخشنن هیمكندم وم بام خواصم لطننافتم وم زیبا هطدیآورم جهانیا نم رام مجذوبم خودم  م نشا
م بهم ذپوستم وم چهرهم وم دیگننرم خصوصننیاتم جننادوییم خننودم رفتننه-رفتننهم طرفندارا ن

هیمگردد. هشرتریم رام بهم خودم جذبم کردهم وم برم ارزششم افزودهم  بی
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ههیم  ههیم زنبقیا نم (Iridalesَزعَفرا نم گیااهیم ازم راست ههیIridaceae،م خانواد م )،م رتیننر
ههی)م وم Liliaceaeلیلیاسهم ( ه ناهام م (سرد م ]م زعفرا نم بننام نننام۱)م است.[Crocusم زعفرا
Crocusم م وم نننامم علیمننم Saffronعمننویمم  Sativusهارترینم گینناهم زراعننی ه نبهنن م ،م گرا

م موجودم درم رویم كرهم زمینم استم وم رتنهام گیااهیم استم كهم واحدم خرینندم وم فننروش
م قیمتم بود نم دیآ ن،م ازم قنندیمدیآ نم بهم جایم رُتنم وم كیلو،م مثقالم وم گرمم است!م وم بهم دلیلم 

هیمکردننندم وم مجننازاتم رتقلننبم درم زعفننرا ن م سوداگرا نم متقلبم درم دیآ نم دستم کاریم 
ههم است. گااهیم حکمم اعدامم داشت



ههاهایم مختلفیم ابرازم شنندهم اسننت،م كننهم برخنیم از ههیم منشأم زعفرا نم نظری م دربار
ههایم دارد.م برایم مثالم برخیم مبدأم زعفننرا نم رام اهننندم متننذكر ههاهایم افسان ه ناهام ریش م هدیآ
ههاندم كهم صرفم نظرم ازم ذپیشینهم انتقالم فراهنگم كاشننتم وم مصننرفم زعفننرا نم بننه م شد
م كشمیر،م اساسم دیآ نم مبتنم برم داسننتا نم اهبننوطم وم حضننرتم دیآدمم درم سننرزمینم اهننند
هشبننوم ازم جملننه ههاهننایم خو هناهام وم میو م است.م مطابقم اینم گونهم روایات،م اهمهم رست

زعفرا نم ارمغا نم بهشتم دیآدمم بودهم كهم درم اهندم فرودم دیآمدهم است.

ههالمعارفم دیآمریکانام ( Americanaم م درم م دائر Encyclopediaم )م ذكرم شدهم است
ههایم درم سیلیسننیام (Corycusكهم اینم كلمهم ازم كریكوسم ( م )Cilicia)م كننهم نننامم منطق

هیمباشد،م گرفتهم شدهم است.م درم منابعم ذپهلویم زعفرا نم با م واقعم درم شرقم مدیترانهم 
م نامم ذپارسم (كركنم)م ثبننتم شنندهم اسننت.م درم یننكم رترجمننهم بنننداهشم زعفننرا نم جننزو
هشبویم بهم حسابم دیآمده،م وم درم رترجمهم دیگری هماهام یام عطراهام یام گیااها نم خو م اسپرغ

ازم اینم كتاب،م زعفرا نم درم شمارم گیااها نم رنگم كنندهم ذپارچهم ذكرم شدهم است.

م م عربم یننام احتمننالم معننربم اسننتم كننهم ریشننهم وم وجننهههیكلمهم زعفرا نم یكم واژ
هنكهم درم منابعم غربم برایم اینننم كلمننهم وم كلمننه م اشتقاقم دیآ نم ناشناختهم مانده،م گوم ای
ههاهننا م وم عربننم د م كركمم مبنایم سومریم عنوا نم شدهم است.م درم منابعم لغتم فارسنن
م كلمهم بهم معنم زعفرا نم ثبتم شدهم است.م امام اینم كلمنناتم بننهم ننندرتم درم مآخننذم و
ههاهام و مم درم نوشننت م بننهم كننارم رفتننهم اسننت.م مثلم كلمننهم كركن م متننو نم كهنننم فارسنن
ههاهایم فارسم درم مواردم بسیارم اندكم ذكرم شدهم است،م امام كلمهم زعفرا نم بنننا م سرود
هتاشم م موردم رتوجهم بسیاریم ازم ادبام و هتاهام وم خصوصیاتم وم خواصم نبا م اهمهم خصل
هیمرتننوا نم گفننت م نویسندگا نم وم شاعرا نم قرارم گرفتهم است،م بهم طوریم كهم بام جرأتم 
ههایم كننهم درم منننابعم و م كلمهم زعفرا نم وم رتعبیراتم وم رتشبیهاتم مربوطم بهم دیآ نم بهم انننداز

متو نم فارسم دیآمدهم درم دیآثارم مكتوبم اهیچم جایم جها نم بهم كارم نرفتهم است.م 

هیمزیستند ههاننند،م هبگما نم سومریا نم کهم درم بینم النهرینم  م نخسننتینم قننویمم بود
ه ناهام برم جننای م كهم درم مدخلم دروازهم مدنیتم بشریم قرارم گرفتهم وم دیآثارم مكتوبم ازم دیآ
ههاندم ازم یكم ننناحیهم كواهسننتاین هیمزیست هنالنهرینم  م ماندهم است.م اینم قومم كهم درم بی
هيگوید:م سومریا ن ههاندم وم جرجم ساررتنم درم اینم بارهم م م بهم اینم منطقهم مهاجرتم كرد
هشگاما نم امورم فلحننت،م صنننعتم وم رتجننارتم بودننندم كننهم در م قویمم غیرسایم،م ازم ذپی

هنالنهرینننم رفتننندم و۶۰۰۰حدودم  ههیم كواهسننتاینم بننهم بی م م سننالم قبننل،م ازم یننكم منطق
ههاهایم رتمد نم وم امپرارتوریم خودم رام پم ریختند.[ ه نشناسا ن،۲ذپای م ]م ولم برخیم باستا

ههیم سننومریا نم رام ایننرا ن[ ههاهننای]م و۳ازم جملننهم اهنننریم لوکناس،م مسننکنم اولی م م کران
م م ایرا نم وم برخیم نواحیم كواهسننتاینم فلتم مرکزی]،م وم برخیم نیز۴دریایم کاسپین[

زاگرسم متذكرم شدهم اند.م 



ه ناهننام اهمیننن هیمشننناختهم وم مقصننودم دیآ م اگرم بهم واقعم سننومریا نم گینناهم زعفننرا نم رام 
م زعفرا نم معروفم خوراکم بودهم استم دیآنا نم بایدم ازم نواحیم کواهستاینم منشأم گینناه
م زعفرا نم درم ایرا نم بهم بینم النهرینم مهاجرتم کردهم باشند،م شایدم سننومریا نم اهمننا ن

م ]م کهم بهم خنناطر۵بومیا نم نخستینم نواحیم کواهستاینم دماوندم وم کاسپینم بودهم اند[
م ابداعاتم شگرفم خودم بهم «دیو»م شهرتم ذپیدام کردهم وم عاقبتم مغلوبم شننهریارا ن
م اساطیریم ایرا ن،م ازم جملهم جمشننیدم گردینندهم وم مجبننورم بننهم مهنناجرتم ازم نننواحی

]۴کواهستاینم بهم بینم النهرینم شدهم اند.م [

ههایم نیزم مبدأم گیاهم زعفرا نم رام ایالتم قدیمم مادم ایننرا نم وم برخننیم ازم محققیننن م عد
هعرتریم ازم كرهم زمینم شاملم یونا ن،م رتركینننه، م نیزم خاستگاهم زعفرا نم رام درم منطقهم وسی
هیمدانننند.م برخنیم شننوااهدم وم مسننتنداتم رتنناریخیم موجننود م دیآسیایم صغیرم وم ایرا نم 
ه نزمینننم بننودهم اسننتم و هشگنناهم اولیننهم زعفننرا نم درم ایرا م دللتم برم دیآ نم داردم كننهم روی
هتاهام کهم ازم نظرم اقتصادی،م سیاسم وم اجتمننناعی م ایرانیا نم بهم خصوصم درم دورهم ذپار
م رابطهم خودم رام بام بابننل،م سننوریه،م فلسننطینم و...م رتقننویتم نمودننند،م ضننمنم صنندور
م زعفرا نم بهم بسیاریم ازم نقاطم جها نم باستا ن،م خواصم دیآ نم رام بهم یوناینم اها،م رویمم اها،
ههیم زراعننتم دیآ نم را هباهام معرفیم كردندم وم شننیو هناهام وم اقوامم سایمم ازم جملهم عر م چی
هتاهننایم اسننلیمم ذپیرامننو نم منندیترانه ههاهایم اولم رتام چهننارمم اهجننریم بننهم مل م درم سد
ه نزاراهام بهم وسیلهم ایرانیننا نم رتبعیدشننده م دیآموختند.م بهم اینم رتررتیبم كهم نخستینم زعفرا
م رتوسطم معاویهم درم نواحیم شامم دایرم شنندند،م سننپسم كاشننتم زعفننرا نم درم شننمال
م دیآفریقام وم دیآندلسم (اسپانیایم اسننلیم)م وم صننقلیهم (سیسننیل)م رواجم یننافتم وم بنندین
م صورتم درم قر نم داهمم میلدیم كشتم زعفرا نم رتوسطم اعرابم (كهم خننودم نیننزم دیآ نم را
م ازم ایرانیا نم دیآموختهم بودننند)م درم اسننپانیام متننداولم گردینندم وم متعنناقبم دیآ نم درم قننر ن

ههایم بننهم نننامم  م م انگلسننتا نم رواجم داشننتهم وEssexم م درم Waldenاهجننداهمم درم ننناحی
Saffronم امروزهم اینم محلم بهم نامم  Waldenم م م معروفم استم وم درم نننتیجه،م اقننوام

ه نكاریم بهم سایرم نقاطم جها نم مؤثرم بودند.م  ایراینم درم انتقالم فراهنگم زعفرا

م م رتوسننطم مورخنا نم ثبننتمعتبرم نیزم درم اینننم مننوردبرخیم ازم مستنداتم رتاریخیم 
ههیم کاسننپینشدهم اسننت.م م بننرایم مثننالم  هخنگننارم منطق م ابنننم اسننفندیارم كننارتبم رتاری

م رتاریخم طبرستا نم (بننهم كوشننشم مرکزیم (شرقم گیل نم وم غربم مازندرا ن)م درم کتاب
همالدوله م عباسم اقبال،م قسمتم سوم)م ضمنم وصننفم مجلننسم بننزمم ذپرشنكوهم حسننا

م م قمننری)٤٣٨م رتننام ٤١٣اردشیرم شهریارم شرقم گیل نم وم غربم مازندرا نم (حكومتم 
م است:دیآورده

هقاهای ههاهایم خشكم وم رترم ذپیشم اهرم یكم برم طب م نهادندی،م وم بهم اهننرم گننامم درم «م میو
ههاهایم زرینم عود،م عنبرم وم زعفرا نم سوختند.» ذپسم قفایم حریفا نم فراشم بام مجمر



همچنین ههیم ح.م مسننعود،م اه م ابنم فقیهم اهمداینم درم کتابم مختصرم البلدا نم (رتننرجم
ههیم  م م وم مطهننرم بنننم طننااهرم مقدسنن،م درم کتننابم دیآفرینننشم وم رتاریننخم )۱۵۳صننفح

ههیم  ام شننفیعیم كنندكن،م جلنندم ششننم،م صننفح ههیم دکننترم محمنندم رضنن م )۴۵(م رتننرجم
هیمگرفته،م بهم طوریم كه م هیمنویسندم کهم برم محصولم زعفرا نم خراجم وم مالیاتم رتعلقم 

ههیم ١درم سنندهم  م گیل نم (شننرقم گیل نم وم غننربم میلدی)،م اسننپهبد٧م قمننریم (سنند
م م خروار٤٠٠مازندرا ن)م م ذپسم ازم شكستم ازم یزیدم بنم مهلبم ازم جملهم بهم ذپرداختم 

هیمشود.م ٤٠٠بلذریم م زعفرا ن،م وم بهم روایت م بارم شترم موظفم 

ههی م درم جاییم دیگرم احمدم بنننم یحیننم بلذریم درم کتننابم فتننوحم البلنندا نم (رتننرجم
ههیم  م م رتننا١٣٦)م منصورم دوانیقیم خلیفننهم عباسننم (خلفننتم م ازم ۴محمدم رتوکل،م صفح

ههیم کاسپینم (گیل نم وم مازندرا ن)م رام بننهم م قمری)۱۴۹ م میزا نم مالیاتم محصولم منطق
هیمكند.م م خروارم زعفرا ن۱۰روالم عهدم ساسانیا نم (اكاسره)م سالنهم  رتعیینم 

م م میلدیم رتننألیفی۱۹۱۹اهمچنینم دانشمندم امریكنناییم باررتولنندم لننوفرم درم سننالم 
ههیم روابننطم فراهنگننم منندینم ایننرا نم وم چینننم منتشننرم کننردهم وم شننرح م عالمانهم دربار
ههیم زعفننرا نم دیآوردهم وم از ههیم منشاءم وم ذپیشین م مبسوطم بام استنادم بهم منابعم کهنم دربار
هناهایم بننویم هنکننهم زعفننرا نم ازم رسنت م جملهم بهم اینم نتیجهم رسیدهم استم كهم اولم ای
م ایرا نم بودهم وم درم واقعم گیاهم زعفننرا نم درم ایننرا نم خننودروم اسننتم وم بنننام بننهم قاعننده،
ه ناهایم بسیارم دورم درم اینننم سننرزمینم دیآغنازم شنندهم اسننت.م وم دوم م كشتم دیآ نم ازم زما
هنکهم بهم احتمالم زیاد،م ذپیازم زعفرا نم وم فراهنگم كاشتم وم مصرفم دیآ نم ازم ایننرا نم بننه م ای
هیمرسندم کننهم درم جریننا ن م نقاطم جها نم بهم ویژهم بهم اهندم انتقالم یافتهم است.م (بهم نظرم 
م لشگرکشم مسلمانا نم بهم کشمیر،م کشتم زعفرا نم درم اهندوستا نم نیزم معمولم شنند
م زیرام کهم درم منابعم قبلم ازم اسلمم ازم کشتم وم رتولیدم زعفرا نم درم اینم کشورم سننخن

همچنینم بهم میا نم نیامدهم است. م درم اهندوستا نم ازم زعفرا نم درم مصارفم خوراکم وم اه
هیمشنندهم اسننتم وم زننا نم اهننندی،م خننالم زعفراینننم بننرم ذپیشنناین م دیآرایشننم اسننتفادهم 

هیمگذاردند.)

م گلینم دانیلم نیزم ضمنم شرحم دیآثارم فراهنگم وم مدینم سومریا نم (قویمم كننهم خننود
هیمگوید:م «عجیبم اینم كهم اهنننوزم رتعنندادم كیمننم ازم لغننات هیمگفتند)م  م رام سیاهم سرا نم 
هیمرود.م م سننومریا نم قننویم م سومریم مانندم زعفرا نم و…م درم زبا نم انگلیسم بهم كننارم 

ههاند.»[ ههاندم كهم ازیكم سرزمینم كواهستاینم بهم بینم النهرینم مهاجرتم كرد ]۴بود

ه نخیزم گذشتهم وم كنوینم ایرا ن: مناطقم زعفرا

ههیم کاسننپین۵.م نهاوننند؛م م ۴.م رودراور؛م م ٣.م اهمدا ن؛م م ٢.م ایالتم جبال؛م م ١ م .م منطق
م .١١.م اینننالتم ذپنننارس؛م م ١٠.م اصنننفها ن؛م م ٩.م ری؛م م ٨.م قنننم؛م م ٧.م كرمانشنننااها ن؛م م ۶

ههكیلویهم وم لرستا ن؛م م  م .۱۵.م دربننند؛م م ۱۴.م بروجننرد؛م م ١٣.م رتبریزم وم سلطانیه؛م م ١٢كو



م .م منناوراءم النهننرم و١٩.م بردعننهم وم گنجننه؛م م ١٨.م شننروا ن؛م م ١٧.م بنناكو؛م م ۱۶قزلننر؛م م 
م .۲۴.م قوادیننا ن؛م م ٢٣.م شننوما ن؛م م ٢٢.م ویشننگرد؛م م ٢١.م چغانیننا ن؛م م ٢۰خراسننا ن؛م م 

م .٢٩.م بیرجننند؛م م ۲۸.م قهسننتا ن؛م م ٢٧.بننادغیس؛م م ٢۶.م بننو ن؛م م ۲۵خراسننا نم قنندیم؛م م 
م .م فریمننا ن؛٣۴.م رتربننتم حینندریه؛م م ٣٣.م رتننو ن؛م م ٣٢.م گناباد؛م م ٣١.زوز ن؛م م ٣٠قائن؛م م 

.م كابل؛٣٧.م سیستا ن؛م م ۳۶.م كرما ن؛م م ۳۵

ه نكاریم بهم نواحیم مدیترانه: انتقالم فراهنگم زعفرا

الف.م شام/م سوریه؛م م 

.لربس؛۴.م مجانه؛م م ٣.م اربس؛م م ٢.م ابه؛م م ١ب.م افریقا:م 

م .م ینشته؛۴.م بلنسیه؛م م م ٣.م وادیم الحجاره؛م م م ٢.م بیاسه؛م م ١ج.م اندلسم (اسپانیا)م :م 
.رصافه؛٧.م فرمنیتره؛م م م ۶.م ابده؛م م م ۵

.م رومم شرقی.٢.م صقلیه؛م م م ١د.م رومم وم یونا ن:م 

ههاند ههاهایم وحشم زعفرا نم درم ایننرا نم شناسنناییم شنند م رتاکنو نم یازدهم نوعم ازم گون
کهم عباررتندم از:

رام زعفرا ن۱ دیآ نم  بهم اشتباهم  (کهم متأسفانهم بسیاریم  م /م زعفرا نم کاسپم 
هیمنامند.)م -م  Cم .خزرم  Caspius

هلاهام سفیدم یام بنفشم یاسم و۱۲م رتام ۱۰اررتفاعم اینم گونهم  هتمترم بودهم رنگم گ م م سان
همزمنا نم بننام اهننمم درم ذپنناییزم ظننااهر هگاهننام اه هلاهننام وم بر هیمباشننندم وم گ م درم گلوگناهم زردم 
ههاهایم جنوبم دریایم کاسپم وم ازم جملهم در م هیمشوند.م اینم گونهم درم اررتفاعاتم کران

هیمشوند. ه ناهایم گیل نم مشااهدهم  کواهستا



Cم ./م زعفرا نم گیل نم -م ۲ Gilanicus

هلاهام سفیدم یام بنفشم یاسننن۱۲م رتام ۱۰اررتفاعم اینم گونهم  م م سانتم مترم بودهم رنگم گ
هلداهننیم ظننااهر هگاهننام درم فصننلم ذپنناییزم ذپننسم ازم گ هیمباشننندم وم بر م وم درم گلوگناهم زردم 
همیننابم درم سننمتم غربننم اررتفاعنناتم دیلمننا ن،م اررتفاعننات ههیم ک م هیمشوند.م اینم گون
هلاهایم اینم مناطق م رتالشم وم بهم خصوصم درم مرزم اسالمم وم خلخالم وم درم انتهایم جنگ

مشااهدهم شدهم است.م 

لمهم -م ۳ Cم ./م زعفرا نم دیآ Almehensis

هگاهننای۱۰م رتام ۵اررتفاعم اینم گیاهم  هلاهایم زردرنگم دارد.م بر م م سانتم مترم بودهم وم گ
هلاهایم زردم زیبایم خننودم را هیمداهندم وم گااهیم ازم درو نم برفم گ م اینم گیاهم درم بهارم گلم 
هیمسازد.م اینم گونهم ازم منطقهم دیآلمهم رباطم قرهم بینم جنگلم گلسننتا نم وم ذپننارک م نمایا نم 

هعدیآوریم وم مشااهدهم شدهم است. ملم گرگا نم جم

Cم ./م زعفرا نم سفیدم (دوم گله)م -م ۴ Biflorus

هیمباشد. ههاهایم بنفشم  ه ناهام دارایم رگ هلاهایم اینم گونهم سفیدم وم ذپوششم دیآ م رنگم گ
هگاهایش،م سننبزم مایننل هیمباشندم وم بر ههاهام بام رنگم زردم نارنجیم بهم ندرتم سفیدم  م کلل
هیمشوند.م بنهم اینم زعفرا نم بهم خاطر هلاهام ظااهرم  م بهم خاکستریم اهستندم کهم اهمراهم گ
ههاهام بهم راحتم قابل م داشتنم ذپوششم فیبریم بهم شکلم دوایرم اهمم مرکزم ازم سایرم گون
ههاهایم سنگم وم ذپرم خاکم وم خاشاکم درم اررتفاعات م رتشخیصم است.م اینم گونهم درم رتپ
ههی هیمروینند.م درم گنبنندم کنناووس،م اررتفاعنناتم نسننبتام بلننندم منطق م الننبرزم وم زاگننرسم 
همچنینم درم اررتفاعاتم کرمانشنناه م کاسپ،م اررتفاعاتم دیآذربایجا نم شرقیم وم غربم وم اه

هیمشود. درم اسفندم رتام اردیبهشتم ماهم دیدهم 

Cم ./م زعفرا نم زیبام -م ۵ Speciosus

ه نجننام کننهم بسننیارم زیبننا۱۲اررتفاعم اینم گیاهم درم حدودم  م م سننانتم مننترم بننودهم وم ازم دیآ
هلاهننای هنسننت.م اینننم گننونهم دارایم گ م هیمباشدم نامم لرتینم اینم گیاهم نیزم بهم اهمینم مع
ههایم بهم رنننگ ههاهایم رتیرهم وم خامهم سهم شاخ م دیآبم سوسنم شکلم بودهم کهم دارایم رگ
هیمداهنند.م محصننولم نهنناییم و ههاهایم مهرم وم دیآبا نم گلم  م نارنجیم روشنم استم وم درم ما
هنزاراهنایم ضننلع هیمشننوند.م اینننم گننونهم درم چم هگاهایم دیآ نم درم فصلم بهارم ظننااهرم  م بر



ههاهایم الننبرز،م گرگنا ن،م ذپننارکم گلسننتا ن،م فیروزدیآبنناد،م کلردشننت،م گیل ن، م شمالم کو
هیمروید. دیآذربایجاناتم وم اردبیلم 

Crocusم /م زعفرا نم جوقاسمم -م ۶ Haussknechtii م

م گونهم وحشم زعفرا نم بام نامم محلم «جوم قاسم»م كهم درم منننابعم لغننتم فارسنم بننا
هتاهاییم رتننامم وم رتمننامم بننام گینناهم زعفننرا ن م نامم «كركمیسه»م یادم شنندهم اسننت،م شننبااه

هکرترینم گونهم بهم زعفرا نم زراعیم متداولم است.معمولم دارد. م اینم گونهم نزدی

ههاهایم اینم زعفرا نم را هیمباشد.م بن هلداهیم اینم گونهم درم اوایلم فصلم ذپاییزم  م زما نم گ
هیمکنننندم وم یننام در هعدیآوریم کردهم وم سننرخم  م درم اررتفاعاتم گلپایگا نم درم فصلم بهارم جم
هیمکنننند.م بنننهم دیآ نم درم محننلم بننهم جوقاسننم م شیرم جوشاندهم برایم خورد نم مصننرفم 
همچنینننم درم اررتفاعنناتم کرمانشنناه،م دیآذربایجننا نم و هنگننونهم اه م معننروفم اسننت.م ای

هیمروید. فیروزدیآبادم 

Cم ./م زعفرا نم بنفشم -م ۷ Michelsonii

هگاهننایم دیآ نم بننهم طننور۸م رتننام ۶اررتفاعم اینم گیاهم  هلاهننام وم بر م م سننانتم مننترم بننودهم وم گ
هیمباشننند. هلاهام درم اینم گونهم بنفشم یام سننفیدم  هیمشوند.م گ همزما نم درم بهارم ظااهرم  م اه
م اینم گونهم درم مناطقم استپم وم خشننکم شننمالم خراسننا نم مانننندم بجنننورد،م شننمال

هیمشوند. ههداغم دیدهم  ههاهایم کوذپ غربم قوچا نم کو

Cم ./م زعفرا نم زاگرسم -م ۸ Cancellatus

هگاهایم متنوع۱۰اررتفاعم اینم گیاهم درم حدودم  هلاهایم دیآ نم دارایم رن م م سانتم مترم وم گ
هیمباشندم کهم بهم طننورم معمننولم درم سننطحم خننود م ازم سفیدم رتام دیآبم سوسنم ذپررنگم 
ه ناهام بهم رنگم سننفیدم رتننا ههرترم داشتهم وم قاعدهم داخلم دیآ ههاهاییم بهم رنگم ارغواینم رتیر م رگ
همزمنا نم بننا هگاهام گننااهیم اه هیمشوندم وم بر هلاهام درم ذپایینم ظااهرم  هیمشود.م گ م زردم دیدهم 
هیمشوند.م اینم گننونهم درم اررتفاعنناتم غننربم دیآذربایجننا ن،م شننیرکوه، هلداهیم ظااهرم  م گ

هیمروید. اصفها ن،م خرمم دیآباد،م ملیر،م اراکم وم سفیددشتم 



Cم ./م زعفرا نم کورلم کوویم -م ۹ Korolkowii

هضدیآبننادم افغانسننتا ن،م چننترال م محلم رویشم اینم گونهم درم شمالم شرقم ایرا ن،م فی
ذپاکستا نم وم رتاشکندم ازبکستا نم است.

/م زعفرا نم الرتاویکوس۱۰

ههاهننایم رتیننن م محلم رویشم شرقم دریایم کاسپین،م درم منطقهم بینننم رتاشننکندم وم کو
ه ناهننا م شا نم درم غربم چینم وم درم مناطقم کواهستاینم ذپوشننیدهم ازم بننرفم اررتفاعنناتم دیآ

است.

م ./م زعفرا نم خوراکم -م ۱۱ Cم  Sativus L

هیستم کننهم امننروزهم درم بسننیاریم ازم مننناطق هها ههیم متداولم وم ااهلم شد م اینم گون
هیمباشد. هیمشودم وم م بسیارم نزدیکم بهم جوقاسمم  ایرا نم کشتم 

م زعفرا نم مصننارفم متعننددیم درم صنننایعم غننذایی،م دیآرایشننم وم بهداشننت،م صنننعت
ه ناهننایم قنندیمم بننرایم زعفننرا نم نیننز هگرزی،م امورم اهنریم وم داروییننم دارد.م م ازم زما م رن
هیمگرفتننند.م امننروزه ههجات،م خواصم درماینم مختلفیم درم نظرم  همچو نم سایرم ادوی م اه
م برم مبنایم رتحقیقاتم علیمم کهم درم اسننتفادهم فراگیننرم ازم زعفننرا نم درم طننبم سنننتم و
م گیااهیم انجامم شده،م خواصم متعددم اینم گیاهم وم اثربخشم رترکیباتم موثرم دیآ نم رتوجه
هتاهایم داروسازیم وم دستم اندرکارا نم علننمم ذپزشنکم را م بسیاریم ازم محققا نم شرک
هینستم كهم درم طبم سنتم ازم دیآ نم به م بهم خودم جلبم نمودهم است.م زعفرا نم ازم گیااها
هطدیآورم وم برطرفم كنندهم غننمم وم اننندوهم یننادم شنندهم اسننت.م نتایننجم نشننا ن م عنوا نم نشا
هناهایم دارواهای همرترینم جایگزی ههایم نزدیك،م زعفرا نم یكیم ازم مه م هیمداهدم كهم درم دیآیند
هتاهایم گوناگو نم طبم داردم وم بننهم ویننژه م شیمیاییم خوااهدم بودم زیرام اینم گیاهم خاصی
هلاهایم دیآزاد) هعكنندهم رادیكا م اخیرام بهم عنوا نم دارویم ضدم سرطا نم (ضدم رتومورم وم جم
هساهایم مختلفم علیمم نشنننانگر م بهم طورم جدیم موردم رتوجهم قرارم گرفتهم است.م برر
م اثرم کااهندهم فشارم خو نم وم ضدم ایسکیمم (ضدم انسنندادم شننریا ن)م زعفننرا نم اسننت.
هیمرتواندم بهم عنوا نم دارویم ضدم دیآریتیمم (دیآریتننمم قلننب: ههیم زعفرا نم  همچنینم عصار م اه

همچنینم بهبودم بیماریم دیآسمم بهم کارم رود. غیرطبیعیم بود نم ریتمم قلب)م وم اه

هیمرتوا نم بهم مواردم زیرم اشارهم كرد:م  ازم سایرم خواصم درماینم زغفرا نم 



-م م كمكم بهم اهضمم طبیعیم غذا،م رتقویتم كنندهم معده،م ضدم نفخم م 

-م مسكن،م بویژهم درم درما نم درداهایم لثهم وم قلنج

همخننواب، همبخننش،م درمننا نم ك هیبخش،م درمننا نم درداهننایم عصننب،م دیآرا م -م شنناد
هشداهننندهم رتمركنز،م ضدرتشنننج،م افسننردگ،م اسپاسننم، هتكنندهم حافظه،م افزای م رتقوی

دیآلزایمرم وم ذپاركینسو ن

همخوینم ناشم ازم كمبودم دیآاهن م م -م درما نم فشارم خو ن،م كااهشم كلسترول،م درما نم ك
هیاهننایم قلننب،م رتصننلبم شننرائینم و م درم دخترا ن،م كااهشم درصدم احتمالم بننروزم بیمار

افزایشم سلمتم قلبم (بهم دلیلم وجودم رتیامین،م ریبوفلوینم وم موادم معدین)

هتكنندهم رتمایلتم جنسم م  -محركم وم رتقوی

هیاهایم رتنفسم نظیرم دیآسم،م سرفهم  م -م درما نم بیمار

م -م افزایشم جریا نم خو نم درم شبكیه،م درمنا نم اختللتم لكننهم زردم شننبكیهم درم اثننر
ذپیری،م بهبودم علیمم مربوطم بهم ررتینوذپاتم ایسكمیك

م -م درما نم كوفتگم وم رمارتیسمم بصورتم استعمالم خارجی

هیاهاییم نظیرم اسهالم خوین،م سرخك،م بزرگم شد نم كبدم وم طحال م م -م درما نم بیمار
وم عفونتم دستگاهم ادراری

ههاهایم مختلفم زعفرا نم وم عواملم موثرم برم ذپایداری هگداهیم رتود م بررسم میزا نم رن
م رنگم وم امکا نم کاربردم دیآ نم درم رتولیدم نوشابهم نیزم ازم کاربرداهایم اخیرم دیآ نم اسننت.م بننا
ههایم درم صنایعم غذاییم داردم کننه ههاهایم رتحقیقات،م زعفرا نم کاربردم عمد م رتوجهم بهم یافت
هتندم ازم رنگم نمود نم سوسیس،م ارلئومارگارینم (کره)م یام شوررتینگم (روغننن)، م عبار

نوشابهم و...

هندارم وم یننكم رتركیننب هبرنگم رتننروذپ م عطرم وم بویم زعفرا نم بهم علتم وجودم اسانسم 
هیمباشد.م وم طعمم زعفرا نم مربننوط ه ندارم اهمراهم بام سینئولم بهم نامم سافرانالم  م اكسیژ
م بهم اهتروزیدم رتلخم ذپیكروم كروسینم است.م مادهم رنگینننم زعفننرا نم مربننوطم بننهم وجننود
هیمباشد.م البتهم بهم طننورم اصننولم رتغییننراتم دیآبم وم اهننوام و ههایم بهم نامم كروسینم  م ماد
م شرایطم جغرافیاییم برم رویم كمیتم وم كیفیتم موادم مؤثرم گیااها نم كاملم رتننأثیرم گننذار
هیمشننوند،م ممكننن م استم وم گیااهاینم كهم درم نقاطم مختلفم دنیام كشتم وم برداشننتم 
هشاهننایم درمناینم وم یننام مثل م استم دارایم موادم وم درم نتیجهم اثراتم مختلفم وم یننام ارز



م سیمم مختلفم باشند.م یكیم ازم موادم موجودم درم زعفرا نم كهم مقادیرم زیادم دیآ نم بنناعث
ههایم بهم نامم  هیمشود،م ماد م م استم كهم جزوم مننوادم اصننلم زعفننرا نSafranalسمیتم 

ههیم داروسننازیم دانشننگاهم رتهننرا نم بننر م است.م بام رتحقیقاتم جدیدیم كهم درم دانشكد
م رویم زعفرا نم انجامم شدهم است،م مشخصم شدم كهم زعفننرا نم ایراینننم دارایم درصند

همرتریم ازم  م م نسبتم بهم زعفرا نم نقاطم مختلفم جها نم استم وم اینم یكننیم ازSafranalك
هینسننت.م در هتاهننایم بینننم زعفننرا نم ایراینننم وم غیرایرا هتاهننام وم رتفاو هگرترینم مزی م بزر
همرترم ازم انننواع هیمرتوا نم گفتم كهم سمیتم زعفرا نم ایراینم درم مقادیرم زیاد،م ك م حقیقتم 
ههكنندگا نم در هینستم كهم اینم موضوعم اهنوزم برایم مجامعم علیمننم وم اسننتفاد م غیرایرا

جها نم گزارشم نشدهم وم رتازگم دارد.
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هیسننتم کننهم دیآ نم رام ازم سننایرم گیااهننا ن هگاهایم منحصرم بهم فرد م زعفرا نم دارایم ویژ
هیمسازد.م اینم گیاهم بام سردم شد نم اهوام وم رسنید نم ذپنناییزم شننروعم بننهم سننبز م متمایزم 
هیسننتم وم دسننت هلزارم اثر همرترم ازم گلم وم گ هیمنماید.م درم زماینم کهم ک م شد نم وم رشدم 
م سردم طبیعتم گرمایم اهستم اهرم گلم وم گیااهیم رام گرفتهم است،م گلم زیبننایم زعفننرا ن
هیمدیآوردم وم عطننرم گننرمم وم نشنناطم دیآفرینننشم را م نیمهم شبم ازم دلم سردم زمینم سرم برم 

هیمکند. نثارم نسیمم سردم صبحگااهیم 

هگاهننای هیمداهنندم وم کننم-کننمم بر م اینم گیاهم درم ذپاییز،م قبلم ازم دیآ نم کهم برگم کندم گننلم 
ههایم ازم حیات هلاهایم زیبایم بنفش،م رنگم جلو هیمدیآیدم وم درم کنارم گ ههاشم بالم  م سبزم رتیر
هیمشننود هههیم زیبننام مننوجبم  ههایم کهم اینننم جلننو هیمبخشد،م بهم گون م بهم زمینم بم رمقم 

انسا نم سوزم سرمایم ذپاییزم رام ازم یادم ببرد.

همرتوقننعم وم یننارم وم ینناور هیسننتم ک م زعفننرا نم بننام اینننم اهمننهم شننکوهم وم زیبنناییم گیااه
هبرترینم گینناهم بننرایم نقنناط م محروما ن؛م زیرام درم بینننم گیااهننا نم زراعننیم ایننرا نم مناسنن
ه نکنناریم کشننورم در م محرومم وم دورافتادهم گیل نم است.م چرام کهم اغلبم مناطقم زعفرا
م فواصلم زیادیم ازم مرکزم واقعم شدهم وم اینننم مننناطقم فاقنندم اسننتعداداهایم صنننعتم و
هیمباشندم وم چو نم درم محدودیتم شنندیدم ادواریم دیآبم کشنناورزی م رتولیدیم دیگریم 
هیمبننردم وم بننرایم اررتفاعنناتم ییلقننیم گیل نم محصننولم مناسننبم وم قابننل م نیزم بهم سرم 
هیمگننردد.م یکننم دیگننرم ازم عوامننلم محیطننیم کننهم درم رتولینند ههریزیم محسوبم  م برنام
م عملکردم وم کیفیتم زعفرا نم موثرم استم وضعیتم زمینم ازم قبیلم رتوذپوگرافی،م شننیب،
هیمباشد.م اهرم چهم اررتفاعم مزارعم زعفرا نم ازم سننطح م وضعیت،م جهتم نااهمواریم و…م 
ههی هشرترم استم وم بنام بننهم گفت هشرترم باشدم کیفیتم وم عملکردم محصولم نیزم بی م دریام بی
هنکننهم اررتفنناعم بننالییم دارنندم از م کارشناسا ن،م زعفرا نم مناطقم کواهستاینم بهم دلیلم ای
م مرغوبیتم وم کیفیتم بالییم برخوردارم است.م زعفرا نم بهم طورم معمولم نواحیم سرد

هیمداهنندم و۲۳۰۰م رتام ۱۳۰۰وم بهم طورم میانگینم اررتفاعم  م م مترم ازم سطحم دریام رام رترجیحم 
هبگیرم وم بدو نم درختم کهم درم معرضم باداهایم سننردم نیننزم نباشنندم بننرای م اراضم دیآفتا
م رشدم زعفرا نم مناسبم استم وم ازم اینم روم نیزم اررتفاعاتم گیل نم بسیارم برایم کشننت

ههدیآلم اهستند. اینم محصولم باارزشم اید

م خوشبختانهم کشننتم زعفننرا نم ازم چهننارم سننالم ذپیننشم بننهم صننورتم دیآزمایشننم در
ه ناهایم رودبار،م سیااهكل،م املش،م رتالش هناهایم کواهستاینم گیل نم وم درم شهرستا م زمی
هشبینم کارشناسا ن،م کشنناورزا نم گیلینننم در م وم رودسرم دیآغازم شدهم استم وم طبقم ذپی

هلسننتم کننه۱۳۹۰سالم  هیمکنندم وم اینننم درم حا م م دوم کیلوم وم صدم گرمم زعفرا نم رتولیدم 
]۷درم سالم گذشتهم یکم کیلوم وم ذپانصدم گرمم زعفرا نم درم گیل نم رتولیدم شدهم بود.[



هشاهننایم اسننتا نم خراسننا ن ههیم مدیرم جهادم کشاورزیم املش،م طبقم دیآزمای م بهم گفت
م کهم قطبم رتولیدم زعفرا نم است،م رتولینندم ذپیننازم زعفننرا نم درم گیل نم مننوردم رتایینندم قننرار
م گرفتم وم وز نم وم اندازهم ذپیازم زعفننرا نم مناسننبم رتشننخیصم دادهم شنند.م ویم بننام بیننا ن
هنکهم خراسننا نم درم رتولینندم ذپیننازم زعفننرا نم بننام چننالشم دیآبم مننواجهم اسننت،م اذعننا ن م ای
ه نجام کهم مام کمبودم دیآبم برایم رتولیدم ذپیازم زعفرا نم نداریمم وم بام رتوجهم بننه م داشت:م ازم دیآ
م کیفیننتم خننوبم رتولینندم ذپیننازم زعفننرا نم درم گیل ن،م بننهم اهمینننم دلیننلم سننازما نم جهنناد
هیمکننند. م کشاورزیم گیل نم برایم رتولیدم ذپیازم زعفرا نم بام استا نم خراسا نم قرارم منعقدم 

]۸[

م مهندسم بنیادی،م م معاو نم بهبودم رتولیننداتم گیننااهیم سننازما نم جهننادم کشنناورزی
همنننامهم بننام سننازما نم جهننادم کشنناورزی م گیل نم نیزم درم اینم بارهم اعلمم کردم طبقم رتفااه
م خراسا نم رضویم کشتم ازدیادم ذپیازم زعفرا نم درم گیل نم اجراییم شنندم چننرام کننهم ایننن
م سازما نم خاکم گیل نم رام برایم ازدیادم ذپیازم زعفرا نم مناسبم دانستهم وم معتقدم اسننت
م ذپیازم زعفرا نم درم گیل نم بهم دلیلم برخورداریم ازم شرایطم مناسبم زودرتننرم ازم اسننتا ن

هیمنشیند.[ ]۸خراسا نم بهم گلم 

همچنینم منندیرم باغبنناینم سننازما نم جهننادم کشنناورزیم گیل نم نیننزم درم اینننم بنناره م اه
هیمرتواندم بننه م هیمگوید:م اینم استا نم بهم دلیلم داشتنم اقلیمم وم خاکم غنم وم مناسب،م 

]۸مکاینم برایم رتکثیرم وم ازدیادم ذپیازم استانداردم زعفرا نم کشورم رتبدیلم شود.[

م مهندسم بنیادی،م م معاو نم بهبودم رتولیننداتم گیننااهیم سننازما نم جهننادم کشنناورزی
م گیل نم بام اشارهم بهم کشتم ذپیننازم زعفننرا نم درم یننکم اهکتننارم ازم اراضننم اسننتا نم گیل ن،
هناهایم کواهستاینم گیل نم نیننزم ذپیننازم زعفننرا ن م خاطرنشا نم کرد:م درم یکم اهکتارم ازم زمی

هیمشودم  هشبینم  ]۷م رتنم برداشتم داشتهم باشد.[۱۸کشتم شدهم کهم ذپی

م بنیادیم بام رتاکیدم برم رتوسعهم کشتم زعفرا نم درم گیل نم خاطرنشننا نم کننرد:م کشننت
هیمشود.م ویم با م زعفرا نم درم گیل نم بام اهدفم افزایشم دردیآمدم کشاورزا نم رترویجم دادهم 
م رتننوجهم بننهم مسننتعدم بننود نم مننناطقم مختلننفم گیل نم بننرایم كشننتم اینننم محصننول
م صادرات،م برم لزومم رتوسعهم كشتم زعفرا نم رتأكیدم كردم وم افزود:م كشاورزا نم گیلیننن
هیمرتوانندم بام كشننتم دوبننارهم وم رتركیننبم بننهم بهبننودم اقتصنناد م ذپسم ازم برداشتم برنجم 

]۸خانواراهایم خودم وم م استا نم كمكم كنند.[

هلاهای ههکارگیریم رتمایمم ذپتانسننی م بهم امیدم ذپیشرفتم روزافزو نم گیل نم سرفرازم وم ب
نارتمامم اینم استا ن.



هپنوشت:

ههبننندیم زیسننت۱[ ههم شننناختم اصننلم درم طبق م ]:م سلسلهم مرارتبم اهشتم طبقهم دیآرای
م عباررتندم از:م جاندار،م دامنه،م فرمانرو،م شاخه،م رده،م راسته،م خانواده،م سردهم وم گونه
هیمگیرنند.م م یننک ههاهایم میاینم (فرعی)م درم میا نم اینم طبقهم بندیم اصلم قرارم  م کهم طبق

ههاسننت. ههایم فارسنم بننهم خانوادهم ازم یکم یام چندم َسننردهم رتشننکیلم شد م َسننردهم واژ
هیاهایم جانورشناسم معادلم جنسم ( همبند م )م بننهGenusمعنم ردهم استم وم درم رتقسی

هیمشوند. ههاهاییم رتقسیمم  ههاهام خودم نیزم بهم زیرسرد هیمرود.م بسیاریم ازم سرد کارم 

بیر،م ۲[ ههیم احمنندم دیآرام،م رتهننرا ن،م امیركن م ،۱۳۷۵]:م جورجم ساررتن،م رتاریخم علم،م رترجم
همچنینم محمدم حسنم ابریشیم،م زعفرا نم ازم دیربازم رتام امننروز،۸۷،م صم ۱جلدم  م ؛م وم اه

ههیم  .۹م وم ۸صفح

ههیم دکتر۳[ هنرترینم روزگارم رتام سدهم ما،م رترجم م ]:م .اهنریم لوكاس،م رتاریخم رتمد نم ازم كه
ههیم ١،م جلدم ١۳۶۶عبدالحسینم دیآذرنگ،م رتهرا ن،م كیها ن،م  ٨،م صفح

ه ناهایم نخستینم خاورمیانهم باستا نم بودم کهم از۴[ م ]:م سومرم (یام شومر)م یکم ازم رتمد
م زما نم نخستینم اسنادم ثبتم شدهم درم میانهم اهزارهم چهارمم ق.م،م رتام بردیآمد نم بابننلم در
م اواخرم اهزارهم سومم ق.م،م درم بخشم جنوبم میا نم دوم رودم (جنننوبم خنناوریم عننراق
هیمرسدم کهم سومر،م بننه م کنوین)م قرارم گرفتهم وم مردماینم غیرم سایمم بودند.م بهم نظرم 
ههاهایم دائیمنن هتگا م اهمراهم مصرم باستا ن،م نخستینم جوامعیم باشننندم کننهم درم سننکون
هیمکردند.م دربارهم خاستگاهم سومریا نم ذپیشم ازم دیآمد نم ایشا نم بننهم میننا نم دو م زندگم 
م رودم رتام کنو نم اهیچم سندم وم گواهم وم رااهنمایم رتنناریخیم یننافتم نشنندهم اسننتم وم اهیننچ
ههاننند همدارم بهم طورم قطعم خاسننتگاهم دیآننا نم رام مشننخصم نکرد م کدامم ازم دانشمندا نم نا
م ولم برخیم ازم دیآنا نم بننهم احتمننالم خاسننتگاهم ایشننا نم رام ازم فلتم ایننرا نم وم ازم سننوی

ههاند. خاورم دانست

هتوزیر هخنگننارم ایراینننم وم نخسنن هقدا ن،م رتاری م بنام بهم گزارشم مشیرالدولهم ذپیرنیام (حقو
ههیم کتننابم «رتاریننخ ههیم ذپهلننوی،م نویسننند م ایرا نم درم اواخرم عهدم قاجارم وم اوایلم دور
هباهننایم فرانسننوی، ههیم ذپیرنیام بننرایم نگننارشم دیآ نم کتا م ایرا نم باستا ن»م کهم منابعم عمد
ههایم ازم منننابعم یوننناینم وم رویمننم محسننوب هیناندم کهم رترجم م انگلیس،م روسم وم دیآلما
ههایم استفادهم کننرده هيشوند.م ویم ازم منابعم عربم وم فارسم اهمم درم سطحم گسترد م م
هحاهننای م اسننت.)م وم سنناموئلم کریمننرم (سومرشننناسم معتننبرم کننهم بسننیاریم ازم لو
م سومریا نم رام رترجمهم نمودهم است)،م کاسننا ن،م سنناکنم کرانننهم دریننایم کاسننا نم بیننن
م اهزارهم ذپنجمم رتننام چهننارمم ذپیننشم ازم زایچننهم مسننیحم درم نخسننتینم مهنناجرتم خننودم از
ه نرودا نم (بینننم النهریننن) ههاهایم دریایم کاسا نم (دریایم گیل ن)م بهم سرزمینم میا م کران
همارزم رتمد نم مصرم باسننتا ن همزما نم بام رتمد نم کهنم سومریم اه ههاندم وم اه م مهاجرتم کرد



ههی ه نگزاریم کردننند.م بننهم گفت م نخستینم نهننادم رتمننّد نم رام درجنامعهم کننلم بشننریم بنیننا
ههیم مننردمم شناسننم ایننرا ن،م سنناموئل ههیادم جلیلم ضننیاذپور،م رئیننسم فقینندم مننوز م زند
م كریمر،م درم بررسم نظریاتم وم عقایدم متفاوت،م حینم رتعیینم قدمتم رتاریخم سننومری

هتگیرم است. بسیارم محتاطم وم سخ

هتگیریم خودم درم كتابم «الواحم سومری»م (كه م درم اینم رابطه،م كریمرم بام رتمامم سخ
هیمنویسنند:م  م بننهم نظننر«درم دیآ نم بسننیاریم ازم الننواحم سننومریم رام رترجمننهم كننرده)م 

ه نجننام كننهم خورشنید م سومریا ن،م خدایا نم بننرم فننرازم كواهسننتا نم زمینننم وم دیآسننما ن،م دیآ
ههاها،م مطالعنناتم هیمدمد،م اقامتم داشتند. م علوهم برم نتایجم مطالعاتم رتطبیقیم اسطور

هیمداهنندم كننهم صننورت هناهام وم مراسننمم نیننزم نشننا نم  همشناسم معاصرم دربارهم دیآیی م مرد
م نمایشم اسطورهم كهنم مرگم وم بازم زندهم شد نم خدایم گیااهیم درم مناطقم گوننناگو ن
هماهایم میرم نوروزی،م كوسهم گردی،م ذپیننر م ایرا نم استمرارم یافتهم است.م ازم جمله،م رس
هماها،م در هناهنننا.م درم صنننورتم كنننهم ازم ایننننم گنننونهم رسنن م بنننابوم (گیل ن)م وم ماننننندم ای
ههایم درم دستم نیست.» هناهایم دیآ نم سویم میا نم رودا نم (بینم النهرین)م نشان سرزمی

ههای ههاهایم سومریم اشار هم یكم ازم منظوم هينویسد:م «درم اهیچ م كریمرم درم اینم كتابم م
هیمرود هنالنهرینننم نیسننت،م وم احتمننالم  م صریحم بهم رتاریخم مهاجرتم دیآنا نم بهم سویم بی
م كهم سننومریا نم ازم دیآ نم سننویم قفقننازم وم دریننایم کاسننپینم بننهم نننواحیم غربننم ایننرا ن
ههیم ذپیننشم از هنكننهم دور م سننرازیرم شنندهم باشننند.»م كریمننرم ذپننسم ازم اشننارهم بننهم ای
هیمنویسد:م «نظرم رایجم كنننوین م سومریا نم بام زراعتم درم داهاتم دیآغازم شدهم است،م م 
م برم اینم استم كهم رتمد نم مزبورم رام مهاجراینم ازم جنوبم غربم ایننرا نم اهمننراهم خننود

ههاند.» هنالنهرینم دیآوردهم بود بهم جنوبم بی

هلذپاشام صالح، م سومریا نم رام ازم رتبارم قفقازیم (کهم درم کتابم «حقوقم رتاریخی»م وم یام ع
هیمداند. هیمدانند)م  اکثرم دانشمندا نم خاستگاهم قومم کاسم رام نیزم اینم مناطقم 

م وم یام ویلم دورانتم مورخ،م باستا نم شناسم وم زبا نم شناسم درم اینم بارهم معتقدم است
م کهم سومریا نم شایدم ازم دیآسیایم میانهم یام قفقازم یام ارمنیهم برخاستهم بننهم جنننوبم بیننن

النهرین،م اهمراهم دوم رودم دجلهم وم فراتم دیآمدهم دیآند.

ههایم ازم اجننداد م وم فریتزم اهوملم سننومرم شننناسم دیآلمنناینم معتقنندم اسننتم کننهم شنناخ
م م سالم قبلم ازم میلدم ازم وطنننم خننودم واقننعم در۵۰۰۰باستاینم اقوامم قفقازیم حدودم 

ههاند. م دیآسیایم مركزیم حركتم كردهم وم بهم دیآسیایم مقدمم دیآمدهم سومراهام رام ذپدیدم دیآورد

هیمگوید:م  هتاهایم بابلم دوموزیم وم اینانننایم وم درم جایم دیگرم  م رتموزم وم ایشترم (صور
هیمدانیننمم در هیمشننوند.م  م سومری)م باراهام زیرم ذپیكرهم صنننوبرم نننرم وم مننادهم رتصننویرم 
ههاهننای فرات،م درختم صنوبرم وجودم ندارد،م وم اینم درختم بننویمم ناحی م –دلتایم دجله



هینست.م اینم نواحیم خاستگاهم اصلم سومراهام بودهم است.م بهم علوهم باید م كواهستا
هتاهننایم عظیننم،م مشخصننهم معمنناری م بهم اینننم واقعیننتم رتننوجهم داشننتم كننهم زیگورا
هیستم وم عقیدهم برم اینم استم كهم روم بهم اهما نم جهننتم خاسننتگاه م معبداهایم سومر

ههاند. اصلم ساختهم شد

ههیم نننژادی م ساموئلم اهوكم درم كتننابم «رتاریننخم اوسننانهم درم خاورمیننانه»م نیننزم ریشنن
هساها)م وم ایلمیا ن هس هپاهام وم کا هساهام (كاس م سومریا نم رام بام ساكنینم قدیمم قفقاز،م کا

هیمداند .یكیم 

هراهام رام در م اهنریم فیلدم درم كتابم «مردمم شناسم ایرا ن»م سننكونتم نخسننتینم سننوم
هیمیابد. قفقازم وم جنوبم دریایم کاسپینم 

م خنناورم شننناسم انگلیسنن،م م درم کتننابم «رتاریننخم ایننرا ن»،م سننرم ذپرسننم سننایكس
ههاند،م وم سننرزمینم اصننل ههسرا نم ضبطم كرد ههاها،م دیآنا نم رام سیا م هیمنویسد:م «درم نوشت
ه نشننا نم رام درم حننالتم كننهم رویم كننواهی ه ناهننام كواهسننتاینم بننوده،م زیننرام خدایا م دیآ
ههشننا نم (م كننهم چننوب ههاند،م وم نیزم ازم مساكنم وم امنناكنم اولی ههاندم نمایشم داد م ایستاد

ههایم بودهم است.» هیمدیآیدم كهم سرزمینم مزبورم جنگلم وم بیش بوده)م بر

ه ناهایم کاسننپینم را ههاهننام وم اسننتناداتم خاسننتگاهم بننود نم کواهسننتا ههیم اینم نظری م اهم
ههاهاییم نیزم اینم خاستگاهم مرموزم رام درم نواحیم جنوب هیمبخشند.م البتهم نظری م قوتم 
هههاهننایم سننواحلم شننمالم خلیننج م شننرقیم ایننرا ن(سیسننتا نم وم بلوچسننتا ن)م وم كنار

هیمدانند. فارس(شوش)م 

م ]:م محمدم حسنم ابریشیم،م زعفرا نم ازم دیربازم رتام امروزم ،گفتارم ذپنجمم كتننابم (ص۵[
)م ٧١۴م رتام ۵۶۱

ههیم مستندم زعفرا نم ایرا نم وم زراعننت،،(درم كتابم زعفرا نم ازم دیربازم رتام امروز م م ذپیشین
م م منبعم موردم بررسنم قننرار۲۰۰م صفحهم بام بیشم ازم ٨٣٢رتجارتم وم استانداردم دیآ نم درم 

ههیم اخیننر،م رتننام ذپایننا نم  م م م٢٠٠۴م شم /م ١٣٨٢گرفتهم وم دیآماراهنایم موجننودم ازم دوم سنند
هداهای م مربوطم بهم رتولیدم وم رتجارتم زعفرا نم ایرا نم وم دیگرم كشننوراهام وم نیننزم اسننتاندار

بینم المللم نقلم شدهم است.)

] م ]،م احتمننالم اینننم اررتفاعنناتم کواهسننتاین۴]:م بام رتوجهم بهم اشاراتم پم نوشتم [۶م 
هیمباشد. ههیم کاسپینم  غربم منطق

م ]:م اخبارم گیل نم /م ۷[ Guilanم  News Agency م ۱۳۹۰م دیآبا نم ۵ذپنجم شنبهم –م 

م ]:م اخبارم گیل نم /م ۸[ Guilanم  News Agency م ۱۳۹۰م دیآبا نم ۳سهم شنبهم –م 



منابع:

بیرم رتهننرا ن. م زعفرا نم ازم دیربازم رتام امروز.م محمدم حسنم ابریشیم.م انتشاراتم امیركن
١٣٨٣

ههیم اهایننده ه ناها.م گلینم دانیل.م رتننرجم ه نشناسم خاستگاهم دیآ ه ناهایم اولیهم وم باستا م رتمد
رتحقیقاتم فراهنگم معیری.م مطالعاتم و

بیرم رتهننرا ن. ههیم احمنندم دیآرام.م انتشنناراتم امیركن م رتاریخم علم.م جورجم سنناررتن.م رتننرجم
۱۳۷۵

مركزم اطلعاتم وم رتحقیقاتم زعفرا نم ایرا نم 
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قطبم رتحقیقاتم ذپزشکم زعفرا نم كشور

م دورهم  ۱۳۸۶،م م سالم ۶۳،م شمارهم ۱۶–مجلهم دانشگاهم علومم ذپزشکم گیل نم 

ههیم فناوریم خراسا ن ههیم رتحقیقاتم رتوسع ذپژواهشکد
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