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های دوردسِت دانند كه از سرزمينبيشتر منابع تاريخی، مردمان امروزه ايران را بازماندگان آرياييانی می
های اين سرزمين را از اند و مردمان بومی و تمدنو سرزمين فعلی ايران كوچ كرده شمالی به سوی جنوب

اند.بين برده و خود جايگزين آنان شده  
 

سال پيش؛ و  ۵٠٠٠سال تا  ٣٠٠٠های زياد در دامنه وسيعی از حدود ها با اختالفتاريخ اين مهاجرت
ر، در گستره وسيعی از غرب و شمال و مركز اروپا هايی زيادتها نيز با اختالفخاستگاه اوليه اين مهاجرت

های شمال آسيای ميانه و قفقاز، سيبری و جزيره اسكانديناوی، دشتتا شرق آسيا، حوزه دريای بالتيك، شبه
ها و كمبود داليل دهنده سستی نظريهها، خود نشانحتی قطب شمال ذكر شده است. دامنه وسيع اين اختالف

ده برای آن است. های اقامه شو برهان  
 

ها و اين مهاجرت بزرگ را تنها با چند جمله و عبارت كوتاه و اغلب متون تاريخی معاصر، اين خاستگاه
و اين مبادی مهاجرت را دقيقاً معرفی نكرده و آنرا بطور كامل و كافی  مبهم و غير دقيق به پايان رسانده

ای با چند فلش بـزرگ اكتفا شده است كه لب به رسم نقشهاند. در اين متون اغمورد بحث و تحليل قرار نداده
 از اقصی نقاط سيبـری و از چپ و راست دريای مازندران به ميانه ايران زمين كشيده شده است.

 
ها در طول تاريخ همواره به دليل دستيابی به های انسانی و جابجايی تمدندانيم مهاجرتاز آنجا كه می

تر بوده است، در دوران باستان اين «شرايط بهتر» بويژه عبارت از آب فراوان «شرايط بهتر برای زندگی»
و خاك حاصلخيزتر بوده است. اگر چنانچه بتوانيم داليلی برای اين گمان فراهم سازيم كه در روزگار باستان 

و از سوی تر از روزگار فعلی بوده است؛ انداز طبيعی در فالت ايران مناسبوهوايی و چشمهای آبويژگی
های شمالی ايران نامناسبتر از امروز و حتی وهوايی در سرزمينديگر مشخص شود كه خصوصيات آب

توانيم مهاجـرت بـزرگ آريـاييـان به ايـران امروزی را با ترديد مواجه كنيم و روزگار باستان بوده است؛ می
زيم. هايی از ايران به نقاط ديگر جهان را مطرح ساحتی احتمال مهاجرت  

 
های مناسب و سازگار با انسان رخ داده است، بعيد به بوماز آنجا كه رشد و ازدياد جمعيت همواره در زيست

های رسد كه جوامع كهن، سرزميِن با اقليم مناسب و معتدل ايران را ناديده گرفته و در سرزميننظر می
دانيم جه ايران شده باشند. و همچنين میهميشه سرد و يخبندان سيبری، روزگار بسر برده و پس از آن متو

هايی نيز در آن مناطق پيدا نشده است.نيز سكونتگاه كه در تحقيقات ميدانی  
 

ما در اين گفتار به اين فرضيه خواهيم پرداخت كه ايرانيان يا آرياييان «به ايـران» كوچ نكردند، بلكه اين 
ن هستند كه «در ايـران» و «از ايـران» كوچ كردند و آرياييان از جمله همان مردمان بومی ساكن در ايرا

 پراكنش يافتند.
 



   شناسیزمينشواهد باستان
سال پيش آغاز شده و در حدود  ١۴٠٠٠در حدود   دانيم كه آخرين دوره يخبندان در كره زمين،می     

ها و وسيع در قطب های بزرگ وهای يخبندان موجب ايجاد يخچالسال پيش پايان يافته است. دوره ١٠٠٠٠
های بارانی و های ميانی و از جمله ايران به شكل دورههای عرضشده و در سرزمينهای مرتفع كوهستان

بـارانی همزمان های بينيخچـالی و دورههای بينهای بارانی همزمان با دورهشود. دورهبارانی نمودار میبين
اند. های يخچالی ديده شدهبا دوره  

 
های شديدی يخچالی شاهد بارندگیهای گرم بيندهد كه ايران در دورههای داخلی نشان میای چالههرسوب

های ها در نجد ايران شده و در دورهوهوايی مرطوب و گسترش جنگلبوده كه موجب برقراری شرايط آب
رفته است.وهوايی سرد و خشك میسرد يخچالی به استقبال شرايط آب  

 
وهوايی گرم و سال پيش، با پايان يافتن آخرين دوره يخبندان، شرايط آب ١٠٠٠٠دود بدين ترتيب در ح

دهد كه با آغاز دوره گرم و مرطوب و شناسی نشان میزمينشود. شواهد باستانمرطوب در ايران آغاز می
حدود شود. بطوريكه در ها افزوده میها به سوی شمال، به مرور بر ميزان بارندگینشينی يخچالعقب
برابر ميزان متوسط امروزی بوده است،  ۵تا  ۴سال پيش به حداكثر خود كه  ۵۵٠٠سال تا  ٠٠٠۶

ها، رسد و تمامی چالهآيد و به باالترين سطح خود میهای داخلی باال میرسد. متعاقب آن آب درياچهمی
های ير ملل مختلف با نامای است كه در اساطشوند. اين دورهها پر از آب میها و آبراههكويرها، دره

 گوناگون و از جمله توفان عصر جمشيد و توفان نوح ياد شده است.
 

گيرد، اما بزودی سال پيش شدت می ۴۵٠٠ها يكبار ديگر در حدود افزايش بارندگی و طغيان رودخانه
كه در  شودسال پيش خشكسالی و دوره گرم و خشكی آغاز می ۴٠٠٠ها پايان يافته و در حدود بارندگی
رسد و همانطور كه پس از اين خواهيم ديد، اين زمان مصادف با جابجايی سال پيش به اوج خود می ٣٨٠٠

ها و شهرها و روستاهای باستانی ها در فالت ايران و افول و خاموشی بسياری از سكونتگاهبزرگ تمدن
 ايران است. 

 
های متراكم ش، پوشش گياهی غنی و جنگلسال پي ۴٠٠٠تا  ١٠٠٠٠وهوای گرم و مرطوب دوران ميان آب

آب و علف ترتيب داده بوده است. در و انبوهی را در سرزمين ايران و حتی در صحاری امروزی خشك و بی
نشينی صحراهای گرم، سرزمين سبز و خرمی را در ايران بزرگ شكل ها و عقبآن دوران گسترش جنگل

های تُـنك) و علفزارهای مرطوب از سـاوانـاهای وسيع (جنگل های شمال افـغانستان امروزیداده بود و دشت
 پوشيده بوده است. 

 
َگِئس») فراوانی دار و درخت در شمال افغانستان و بخصوص بخش غربی آن كه بادغيس (در اوستا «َوئيتی

‘‘واتگيسان جايی است پر از دار و پر از شود, در متن پهلوی بندهش گزارش شده است: خوانده می
. اين وضعيت اقليمی شمال افغانستان در متون تاريخی عصرهای ميانه نيز آمده است؛ مسعودی در رخت’’د

كند؛ واعظ بلخی در فضائل بلخ از صد الذهب از بلخ زيبا با آب و درخت و چمنزارهای فراوان، ياد میمروج
ه جهت خرمی و سرسبزی از برد؛ نظامی عروضی از قول شهريار سامانی آنجا را بهزار درخت بلخ نام می

های داند. امروزه بخشداند؛ و فريه سياح، مراتع بادغيس را بهترين مراتع تمام آسيا میبهشت برتر می
های روان و های روان تشكيل شده است. اين شنوسيعی از بادغيس و بلـخ از صحاری خشك و شن

شوند؛ در حاليكه ردگی هر چه بيشتر ديده میهای سوزان بويژه در پيرامون كرمان و سيستان با گستبيابان
ها و چمنزارهايی در اين نواحی اشاره شده است. در متون تاريخی دو هزار سال پيش به جنگل  

های انبوه حيات وحش بوده است. در اين در اين زمان سرزمين ايران دارای مراتع بسيار غنی و زيستگاه
عی با آب شيرين كه محل زيست انواع آبزيان و پرندگان بوده و های طبيها، آبگيرها و تاالبمنطقه بركه

های وسيع و نيزارهای متراكم وجود داشته است. همچنين جنگل  
 

وهوای گرم و بارانی در سراسر سال پيش، آب ۴٠٠٠تا  ١٠٠٠٠های باال در فاصله های بخشبنابر داده
تر از و رودها و همچنين مصب رودها پايين فالت ايران حكمفرما بوده است كه عالوه بر آن سطح زمين

های داخلی، ها و آبگيرها باالتر از سطح امروزی آنها بوده و در نتيجه همه چالهامروز و سطح درياچه
ها، كويرها و رودهای خشك امروزی از آب فراوان و شيرين ها، درههای پست كنار درياچهسرزمين



های گياهی و جانوری غنی اقليمی سرسبز با مراتع پهناور و فرآوردهاند و در سراسر ايران برخوردار بوده
 وجود داشته و شرايط مناسبی برای زندگانی انسانی مهيا بوده است.

 
شناسی شواهد باستان  

های ها و نشانهسال پيش را يافته ۴٠٠٠تا  ١٠٠٠٠وهوايی گرم و مرطوب در مابين شرايط آب    
های كهن ايران از های باستانی و سكونتگاهكند. از سويی بخش بزرگی از تپهیشناختی نيز تأييد مباستان

زار، ها در كنار كويرهای شورهساله گرم و پر باران تعلق دارند و همه آن ۶٠٠٠نظر زمانی به همين دوره 
گيری شكلوهوايی در زمان اند كه اين نشان از شرايط بهتر آبآب و علف پراكندهرودهای خشك و مناطق بی

ها دارد. و دوام آن تمدن  
 

ها و كويرهای خشك و نمكزار، نشانه وجود آب فراوان و شيرين در آنها ها در كنار چالهاستقرار اين تمدن
كرده ها، آب كافی و زالل اهالی شهر يا روستا را تأمين میرودهای امروزی مجاور تپهبوده است و خشك

 است.
 

های باستانی در خورد. تپههای باستانی به چشم نمیای از تپههای امروزی نشانهاز سويی ديگر دركنار دريا
دهد در دوران يخبندان كه سطح ای چند صد كيلومتری دارند كه نشان میفارس فاصلهجنوب با ساحل خليج
زير آب های انسانی به تر از سطح فعلی بوده، پس از باال آمدن آب دريا، سكونتگاهدرياهای جنوب پايين

تر بوده و يخبندان كه سطح درياهای جنوب باالتر و همچنين سطح زمين پايينرفته است و در دوران بين
فارس تا های ناشی از سه رود بزرِگ كارون، دجله و فرات كمتر جايگير شده بودند، آب خليجرسوب
ها ی به روايت اين نفوذ آبهای سومررسيده است. كتيبههای آنروز در شوش و سومر میهای تمدننزديكی

اند. به درون مياندورود پرداخته و از شهر باستانی «اريدو» به عنوان “شهری در كنار دريا” نام برده  
ها كيلومتری دارند، كه ای دههای باستانی در شمال و در كرانه دريای مازندران نيز با ساحل فاصلهسكونتگاه
ها، سطح دريای مازندران باالتر از امروز بوده است. همچنين اهباششگ دهد در زمان رونق آننشان می

های كوه خواجه در ها و آبراههباقيمانده سدهای باستانی و از جمله سد و بندهای ساخته شده بر روی دره
ها و های بيشتر در زمان خود است. اين بندها آب مصرفی الزم برای نيايشگاهسيستان نيز نشانه بارندگی

ها، بلكه حتی دريـاچـه اند. امروزه نه تنها آن آبراههكردههای باالی كوه خواجه را تأمين میاختمانديگر س
های كوتاه مدت اخير در ايران نشان داد كه حتی چند سال هـامـون نيز كامالً خشك شده است. خشكسالی

خشك سازد و چرخه حيات و ها و آبگيرها و رودهای بزرگ را تواند به سرعت درياچهكمبود بارندگی می
ای از رود در اصفهان نمونهمحيط زيست را در آنها نابود كند. خشك شدن درياچه ارژن در فارس و زاينده

   اين پديده نگران كننده بود.
 

سال پيش را  ۵٠٠۵های فراوان در حدود های ناشی از سيلشناختی، همچنين آثار رسوبهای باستاننشانه
رود كه با تپه توسط استاد مير عابدين كابلی در منطقه قمتوان از حفاری قرهبه عنوان نمونه میكند. تأييد می

ها انجام شد، نام برد. بر اين اساس در حدود ها و تغييرات ناشی از طغيان آبهدف ثبت دامنه دگرگونی
رود و مهاجرت ه قمهای مهيبی منجر به متروك و خالی از سكنه شدن كل منطقسال پيش وقوع سيل ۵۵٠٠

تر مجاور شده است.های مرتفعمردم به ناحيه  
 

های روی سفال از غزال، فيل، گوزن، پرندگان وابسته به آب و آبزيان، و حتی عالوه بر اينها, وجود نگاره
ها بوده است. وهوايی در زمان گسترش آن تمدنپشت، ماهی و خرچنگ، نشانه شرايط مطلوب آبالك  

ای كه در فالت ايران شرايط محيط زيست يد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه همزمان با دورهدر اينجا با
شود، در سراسر سرزمين سيبری برداری نيز میبسيار مطلوب برای جوامع انسانی وجود دارد و از آن بهره

آورند، تنها به حساب می ها را محل كوچ و مهاجرت آرياييانو شمال آسيای ميانه و شمال قفقاز كه آن ناحيه
توان نشينی پيدا شده است كه از جمله آنها میچند نمونه معدود از گورپشته يا شواهدی از زندگی غير يكجا

ها تنها شمالی حوضه آبريز درياچه آرال نام برد. در آن زمان، در آن سرزمين هایهايی در بخشاز پناهگاه
ندان حكمفرما بوده و آنچه پيدا شده عموماً متعلق به عصرهای جديدتر های باقيمانده از دوره يخبسرما و يخ

شد.باو كوچ ايرانيان و اقوام ديگر به آن نقاط می  
 
 
 



شناسی و متون كهن شواهد اسطوره  
شناسی و متون كهن، افسانه توفان يادگاری از دوران پر باران و مرطوب گذشته است. از نگاه اسطوره      

در متون پهلوی و از جمله بنـدهش آمده است كه «تيشتر» بارانی بساخت كه درياها از او پديد آمدند و همه 
هفت پاره يا هفت كشور تقسيم های روی زميـن بر اثر باال آمدن آب به رفت و خشكیجای زمين را آب فرا گ

 شدند.
 

خرد بنام های پهلوی به «ملكوش» و در مينویدر ونديداد از ديوی بنام «َمهَرك اوشا» كه در برخی نامه
«ملكوس» آمده، نام برده شده كه ديوی است مهيب كه به مدت چند سال زمين را دچار باران و تگرگ و 

كند. برف و باد و باران می  
 

سازد و دستور ساخت جايگاهی بنام «َور» را ونديداد، اهورامزدا جمشيد را از اين آسيب آگاه میبه روايت 
دهد تا هر يك از آفريدگان پاك آفريدگار، از مردم و مرغان و پرندگان و چارپايان و گياهان و به جمشيد می

گاه دارد و پس از سپری شدن تخم گياهان و آتش و هر آنچه زندگی مردمان را بكار آيد را در آن جايگاه ن
هجوم اين ديو و فرو نشستن توفان، از آن پناهگاه بدر آيند و جهان را دوباره آبادان سازند و از نيستی 

 برهانند.
 

های گوناگونی روايت شده است. از جمله هندوان بر اين اعتقادند كه توفان اين سرگذشت ايرانی به شكل
ا «ويشنو» كه خود را به شكل يك ماهی با شاخی بزرگ ساخته بود، بزرگ موجب گرفتاری «مانو» شد, ام

های شمالی» فرود آيد. ويشنو خود قبالً مانو را از توفان كشتی او را راهنمايی كرد تا بتواند در «كوهستان
بزرگ آگاه كرده و به او فرمان مقابله داده بود. مانو به هفت دانشمند و يك جفت نر و ماده كه از همه 

ها ها در سرزميننداران گيتی در كشتی داشت، فرمان داد تا از كشتی پياده شوند و همراه با خشكيدن آبجا
 گسترده شوند. مانو تخم همه گياهان را نيز با خود برداشته بود. 

 
های پيرامون رود سند (هند) و های هنديانی كه در سرزمينهای شمالی» در داستانعبارت «كوهستان

های پـاميـر و بـدخشـاِن افغانستان كردند، اشاره آشكاری است به كوچ آنان از كوهستانی میپنجاب زندگ
های ايرانی بوده است. ترين سرزمينامـروزی كه از اصلی  

 
ترين روايت شناخته شده آن به سومريان روايت ديگری از توفان بزرگ، داستان توفان نوح است كه قديمی

گيرد و در كتاب عهد عتيق (تورات) هم تكرار اقتباس بابليان و اكديان قرار میتعلق دارد و بعدها مورد 
شود.می  

 
های سنتی چينيـان نيز آمده است. به موجب ها، همچنين در تاريخسرگذشت توفان بزرگ و سيالب

های خيزران» در زمان «يـو» «كتاب Yu های عظيمی ، مؤسس سلسله «شيـا» يا نخستين سلسله، سيالب
ها در بر گرفت. «يـو» با كمال شايستگی موفق به فرو نشاندن راسر امپراطوری را تا بلندترين تپهس

   شود.ها در مدت سيزده سال میسيالب
 

االماكن») نيز به شواهدی از وضعيت درياهای باستانی در آثار ابوريحان بيرونی (همچون «تحديد نهايات
شدن آبراهه سوئز به فرمان پادشاهان ايرانی، از دريايی به جای  خورد. بيرونی هنگام شرح ساختهچشم می
كند؛ دريايی كه وجود آن در آثار هرودت نيز نقل شده است. او اعتقاد دارد های سفالی مصر ياد میسرزمين

های ها نه تنها در شاخابهكه در دوران پادشاهی ميانه مصر، اين دريا بحدی گسترش داشته است كه كشتی
اند و هنگام عزيمت به ممفيس از كنار اهرام سپردههای خشك امروزی نيز ره میبلكه بر روی دشتنيل، 

    اند.گذشتهمی
 

های شفاهی نقل شده از زبان مردمان مناطق كويری مركزی ايران، وجود دريايی بزرگ ها و روايتافسانه
ی متعددی در شهرهای دامغان، ساوه، هاكند. نگارنده داستاندر جای كوير خشك امروزی را تأييد می

های متعدد، كاشان، زواره، ميبد، نائين، يزد و بردسكن شنيده است كه در اغلب آنها به دريای بزرگ، جزيره
و لنگرگاه و حتی به فانوس دريايی اشاره شده است. در ادامه، نگارنده به دو نكته ديگر تنها  بندرگاه
كند:ای میاشاره  

 



فرگرد دوم ونديداد و پهناور شدن زمين و گسترش مردمان بخاطر افزونی جمعيت در زمان نخست، روايت 
جمشيد و به سوی نيمروز و به راه خورشيد، كه به گمان نگارنده سوی نيمروز يا جنوب در اينجا اشاره به 

كه  سوی تابش خورشيد گرم نيمروزی و گرم شدن هوا است و نه اشاره به سمت گسترش جوامع انسانی،
در اينباره تعبير “به راه خورشيد”، سمت و سوی پراكنش كه از «شرق به غرب» است را بهتر روشن 

سازد. می  
 

و ديگر، سرگذشت فريدون در شاهنامه فردوسی و تقسيم پادشاهی جهان بين سه پسرش ايرج و سلم و تور 
ی و غربی است. سلم و توری كه های شرقای به مهاجرت ايرانيان از دل ايران به سوی سرزمينكه اشاره

ای است به يورش باشندگان های ايرانی به برادر كوچك خود تاختند و اشارهبعدها و به موجب گزارش
های شرقی و غربی ايران به سرزمين مادری خود.سرزميـن  

 
وع سال پيش خشكسالی و قحطی بزرگی به وق ٣٨٠٠تا  ۴٠٠٠اما پس از اين دوران طاليی يعنی در حدود 

ها به سپارد. در اين زمان سطح آبپيوندد و دوره گرم و مرطوب جای خود را به دوره گرم و خشك میمی
های انسانی را با بحرانی شوند و سكونتگاهتر خشك میها و رودهای كوچكرود و درياچهسرعت پايين می
به كمبود مواد غذايی، ركود و  سازد. بحرانی كه با كمبود آب آغاز شده و به سرعت تبديلبزرگ مواجه می

بوم طبيعی و عواقب بغرنج آن ها، نابودی مراتع، از بين رفتن زيستنابودی كشاورزی، گسترش بيابان
شود. می  

 
ها شود تا مردمان ساكن در ايران، مردمانی كه پس از توفان بزرگ از كوهستاناين خشكسالی موجب می

دگر باره آباد ساخته بودند، باز هم دگرباره و عليرغم ميل قلبی  های پيشين خود رافرود آمده و سرزمين
گمان چنين های دور و نزديك بپردازند و بیتر به جستجو و كوچهای مناسبخود، به دنبال يافتن سرزمين

ها و ها، جنگها، درگيریهای انسانی، موجب اختالفرويدادهای نامطلوب طبيعی و كمبودهای نيازمندی
ای كوچك و هنوز كم و بيش هايی كه وقوع آن مابين ساكنان واحهشده است. درگيریا میهويرانی

 حاصلخيز، با تازه از راه رسيدگاِن جستجوگِر آب و زمين، اجتناب ناپذير است. 
 

های باستانی ايران تاييد كرده است: «پايان دوره شناسی تقريباً در همه تپههای باستاناين پيامدها را كاوش
ای ای از سوختگی و ويرانی». نابودی و سوختگیسال پيش و همراه با اليه ۴٠٠٠ندگی انسان در حدود ز

هايی بر سر منابع محدود نيازهای بشری بوده است و تا كه نه فرآيند يورش آرياييان، بلكه نتيجه درگيری
غربی ايران و ی جنوبهاانجامد، صدها سالی كه به جز معدودی تمدنسال پيش به طول می ٣۵٠٠حدود 

های اين سال  آوريم.های باستانی آثار زندگی در اين دوره را بدست میشهرهای مياندورود، به ندرت در تپه
 سكوت نسبی در سرگذشت ايران، شباهت زيادی به شرايط پادشاهی ضحاك در شاهنامه فردوسی دارد. 

هوايی وسال پيش، بهبود وضعيت آب ٣۵٠٠حدود در پايان اين دوره و همزمان با آغاز عصر آهن يعنی در 
سازد كه در های نوين ايـرانی فراهم میشود و زمينه را برای گسترش وشكوفايی تمدنبه تدريج آغاز می

يابد.سال پيش به شرايط مطلوب اقليمی پيشين خود دست می ٢٨٠٠حدود   
 

رزمين فعلی ايران و آسيای ميانه ممكن به با توجه به نكات باال مسئله كوچ آرياييان از شمال به سوی س
ای هستند كه از آيد، اينست كه آرياييان همان مردمان بومیرسد. آنچه بيشتر به ذهن نزديك مینظر نمی

اند و آثار تمدن روزگاران باستان در اين سرزمينی كه از هر حيث برای زندگانی مناسب بوده است، زيسته
ين ديده شده و در جای ديگری اثری از سكونت آنان به دست نيامده است. آنان به فراوانی در اين سرزم

بدرستی كه تغييرات فرهنگی و تمدنی عصر آهن نتيجه منطقی تكامل عصر مفرغ است و نه تحوالتی ناشی 
از ورود اقوام ديگر به منطقه. اين آريايياِن ساكن بومی ايران، هنگام افزايش شديد بارندگی دست به 

های پست و هموار زدند؛ و هنگام كاهش شديد بارندگی به زمينهای مرتفع میه سوی زمينمهاجرت ب
گشتند. اينان پس از توفان بزرگ دستكم دو بار از دل ايران به سوی نقاط ديگر مهاجرت پيشين باز می

اند:كرده  
 

اقيمانده از توفان بزرگ، بهای های داخلی و خشك شدن باتالقنشينی درياها و درياچهيكبار پس از عقب  -١
های رسوبی هموار و حاصلخيز، كوچ كرده و فرود ها و دشتهای مجاور به سوی جلگهكه از كوهستان

ها بوده است. ها و وادیها كوچی «عمودی»، از ارتفاعات به سوی دشتآمدند؛ كه در نتيجه، اين مهاجرت
های شديِد موسوم به توفان ، و پس از پايان بارندگیبها در ميانه دوره گرم و مرطوزمان آغاز اين جابجايی



ها ای از اينگونه مهاجرتسال پيش بوده است. به عنوان نمونه ۵۵٠٠عصر جمشيد يا توفان نوح، و حدود 
های هندوكش به توان از دو كوچ بزرگ نام برد: نخست، كوچ هنديان آريايی از پيرامون كوهستانمی

دا»ی ونجاب و پيرامون رود سند كه يادمان تاريخی آن در متون كهن «ريگپهای تازه خشك شده سرزمين
های غربی ايران به هندوان باقی مانده است؛ و ديگری، كوچ عيالميان و سومريان، كه از كوهستان

های النهرين انجام شده است. در بخشهای باتالقی تازه خشك شده خوزستان و مياندورود يا بينسرزمين
عهد عتيق يا تورات (ِسفر پيدايش، باب يكم)، رويداد كـوچ سـومـريان آشكارا مهاجرتی “از  بكهن كتا

مشـرق” به سوی زميِن سـومـر يا ِشنعـار، مورد توجه و اشاره قرار گرفته است. اين گروه اخير انديشه 
های ی از آن به پيشرفترگيايجاد تمدن را با خود تا دره نيل و مصر در آفريقا پيش بردند و مصريان با بهره

هايی دائر بر مهاجرت فنيقيان از سواحل خليج فارس به كرانه بزرگی نائل آمدند. در اين باره حتی فرضيه
دانيم كه سومريان از نظر جسمانی شباهت كاملی به ساكنان دريای مديترانه مطرح است. از سوی ديگر می

دهد كه تمدن ند؛ آثار هنری و معماری آنان گواهی میابلوچستان و افغانستان امروزی و دره سند داشته
گمان از اند و بیهای شرقی ايرانی، به يكديگر همانند بودهغرب هندوستان يا سرزمينسومر و تمدن شمال

های اخير استاد يـوسف مـجيدزاده در منطقه جـيرفـت اين فرضيه را اند. كاوشيك خاستگاه سرچشمه گرفته
كرده است.  تبيش از پيش تقوي  

 
های سال پيش كه به دنبال ناحيه ٣۵٠٠تا  ۴٠٠٠هايی به هنگام خشكسالی مابين و بار ديگر، مهاجرت  -٢

های بهتر، از ايران يا به تعبير سومريان، از تر، محل زندگانی خود را تغيير داده و از پی زيستگاهمناسب
 ۵۵٠٠هايی را كه در جه شدند و سكونتگاهوهای ديگر مت“سرزمين مقدس” مادری خود به سوی سرزمين

سال در آنها زندگی كرده بودند را بر اثر رويدادهای ناگوار اقليمی  ١۵٠٠سال پيش فراهم ساخته و مدت 
 ترك كردند.

 
اند كه يكی از آنان و احتماالً كردهدر سرزمين باستانی ايران بزرگ، اقوام و مردمان گوناگونی زندگی می - ٣

فرهنگی همه آنان «آريـايـی» بوده است. «همه اقوام و مردمان ايراِن امروزی»، فرزندان  نام عمومی
«همه آن اقوام و مردمان كهن» و از جمله آرياييان هستند. اينان در طول زمان و همراه با تغييرات اقليمی 

های كوهستان به بلندی زاند كه عمدتاً اهای متعدد و پرشماِر كوچك و بزرگی زدههوايی دست به كوچوو آب
توان تنها به انگاره مهاجرتی كه های دشت و بالعكس بوده است. خاستگاه تاريخ ايرانيان را نمیهمواری

زمان نامشخص، مبدأ نامعلوم، مقصدی ناپيدا و مسيری ناشناخته دارد، منسوب دانست و تنها آنان را نياكان 
 ايرانيان امروزی شناخت.

 
انی كهن «شمال» يا «اپاختر» پايگاه اهريمن است؛ جايگاه ديوان و نابكاران و دِر ردر باورهای اي - ۴

ورود به دوزخ است. ايرانيانی كه همواره به سرزمين مادری و خاستگاه خود و وطن خود عشق 
راندند. های شمالی خاستگاه آنان بود، در باره آن اينچنين سخن نمیاند، اگر سرزمينورزيده  

رسد كه ايرانيان يا آرياييان «به همه شواهدی كه تا اينجا بطور خالصه گفته شد، به نظر می با توجه به
اند. و به نقاط ديگر پراكنده شده ايران» كوچ نكردند؛ بلكه «در ايران» و «از ايران» كوچ كرده  
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