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چکیده
داستان قوم يأجوج و مأجوج و خروج فرجامین و هولناک آنان ،در سنت دينى اسالمى جايگاه ويژهاى دارد،
از اينرو جغرافى نويسان و مورخان مسلمان نیز تمايل داشتند که مکان و موقعیت اين قوم را که بر اساس
روايت هاى دينى در بخشى از اين جهان مسکن دارند ،به دست دهند .در اين میان ،متغیر اوضاع و شرايط
تاريخى در مکانيابى يأجوج و مأجوج از اهمیت بسیار برخوردار بود .در پژوهش حاضر با استفاده از روش
تاريخى-تحلیلى و از طريق بازخوانى و برآورد اطالعات منابع پیش و پس از حمله مغول ،نحوه تأثیرگذارى
مؤلفههاى تاريخى و فرهنگى دوره مغول بر پندار مسلمانان درباره موقعیت جغرافیايى يأجوج و مأجوج
بررسى شده است .يافتههاى تحقیق نشان مىدهد که هرچند اغلب منابع تا پیش از حمله مغول ،مکان
زندگى يأجوج و مأجوج را منطبق بر زيستبوم اصلى قوم مغول در نظر مىگرفتند ،در دوره پس از حمله
مغول ،به سبب افزايش دانش جغرافیايى مسلمانان ،اين دو از هم تفکیک شدند و سرزمین يأجوج و مأجوج
در مناطق دورتر و ناشناخته آنسوى زيستبوم مغوالن مکانيابى گرديد.
ّ َ َ
کلیدواژهها :يأجوج و مأجوج ،مغول ،سنت جغرافیايىَ ،سدذوالقرنین.
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مقدمه
در قرآن کريم در روايتى راجع به پادشاهى صالح به نام «ذوالقرنین» آمده است که او پس از
تسلط بر اقصى نقاط جهان ،سدى در برابر غارت و تاخت و تاز قومى به نام «يأجوج و
مأجوج» در مرزهاى قلمرو خود با آنها بنا کرده بوده است .هرچند مقدر بوده که اين سد ،به
مدت طوالنى بشريت را از شر يأجوج و مأجوج حفظ کند ،اما ،طبق آيات قرآن روزى راه
اين قوم گشوده و آنها از هر سو بر مردمان سرازير خواهند شد .روايت اين داستان در قرآن
سبب شد که مسلمانان به يأجوج و مأجوج به عنوان واقعیتى مسلم و غیر قابلانکار بنگرند و
از اين رو در صدد باشند تا اين قوم را در میان اقوام جهان اطرافشان بازشناسى و محل
سکونتشان را معین کنند .اين گرايش نزد مورخان و جغرافىنويسان مسلمان انعکاس روشنى
يافت؛ بهگونهاى که در آثارشان همواره بخشى از جهان را سرزمین يأجوج و مأجوج معرفى
مىکردند .با اين حال يأجوج و مأجوج در سنت اسالمى به صورت قومى ناشناخته ،رازآلود
و در عین حال دهشتناک به نمايش درآمدهاند؛ گويى که تهديد آنها همواره بر سر بشريت و
جهان اسالم سايه افکنده بوده است .همین تصور و تلقى سبب شد تا شرايط و اوضاع عینى
و تاريخى زمانه ،همواره در تعیین موقعیت جغرافیايى سرزمین يأجوج و مأجوج مؤثر باشد و
در دورههاى مختلف ،پندار مسلمانان درباره موقعیت مکانى اين قوم تحت تأثیر وقايع و
رويدادهاى تاريخى ،دستخوش تغییر گردد .در اين میان حمله مغول که از لحاظ ابعاد
کشتار و ويرانى و پیامدهاى سیاسى و اجتماعى ،در تاريخ اسالم بىسابقه بود ،در فهم
موضوع يأجوج و مأجوج در نزد مسلمانان ،اهمیتى ويژه يافت ،بهو يژه از آن جهت که در
فرهنگ اسالمى همواره تمايل زيادى به تطبیق وقايع بزرگ و بىسابقه با نشانههاى
آخرالزمانى وجود داشته است.
پژوهش حاضر با جست و جو در منابع تاريخى ،جغرافیايى و دينى اسالمى ،در پى
پاسخ به اين پرسش است که آيا پس از مواجهه مسلمانان با مغوالن ،گرايش جدى و
نیرومندى مبنى بر انطباق يأجوج و مأجوج و سرزمین آنها با قوم و سرزمین مغول شکل
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گرفته است يا نه؟ و در صورت منفى بودن پاسخ مىکوشد تا از طريق بازخوانى اهم آثار
نويسندگان مسلمان پیش و پس از حمله مغول ،ماهیت و چگونگى تأثیرگذارى شرايط
سیاسى و فرهنگى دوره مغول را بر تصور مسلمانان از موقعیت يأجوج و مأجوج روشن
سازد.
پژوهشهاى زيادى به زبانهاى مختلف در باره قوم يأجوج و مأجوج انجام گرفته
است .در زبانهاى فرنگى ،بیشتر پژوهشها ،بر شناساندن قوم يأجوج و مأجوج بر اساس
متون اغلب يهودى و مسیحى متمرکز است .در برخى از اين آثار کوشش شده است که
رابطه يأجوج و مأجوج مذکور در متون و روايتهاى دينى با برخى اقوام واقعى و تاريخى
بررسى شود .براى نمونه مىتوان به پژوهشهايى از آلدرز و میلز ،اشاره کرد که در آنها به
يأجوج و مأجوج در کتاب حزقیال تورات و پیوند اين قوم با اقوام واقعى سدههاى پیش از

میالد پرداخته شده است 4.برخى نیز به منشأ روايتهايى پرداختهاند که در عالم مسیحى
شايع بوده و بر اساس آن اسکندر همان پادشاهى دانسته مىشد که سدى در مقابل قوم

يأجوج و مأجوج بنا کرد .در پژوهش ديگرى با عنوان «يأجوج و مأجوج در منابع نخستین
سريانى و اسالمى» 1به چگونگى انتقال روايتهاى مبنى بر پیوند میان اسکندر و سد يأجوج

و مأجوج از طريق نوشتههاى سريانى به مسلمانان ،و انطباق اسکندر با ذوالقرنین پرداخته
شده است؛ اما مسأله پژوهش حاضر يعنى چگونگى تأثیرگذارى حمله مغول بر تصور
مسلمانان از يأجوج و مأجوج ،در هیچ يک از اين آثار مورد توجه نبوده است؛ همچنین در
زبان فارسى و عربى ،پژوهش قابل توجهى در مورد يأجوج و مأجوج انجام نگرفته است.
برخى از آثار موجود ،بیشتر زمینه کالمى دارند و هدف آنها معرفى قوم يأجوج و مأجوج بر

اساس آيات و روايات است 6.برخى نیز در ادامه سنت پیشینیان کوشیدهاند يأجوج و مأجوج

4. Alders, J.G., 20-50; Mills, T.J., 75-105.
5. Donzel, 158-215.
 .6براى مثال نک .طباخ.323-313 ،
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مذکور در روايتهاى دينى را با اقوام تاريخى از جمله مغوالن تطبیق دهند 2،اما در پژوهش
حاضر ،تحول ّ
ذهنیت جمعى مسلمانان در مورد يأجوج مأجوج که در آثار تاريخى و
جغرافیايى ،انعکاس يافته ،مورد توجه است.
يأجوج و مأجوج در سنت دينى
داستان قوم يأجوج و مأجوج از عناصر مشترک اديان آسمانى يهوديت ،مسیحیت و اسالم به
شمار مىرود .در سفر پیدايش تورات" ،ماگوگ" از پسران يافث است که هرکدام منشأ و نیاى

اقوامى معرفى شدهاند 7.در زمان حزقیال نبى(سده ششم قبل از میالد) گوگ و ماگوگ ،3به
عنوان اقوامى بدوى و جنگجو معرفى مىشدند که مساکن آنها در مناطق به دور از تمدن
شمال قرار داشت و در آخرالزمان ،خداوند خشم و غضب خود را با فراخواندن آنها براى

نابودى بشر ،به نمايش مىگذارد 13.در «مکاشفات يوحنا» در عهد جديد نیز از خروج آنها

در آخرالزمان ياد شده است 11.در قرآن کريم نیز از پادشاهى خداپرست به نام ذوالقرنین ياد

شده که بنا به درخواست مردمان سدى در برابر تعدى آنان مىسازد؛ 12اما اين سد روزى
مىشکافد و اين قوم از هر سو بر سر مردمان سرازير مىشوند.

13

پس از قرآن ،حديث دومین منبع دينى مهم براى مسلمانان به شمار مىرود که در آن
موضوع يأجوج و مأجوج و مسأله خروج فرجامین آنها به تفصیل بیشترى بیان گرديده است.
همچنین تفاسیر مختلفى از آيات قرآن ،نقل شده که در آنها صفات و ويژگىهاى يأجوج و
 .2نک .طنطاوى.632-624 ،
8. The Torath, Genesis, chp, 10/2.
9. Gog-Magog
10. Ezekiel, 38/1-32.
براى آگاهى بیشتر در خصوص قوم يأجوج و مأجوج در کتاب حزقیال تورات ،نک.Tooman, 38-39.
11. The book of Revelation, chp, 20/7-8.
 .12سوره کهف ،آيات .73-33
 .13سوره انبیاء ،آيه .36
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مأجوج ،کیفیت خروج و زمان خروج آنها مطرح است؛ اما روىهم رفته روايتهاى فوق در
اين نکته که خروج و تهاجم اين قوم بسیار هولناک و خوفانگیز خواهد بود ،متفقاند.

14

احاديث و روايات به اجماع ،خروج يأجوج و مأجوج را از نشانهها و مقدمات آخرالزمان

مىدانند 11و اغلب آنها زمان خروجشان را پس از« ظهور دجال» و «هبوط عیسى» ،دانسته-
اند.

16

شاخصههای دخیل در تعیین مکان سکونت يأجوج و مأجوج
در باور عامه مسلمانان ،يأجوج و مأجوج ،اقوام و مردمانى مادى و واقعى بودهاند که تاکنون
هم در بخشهايى از زمین زندگى مىکنند .هر چند که خروج آنها پديدهاى مربوط به آينده
دانسته مىشد ،اعتقاد بر اين بود که آنها در مناطقى از زمین و در پشت سدى که ذکر آن در
متون دينى رفته است ،به سر مىبردهاند .از اين رو در آثار جغرافىنويسان مسلمان در کنار
معرفى سرزمینها و مناطق مختلف جهان ،جايگاه ثابتى هم به معرفى اين دو قوم و سرزمین
آنها اختصاص داده شده است .افزون بر اينها ،در منابع ،صفات و ويژگىهاى مختلفى هم
بدانان نسبت داده شده است .اين صفات و ويژگىها هرچند مبهم ،آشفته و تا حدى
متناقضاند ،مجموع و برآيند آنها دو شاخصه اصلى به دست مىدهد که در تعیین مکان
يأجوج و مأجوج نزد مورخان و جغرافىنويسان مسلمان ،تأثیر گذاشته است.
الف) رازآلود و ناشناخته بودن
تصويرى که منابع از يأجوج و مأجوج به دست دادهاند ،در حد فاصلى بین موجوداتى
انسانى و انساننما در نوسان است .بر اساس روايتهايى که بر تصوير شبه انسانى يأجوج و
 .14نک .مسلم2213/4 ،؛ ترمذى113/4 ،؛ طبرى.126 ،133/17 ،
 .11نک .ابىداود334/2 ،؛ مسلم2213/4 ،؛ نسائى233/13،؛طبرى263/12 ،؛ قرطبى.133/16 ،
 .16نک .ابىداود334/2 ،؛ ترمذى113/4 ،؛ طبرى263/12 ،؛ قرطبى133/16 ،؛ ابن فقیه.134 ،
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مأجوج تأ کید دارند ،اين قوم بر خالف ساير مردمان از نسل مشترک آدم و حوا نیستند ،بلکه
از نطفه آدم به وجود آمدهاند که هنگام احتالم او بر روى خاک افتاده است 12.در بسیارى از
روايتهايى که به ويژگىهاى ظاهرى يأجوج و مأجوج اشاره مىکنند ،جنبه شبهانسانى آنها
در مقابل جنبه انسانى برجسته شده است .بر اساس اين توصیفات ،يأجوج و مأجوج قومى

انساننما هستند که در پستترين مراتب معیشت به سر مىبرند؛ 17آنها لباس ندارند و مانند

حیوانات در منظرعام به هم مىآمیزند ،دين مشخصى ندارند و خدا را نمىپرستند و خوراک
آنها از دانههايى که در کوهها مىرويد ،تأمین مىشود 13.همچنین قامت آنها به اندازه نصف
يک انسان معمولى است و به جاى انگشت ،مانند درندگان چنگالهاى تیز دارند.

23

ابن خردادبه که منشأ بسیارى از گزارشهاى بعد از خود در مورد يأجوج و مأجوج
است ،نوشته تا آن زمان کسى افرادى از يأجوج و مأجوج را از نزديک نديده است ،اما
کسانى که يک نوبت ،چند تن از آنها را از دور ديدهاند ،گفتهاند که قامت آنها به اندازه يک

وجب و نیم به نظر مىرسد؛ 21اين در حالىاست که در روايات ديگر ،آنها را بسیار بلند

قامت انگاشتهاند 22.محمد بن نجیب بکران ،جغرافیا نويس اوايل قرن هفتم هجرى ،يأجوج

و مأجوج را به قرينه چین و ماچین به دو گروه تقسیم کرده است که يأجوج در کنار سد و

مأجوج به دور از سد زندگى مىکردهاند 23.با وجود اين برخى منابع يأجوج و مأجوج را به

 .12نک .ابىداود33/4 ،؛ طبرى126-122/17 ،؛ دانى.1211/6 ،
 .17ابىداود ،ج33/4؛ نسائى176/13،؛ بلعمى432/1 ،؛ ابن فقیه.13 ،
 .13نسائى176/13،؛ طبرى122/17 ،؛ بلعمى432-433/1،؛ ابن فقیه.134 ،
 .23رازى433/21 ،؛ قزوينى.331 ،
 .21ابن خردادبه167 ،؛ بسنجید با :مقدسى362-361 ،؛ ابن فقیه.136-633 ،
 .22مروزى132/2 ،؛ طبرى111/17 ،؛ قرطبى.12/11 ،
 .23بکران.112 ،
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بیش از چهل امت با صفات ،ظاهر ،زبان و رؤساى متفاوت ،تقسیم کردهاند و گفتهاند که
برخى از آنها از همنوعان خود تغذيه مىکنند.

24

در مقابل گزارشهايى که يأجوج و مأجوج را همانند موجوداتى انساننما تصوير
کردهاند ،روايتهايى نیز وجود دارند که به آنها جنبه انسانى مىدهند .بر اين اساس ،اين قوم
از نسل يافث بن نوح و همانند ساير نوع بشر از فرزندان مشترک آدم و حوا هستند 21.در

روايتى که منشأ آن به عبدالله بن عمرو بن عاص مىرسد ،موجودات عالم به مالئک و جن و
انس تقسیم مىشوند و يأجوج و مأجوج در رديف انس قرار مىگیرند.

26

در میان

جغرافىنويسان مسلمان ،يأجوج و مأجوج نزد ابن حوقل بیشتر از ديگران ،جنبه انسانى و
واقعى دارند .به گفته وى بازرگانان خوارزمى با يأجوج و مأجوج در ارتباط تجارى بودهاند و
برخى از محصوالت آنها را به مناطق دور دست انتقال مىدادهاند.

22

روىهمرفته نوسان تصوير يأجوج و مأجوج در میانه انسان و انساننما ،منعکس کننده
يک شاخصه اصلى است و آن مبهم و راز آلود بودن آنهاست .اين تصوير رازآلود و مبهم،
عامل مهمى در تعیین مکان سکونت يأجوج و مأجوج در منابع اسالمى بوده است ،زيرا
سبب بروز گرايشى مىشد که سرزمین اين قوم را با مناطقى تطبیق دهند که اطالعات
جغرافیايى مسلمانان در مورد آنها مبهم و اندک بود.
ب) مطرح بودن به عنوان کانون بالقوه خطر
يأجوج و مأجوج در يهوديت ،مسیحیت و اسالم به عنوان نیروهاى مرموز و دهشتناکى
مطرح بودهاند و منبع خطرى جدى و واقعى براى جامعه مؤمنان محسوب مىشدهاند .بر
 .24دانى1373/1 ،؛ قرطبى.12/11 ،
 .21نک .يعقوبى16/1 ،؛ طبرى122/17 ،؛ دانى.1211/6 ،
 .26طبرى424/17 ،؛ ابن عساکر.462/46 ،
 .22ابن حوقل11/1 ،؛ قس. Bosworth,11/232 .
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اساس کتاب حزقیال نبى آنان لشکريان بىشمار ،تهاجمى ،شیطانصفت و در عین حال
فائق و ظفرمندى هستند که با خدا و مؤمنان دشمنى مىورزند و در نهايت وسیله خشم و
غضب خداوند قرار گرفته ،از دورترين نقاط شمال مانند صاعقه بر سر نوع بشر نازل مى-

شوند 27.در سنت اسالمى نیز هرچند باور آن بوده که به واسطه بناى سد توسط ذوالقرنین،
شر يأجوج و مأجوج براى مدتى از سر بشر کوتاه شده ،اما در نهايت وعده خروج و قتل عام
مردم به دست آنها نیز داده شده است 23.شواهد و قرائنى در دست است که نشان مىدهد
براى مسلمانان چند قرن نخستین اسالم تا چه اندازه خطر يأجوج و مأجوج ،خطرى واقعى و
جدى تلقى مىشده است .بر اساس برخى از احاديث و روايات که به طور وسیعى در آثار
تاريخى و جغرافیايى هم انعکاس يافته 33،يأجوج و مأجوج از زمان حیات پیامبر تالش خود
را براى شکافتن سد آغاز کرده بودند 31.ابو هريره از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است که هر

روز هزاران تن از يأجوج و مأجوج براى شکافتن سد و باز کردن راه خود تالش مىکنند و در
پايان روز تنها اندکى با شکافتن سد فاصله دارند؛ اما از آنجا که از به کار بردن لفظ «ان-
شاءالله» ابا دارند ،فرداى آن روز ،سد به همان وضع نخست بر مىگردد 32.احساس بیم از

يأجوج و مأجوج تا جايى بود که در قرن سوم هجرى يکى از خلفاى بنىعباس هنگامى که
در خواب ديد رخنهاى در سد پیدا شده است ،هیاتى را مامور کرد تا با سفر به مناطقى که

گمان مىرفت سد در آنجا واقع شده است ،صحت و سقم اين امر را جويا شود 33.برخى

28. Ezekiel, 38/1-23.
 .23مسلم2213/4 ،؛ ترمذى113/4 ،؛ بلعمى.434/1 ،
30. Ibid.80.
 .31احمد بن حنبل.263/16 ،
 .32احمد بن حنبل ،همانجا؛ طبرى.133/17 ،
 .33ابن خردادبه.163 ،

يأجوج و مأجوج :تحوالت شناختى مسلمانان درباره زيستگاه آنان تا دوره مغول 73/

اين ماجرا و خط سیر هیات اعزامى خلیفه را بازتاب نگرانىهايى دانستهاند که از جانب آن
مناطق احساس مىشده است.

34

مطرح بودن يأجوج و مأجوج به عنوان منبع بالقوه خطر نیز عامل مهمى در تعیین
مکان اين قوم نزد مسلمانان بوده است .گرايش مذکور در اديان و فرهنگهاى پیش از اسالم
هم سابقه داشته .يهوديت و مسیحیت نیز يأجوج و مأجوج را با «کانونهاى خطر» بالقوه
براى خود ،مطابقت مىدادند .براى حزقیال ،آنها اقوام بدوى بى نام و نشانى در شمال

بودهاند؛ 31و مسیحیان قرن پنجم و ششم میالدى آنها را با دشمنان عینى و واقعى مانند

هونها و هپتالها تطبیق مىدادند 36.مسلمانان نیز هنگامى که در پى مکانيابى يأجوج و

مأجوج مذکور در سنت دينى خود بر مىآمدند ،به «کانونهاى تهديد» عصر خود نظر
داشتند.
موقعیت مکانى يأجوج و مأجوج در آثار پیش از حمله مغول
منابع اسالمى پیش از حمله مغول مکانهاى مختلفى را جايگاه يأجوج و مأجوج دانستهاند
و در اين زمینه تأثیر دو شاخصه پیش گفته ،يعنى مبهم و ناشناخته بودن و مطرح بودن به
عنوان کانون تهديد ،قابل مشاهده است .اين بدان معناست که در دورههاى مختلف و بسته
به شرايط عینى و تاريخى ،سرزمینهايى که به طور همزمان واجد دو شاخصه ياد شده بوده-
اند ،به عنوان محل زندگى اين دو قوم معرفى مىشدند .در برخى از اين گزارشها يأجوج و

مأجوج به طور مبهمى با ديلمیان انطباق داده شدهاند 32و اين بدان جهت بود که ديلمیان در
قرن اول و دوم هجرى و قبل از آنکه اسالم به میان آنها راه يابد ،دشمنانى سهمناک براى
مسلمانان به شمار مىرفتند؛ زيرا راه بردن به سرزمینهاى کوهستانى ،مرطوب و رازآلود آنها
34. Donzel & Schmidt, 207.
35. Ezekiel, 38 / 1-23.
36. Ibid, 82.
 .32مقدسى ،البدء و التاريخ231/2 ،؛ رازى.433/21 ،
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امرى غیر ممکن مى نمود .از اين گذشته ديلمیان طى قرن اول و دوم هجرى به طور مکرر از
مناطق خود به سرزمینهاى تحت تصرف مسلمانان حمله مىکردند و همین هجمهها
مسلمانان را مجبور به تعبیه رباطهاى دفاعى مرزى ،به ويژه در قزوين کرده بود 37.يکى از
نويسندگان مسلمان پس از نقل باورى که در آن يأجوج و مأجوج با ديلمیان [و ترکان]
مطابقت داده شدهاند ،افزوده است که «اين چیزى است که دلها از پذيرفتن آن سر باز
نمىزند» 33.همچنین در آثار جغرافىنويسان مسلمان ،مناطق و سرزمینهاى مختلف
ديگرى از جمله سرزمینهاى وراى اندلس 43،سرزمین خزران در شمال منطقه دربند 41،يا

مناطق ماوراى سرزمین خزران 42و حتى ايرانیان و خراسانىها 43،با يأجوج و مأجوج تطبیق
داده شدهاند و اين تصور با توجه به دو شاخصه ناشناخته و مبهم بودن و درک مسلمانان از
«کانونهاى تهديد» در دورههاى مختلف ،قابل تبیین و تفسیر است.
اما دستکم از قرن سوم و چهارم هجرى به بعد ،مهمترين «کانون تهديد» براى جهان
اسالم ،در جانب شمال شرقى و ثغور ماوراءالنهر دانسته مىشد .اقوام صحراگرد و
جنگجويى که در اين مناطق زندگى مىکردند و تحت عنوان کلى «ترک» شناخته مىشدند،
از گذشته بسیار دور همواره تهديدى جدى براى ساکنان يکجانشین اين مناطق محسوب

مىشدند و خاطره آن در روايتهاى جنگهاى ايران و توران در اذهان باقى مانده بود 44.در
دوره ساسانى نیز ترکان بارها مرزهاى شمال شرقى اين حکومت را مورد تهاجم قرار دادند و
مسلمانان در مقام وارثان حکومت ساسانى در اين مناطق ،از همان ابتدا با اين کانون تهديد
 .37بالذرى313-312 ،؛ ياقوت حموى342-344/4 ،؛ ابن اثیر.463/4 ،
 .33مقدسى ،البدء و التاريخ231/2 ،؛ بسنجید با :ترجمه فارسى.334/1 ،
 .43مقدسى.46،361 ،
 .41همو.46 ،
 .42ابن فقیه13 ،؛ بکرى.411/1 ،
43. Ibid, 84.
 .44قرشى.263 ،
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دست به گريبان شدند .انعکاس اين رويدادها میان مسلمانان در باور شايعى قابل مشاهده
است که بر طبق آن ،ترکان و يأجوج و مأجوج ،از تبارى مشترک دانسته مىشدند .بر اساس

اين باور گفته مىشد که يأجوج و مأجوج از فرزندان «يافث بن نوح» هستند 41و در برخى
روايتها او را با لقب پدر ترکها مىخواندند 46.طبرى ضمن نقل روايتى که در آن يافت،

پدر ترکان و يأجوج و مأجوج معرفى شده ،افزوده است که ترکان و يأجوج و مأجوج بنى

اعمام همديگرند 42.البته در اظهار اينکه يأجوج و مأجوج و ترکان تبار مشترکى دارند ،اين

نکته نیز نهفته است که آنان ضمن اينکه در صفات و ويژگىهايى اشتراک دارند ،داراى
هويت جداگانهاى هستند .به نظر مىرسد گرايش به تمايز قائل شدن بین ترکها و يأجوج و
مأجوج در نتیجه افزايش مراوده مسلمانان با آنها و مهمتر از آن در نتیجه فرايند مسلمان شدن
و ادغام ترکان در جامعه اسالمى پديد آمده است .در اين خصوص روايتى وجود دارد که
ترکان را يکى از قبايل يأجوج و مأجوج دانسته است که در اين سوى سد جا ماندهاند و دلیل
َ
ُ
نامگذارى آنها به «ترک» هم ترک آنها در اين سوى سد بوده است 47.همچنین در روايت
ديگرى دلیل اينکه ذوالقرنین اجازه داد که ترکها در اين سوى سد بمانند ،ايمان آوردن آنها

به خدا بوده است 43.برخى نیز ترکها را همان قومى دانستهاند که از دست جور و فساد
يأجوج و مأجوج به ذوالقرنین شکايت بردند.

13

بههر رو ،در اغلب منابع اسالمى ،ترکان مستقیما با يأجوج و مأجوج انطباق داده
نشدهاند ،بلکه طايفهاى از جنس و تبار يأجوج و مأجوج انگاشته شدهاند که در مجاورت و
همسايگى آنها زندگى مىکردهاند .اين اطالع ،زمینه الزم براى تعیین مکان سکونت يأجوج
 .41ابن سلیمان413/4 ،؛ طبرى ،تاريخ االمم و الملوک.213/1 ،
 .46شافعى162/3 ،؛ زمخشرى.13/4 ،
 .42طبرى ،تاريخ االمم و الملوک.231/1 ،
 .47قرطبى17/11،؛ ابن فقیه134 ،؛ ابن وصیف شاه.134 ،
 .43ابن سلیمان12/3 ،؛ قرطبى.17/11 ،
 .13ابن سلیمان12/3 ،؛ زهرى.133 ،
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و مأجوج در وراى سرزمینهاى ترکان را فراهم مىساخت .در اين نواحى مردمان زردپوست
جنگجويى زندگى مىکردند که مسلمانان در مورد آنها اطالعات اندک و مبهمى داشتند و
مساکن آنها نیز در جهت شمال شرق سرزمینهاى اسالمى واقع بود که در طول تاريخ

همواره به عنوان يک «کانون تهديد» عمده بهشمار مىرفت 11.از اين رو سرزمینهاى مذکور
از شاخصههاى الزم براى اينکه با سرزمین يأجوج و مأجوج انطباق داده شوند ،برخوردار
بود .در بسیارى از آثار جغرافیايى اسالمى ،سرزمین يأجوج و مأجوج ،جايى در منتهىالیه

شرقى مساکن ترکان معرفى شده است 12.بر اساس نوشته طبرى ،يأجوج و مأجوج در مشرق

سرزمینهاى ترکان مقیم بودند 13و بیرونى نیز آنها را صنفى از «ترکهاى مشرقى» دانسته

است 14.عالوه بر اين ،در منابع نشانىهاى ديگرى هم براى سرزمین يأجوج و مأجوج ذکر
شده است که کم و بیش به مناطق مشابهى ،يعنى به سرزمینهاى وسیع و ناشناخته اقوام
صحرا گرد زردپوست و غیر مسلمان داللت دارد؛ از جمله در برخى از منابع ،موقعیت اين

قوم ،در شمال چین ،11ماوراى تبت 16يا در فاصله میان چین و سرزمینهاى ترکان ،12تعیین

شده است .بر اساس باور ديگرى هم که دينورى نقل کرده ،ذوالقرنین سد يأجوج و مأجوج را
پس از اتمام فتح چین _و آن طور که از روايت فهم مىشود_ در حدود اين مملکت ساخته

است 17.گمان مىرود شنیدههاى مسلمانان از ديوار بزرگ چین به تطبیق آن با سد ذوالقرنین

 .11رازى.437/21 ،
 .12ابن رسته37 ،؛ يعقوبى16/1 ،؛ ابن فقیه134 ،؛ گرديزى.634 ،
 .13طبرى ،تاريخ االمم و الملوک.236/1 ،
 .14بیرونى.47 ،
.11اصطخرى7-6 ،؛ مقدسى ،البدء و التاريخ.61/4 ،
 .16بلعمى.433/1 ،
 .12مقدسى ،البدء و التاريخ.64/4 ،
 .17دينورى.32 ،
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و تطبیق اقوام جنگجويى که اين ديوار براى ممانعت از تهاجم آنها به چین ساخته شده
بود(مغوالن) ،با قوم يأجوج و مأجوج ،کمک کرده باشد.
حمله مغول و خروج يأجوج و مأجوج
منابع اسالمى تا پیش از قرن هفتم هجرى هیچ آگاهى تاريخى و جغرافیايى روشنى در مورد
سرزمینهاى وسیع و بىانتهايى که در مشرق ترکستان و شمال چین واقع است ،و اقوام
صحراگرد و جنگجويى که در اين سرزمینها زندگى مىکردند ،به دست نمىدهند و
اطالعات مبهم و اندکى درباره مغوالن در بر دارند .دو لفظ مغول و تاتار (يا تتر) که بعدها
ً
به طور گسترده براى نامیدن اين اقوام به کار رفت ،اولى در دوره پیش از حمله مغول کامال
براى منابع اسالمى ناشناخته بود 13و دومى نیز در چند مورد انگشتشمار و با مصاديق
ديگرى به کار رفته است؛ 63در مقابل ،منابع اسالمى هرگاه از سرزمینها و مردمان واقع در

شمال چین و مشرق ترکستان سخن گفتهاند ،به گونهاى مبهم به يأجوج و مأجوج اشاره
کردهاند.
ُ
 .13ظاهرا عطاملک جوينى و جوزجانى در میان مؤلفان مسلمان نخستین کسانىاند که لفظ مغولُ /مغل را به کار
بردهاند .هردوى اين نويسندگان در دوره حمالت مغول مىزيستند و آثار خود را سالها پس از نخستین امواج
حمالت مغول و در اواسط قرن هفتم هجرى به نگارش در آوردهاند (در اين باره نک .آشتیانى474-471 ،؛
جوزجانى ،جم).
 .63در منابع اسالمى پیش از حمله مغول در چند مورد معدود از تاتار يا تتر نام برده شده است .کتاب فارسى حدود
العالم در قرن چهارم هجرى ،نخستین منبع اسالمى است که از تاتارها اسم مىبرد .مؤلف اين اثر گفته است که
تاتارها از قبايل تغزغز هستند (حدود العالم .)26 ،مؤلف قابوسنامه هم بندگان تاتارى را از مقاومترين و بالکشترين
غالمان شمرده است (عنصرالمعالى. )114 ،گرديزى هم در گزارش خود در مورد کیماک (مردمى که بخش مهمى از
يک اتحاديه قبیلهاى ترک يا ترک شده در غرب سیبرى ساکن و با مسلمانان در ارتباط تجارى بودند) ،گفته که خاندان
حاکم آنها از مهتران تاتار هستند .قبیله تاتار يکى از هفت قبیله اصلى بود که اتحاديه مذکور را تشکیل مىداد (نک.
عنصرالمعالى114 ،؛ گرديزى.)143 ،
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مغوالن ساکنان سرزمینى بودند که در سنت جغرافىنويسى اسالمى به طور معمول
سرزمین يأجوج و مأجوج دانسته مىشد؛ از اين رو هنگامى که حمالت ويرانگر آنها به
جهان اسالم آغاز شد ،زمینههاى روانى و روايى زيادى براى تطبیق آن با واقعه آخر الزمانى
«خروج يأجوج و مأجوج» وجود داشت .با اين حال بررسى منابع اسالمى نشان مىدهد که
چنین گرايشى به طور جدى در میان مسلمانان مطرح نشده است .نويسندگان مسلمان و
حتى افرادى چون جوزجانى ،نسوى ،ابن اثیر و ياقوت حموى ،که با نخستین امواج
دهشتناک يورش مغوالن هم عصر بودند و حتى خود نیز در میان کسانى قرارداشتند که از

مقابل مغوالن گريخته بودند 61،در نوشتههاى خود مغوالن را با قوم يأجوج و مأجوج تطبیق
ندادهاند و به طريق أولى واقعه حمله آنها را با مسأله آخرالزمانى و موعود «خروج يأجوج و
مأجوج» يکى نینگاشتهاند .عدم تمايل به تطبیق اين دو مسأله ،حتى در آنجا نیز که در
چارچوب گرايشى غالب در فرهنگ اسالمى ،واقعه مغول را پديدهاى مقدر يا آخر الزمانى
دانستهاند ،نیز مشهود است .جوزجانى که روايتهاى متعددى به نقل از پیامبر و بزرگان دين

به منظور القاى مقدر بودن و اجتنابناپذيرى حمله مغوالن نقل کرده است 62،در هیچجا آن

را با خروج يأجوج و مأجوج پیوند نداده است .وى حتى با نقل حديثى منسوب به پیامبر که
ُ
بر اساس آن «خروج و فساد ترک» مقدمه «خروج يأجوج و مأجوج» دانسته شده است ،به
طور تلويحى بین واقعه حمله مغول و داستان خروج يأجوج و مأجوج تفکیک قائل شده

است 63.وى حمله مغول را به عنوان تحقق خروج ترک _و نه يأجوج و مأجوج_ مالحظه

مىکرده است 64.همچنین ابن اثیر هم مانند جوزجانى میان واقعه مغول و خروج يأجوج و

مأجوج تفکیک قائل شده و در مورد حمله مغول نوشته که پس از اين ،جهان تا زمان
 .61آشتیانى.474 ،
 .62جوزجانى.166 ،134 ،32-37/2 ،
 .63همو.33/2 ،
 .64همو.231 ،131 ،166 ،124/2 ،
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انقراض ،به جز حادثه يأجوج و مأجوج چیزى که با اين واقعه قابل قیاس باشد ،به خود
نخواهد ديد.

61

يکى ديگر از شواهد و قراين دال بر اينکه حمله مغول در آن دوره ،متمايز از خروج
يأجوج و مأجوج فهم مىگرديد ،اين نکته است که نويسندگان اين دوره ،مطالب اسالف
خود در مورد يأجوج و مأجوج و گزارشهاى خود را در مورد مغوالن به صورت مجزا و در
بخش جداگانهاى در آثار خود آوردهاند .جوزجانى ،ابن اثیر و ياقوت حموى که با حمله
مغول معاصر بودهاند و گزارش اين حمالت را به تفصیل بیان کردهاند ،مانند پیشینیان،
بخشى از کتاب خود را به يأجوج و مأجوج اختصاص دادهاند ،بدون آنکه هیچ گرايشى به

تطبیق مغوالن و يأجوج و مأجوج از خود نشان بدهند 66.به همین ترتیب برخى از
نويسندگان نیز که در دوره بعد از هجومهاى اولیه مغوالن و در زمان ايلخانان يا بعد از آن

زندگى مىکردهاند ،نوشتههاى متقدمان را در مورد يأجوج و مأجوج تکرار کرده 62يا از

خروج آنان به مثابه واقعهاى که در آينده رخ خواهد داد ،سخن به میان آوردهاند 67.قزوينى در
حالى که روايتهاى معمول را در مورد خروج يأجوج و مأجوج در آخرالزمان نقل کرده
است ،در جايى ديگر از حمله مغول به مثابه تحقق پیشبینى پیامبر در خروج ترکان سخن
ً
گفته است؛ بدين گونه نزد وى «حمله مغول» و «خروج يأجوج و مأجوج» کامال از هم

تفکیک شدهاند 63.درخور ذکر است که گاه برخى از نويسندگان اين دوره براى نماياندن
درندهخويى و وحشىگرى مغوالن ،آنها را به يأجوج و مأجوج تشبیه کردهاند 23.چنین

 .61ابن اثیر.313/12 ،
 .66جوزجانى143-113/1 ،؛ ابن اثیر276/1 ،؛ ياقوت حموى.132-233/362،3/2 ،
 .62بغدادى633/2 ،؛ اين وردى.446 ،
 .67شبانکارهاى43/1 ،؛ ابن عبدالهادى مقدسى33-133،؛ مقريزى.1312/6 ،132/2 ،
 .63قزوينى617-623،؛ بسنجید با :همو ،آثار البالد و اخبار العباد.171 ،
 .23نسوى.13 ،
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ً
گزارشهايى در عین حال تلويحا بیانگر تفکیک قائل شدن میان مغوالن و يأجوج و مأجوج
نیز هست.
در پاسخ به اين سؤال که چرا بررغم تمام زمینههاى موجود ،حمله مغول با باور
آخرالزمانى خروج يأجوج و مأجوج تطبیق داده نشده ،داليل متعددى مىتوان ارائه کرد؛ از
جمله اينکه در روايات دينى از سلسلهاى از وقايع ديگر به عنوان پیش نیاز و مقدمه آخر
الزمان ،قبل از خروج يأجوج و مأجوج ياد شده که خروج يأجوج و مأجوج پیش از آنها
امکان وقوع نداشته است .مطابق اکثر روايات« ،خروج دجال» و «ظهور عیسى» بايد پیش
از خروج يأجوج و مأجوج به وقوع بپیوندد 21.لزوم وقوع اين دو رويداد سبب گرديد تا واقعه

حمله مغول با روايات مربوط به خروج ترک تطبیق گردد و از خروج يأجوج و مأجوج متمايز
شود .اين روند با سپرى شدن امواج اولیه حمالت مغول نمود بیشترى يافت .مغوالن در
دورههاى بعد و بهويژه پس از آنکه شکستهايى را از برخى از قدرتهاى مسلمان متحمل
شدند و همچنین پس از آنکه با مسلمان شدن در جامعه اسالمى جذب شدند ،ديگر با
يأجوج و مأجوج شکست ناپذير و هولناک و رازآلود روايتها ،قابل تطبیق نبودند.
تعیین مکان يأجوج و مأجوج پس از حمله مغول
حمله مغول عالوه بر پیامدهاى متعدد سیاسى ،اجتماعى و اقتصادى ،تبعات مهم ديگرى
هم از جمله در حوزه دانستههاى جغرافیايى مسلمانان داشته است .يکى از نخستین و
مستقیمترين مصاديق اين پیامدها ،افزايش آگاهى و اطالع مسلمانان درباره قوم مغول و
سرزمینهاى خاستگاه اين قوم بود .از آن پس دو واژه مغول و تاتار به طور گسترده به قاموس
واژگان مسلمانان وارد شد و براى نامیدن مهاجمانى به کار رفت که از مناطق دوردست و
ناشناخته مشرق به سرزمینهاى اسالمى روى آورده بودند .در سالهاى بعد و در دوره
 .21ابى داود334/2 ،؛ طبرى126/17 ،؛ قرطبى133/16 ،؛ ابن فقیه134 ،؛ مقدسى ،محمد بن طاهر-132/2 ،
131؛ ابن عربى.243 ،
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استقرار حاکمیت مغوالن ،ايران و بخش بزرگى از سرزمینهاى اسالمى به صورت جزئى از
جغرافیاى سیاسى و ادارى بسیار وسیعى درآمد که با قلمرو مغوالن مرتبط بود .در اين دوره
بسیارى از مسلمانان به خدمت مغوالن در آمدند و ارتباط مستمرى میان سرزمینهاى
اسالمى و «يورت» اصلى مغوالن شکل گرفت .اين ارتباط ،نیز به نوبه خود افزايش
اطالعات مسلمانان از اين سرزمینها را به دنبال داشت تا جايى که برخى از نويسندگان
مسلمان اين دوره ،اطالعات قابل توجهى راجع به تاريخ ،جغرافیا و حتى ساختارهاى
اجتماعى و سیاسى مغوالن و سرزمینهاى آنها به دست دادهاند؛ اين در حالى است که اين

سرزمینها در آثار پیش از مغول به طور معمول مکان زندگى يأجوج و مأجوج دانسته مى-
شد .اين فرآيند ما را به بازشناسى دوجريان متمايز در سنت جغرافیايى مسلمان در دوره پس
از حمله مغول ،درباره يأجوج و مأجوج رهنمون مىسازد.
الف) تکرار روايات پیشین
در بسیارى از نوشتههاى جغرافیايى و تاريخى پس از حمله مغول ،مطالبى که به سنت
جغرافىنويسان قبل از حمله مغول در مورد مکان و موقعیت سرزمین يأجوج و مأجوج آمده
بود (مانند «شرق سرزمین ترکان» و «شمال چین»)،همچنان تکرار شده است؛ 22و حال

آنکه با افزايش اطالعات جغرافیايى مسلمانان ،سرزمینهاى مذکور ،همانند دوره پیش از
مغول ناشناخته بودند و از اين رو ،انطباق با سرزمین يأجوج و مأجوج نداشتند؛ براى نمونه
ابوالفداء (متوفاى 232ه) که بیش از يک قرن بعد از حمله مغول و مقارن اواخر دوره
ايلخانان مىزيسته ،در ذکر حدود مملکت چین ،همانند آثار پیش از حمله مغول نوشته که
چین از شمال به سرزمین يأجوج و مأجوج و «ساير سرزمینهاى ناشناخته» منتهى مى-

شود؛ 23در حالى که همین نويسنده از قراقروم و ساير مناطق شمال چین که مسکن مغوالن
 .22ابن وردى123 ،؛ بغدادى.633/2 ،
 .23ابوالفداء.411 ،
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بود ،اطالع داشته است 24.از طرف ديگر در برخى از آثار جغرافیايى و تاريخى دوره بعد از
حمله مغول در نتیجه افزايش اطالعات مسلمانان از مغوالن و خاستگاه و سرزمین آنها،
بخشى نیز با عنوان «بالد تتر» آمده که در آنها اطالعات کم و بیش واقعى و تاريخى در مورد
سرزمین مغوالن ارائه شده است .نکته شايان توجه آنکه نشانى و موقعیتى که براى سرزمین
يأجوج و مأجوج و «سرزمین تاتار» در اين آثار ذکر شده ،تا حد زيادى با يکديگر
همپوشانى و به موقعیت مشابهى اشاره دارند .با توجه به اينکه تمايلى به تطبیق يأجوج و
مأجوج بر مغوالن در میان نبوده ،به نظر مىرسد اين مؤلفان براى حل اين تناقض
نکوشیدهاند؛ براى نمونه ابن اثیر موقعیت سرزمین تاتارها را در شمال چین ،ابن فضل الله
عمرى در ماوراى سرزمین خطا و حدود چین 21و شبانکارهاى در اقصاى مشرق در جهت

شمال 26،ذکر کرده است .اين در حالى است که نويسنده اخیر خود نشانى مشابهى را که
مانند آن در کتب متقدمان هم ذکر شده ،براى سرزمین يأجوج و مأجوج ذکر کرده است.

22

در مجموع ،نويسندگان فوق نماينده جريانى هستند که بدون توجه به واقعیتهاى جديد
دانسته شده درباره مغوالن و افزايش اطالعات از مناطق شمال چین ،مطالب پیشین را درباره
موقعیت يأجوج و مأجوج تکرار کردهاند؛ بدون آنکه تناقض به وجود آمده را از طريق انطباق
مغوالن و يأجوج و مأجوج يا از طريقى ديگر حل کنند.

 .24ابوالفداء.121 ،
.361/12 .21
.214/22 .26
211/2 .22؛ نشانىهايى که شبانکارهاى از موقعیت سرزمین ياجوج و ماجوج به دست مىدهد بدين گونه است:
« ...و آدمى آنجا نمىرود ،و آن آخر بالد شمال است و زمینى است متعلق به بحر ظلمات»« .اقلیم ششم...از مشرق
و موضع ياجوج و ماجوج درگیرد و به شمال خراسان بدرآيد»...؛ اقلیم هفتم ...از جانب ياجوج و ماجوج به شهرهاى
ترک بدر شود» (نک .شبانکارهاى.)47-43/1 ،
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ب) تعیین مکان يأجوج و مأجوج در سرزمینهای دورتر
اين واقعیت که در بسیارى از نوشتههاى جغرافیايى و تاريخى پس از حمله مغول ،تحت
عنوان بالد تاتار يا عناوين مشابه ،اطالعات کم و بیش واقعگرايانهاى در مورد مغوالن و
سرزمینهاى آنها ارائه شده است ،خود به تنهايى نشان مىدهد که در اذهان نويسندگان آن
دوره ،مناطق مذکور که پیش از آن به طور مبهمى با نام سرزمین يأجوج و مأجوج معرفى
مىشدند ،از آن متمايز گرديده است .اما اين تمايز به عللى مانند غلبه میراث سنتى
جغرافىنويسى قبل از حمله مغول و مرسوم بودن تکرار نوشتههاى پیشین ،در بسیارى از اين
آثار منعکس نشده و نوعى تناقض به وجود آورده است .با اين حال ،اين تناقض ،در برخى
ديگر از آثار اين دوره با تصريح بر جدايى سرزمین مغوالن و سرزمین يأجوج و مأجوج ،يا
تعیین سرزمین يأجوج و مأجوج در مناطق دورتر و ناشناختهتر ،برطرف گرديده است.
حمدالله مستوفى(متوفاى 213ه) با اظهار اينکه يأجوج و مأجوج و مغوالن فرزندان مشترک
يکى از پسران يافث بن نوح به نام «میشک»اند 27،ضمن آن که براى آنها تبار مشترکى قائل

شده بر هويت متمايز آنها نیز تأ کید کرده است .بر اساس باورى نیز که ابن عربشاه منعکس
کرده است ،مغوالن طايفهاى از يأجوج و مأجوج دانسته مىشدند که در اينسوى سد

ذوالقرنین ماندهاند 23.چنین باورى پیشتر در مورد ترکان مسلمان هم نقل شده بود و ما آن را
انعکاس فرايند مسلمان شدن و خودى شدن ترکان دانستیم .انتقال مغوالن به اينسوى سد
نیز نتیجه افزايش شناخت و آگاهى از سرزمین مغوالن و منطبق ندانستن حمله مغول با
واقعه آخرالزمانى خروج يأجوج و مأجوج و در عین حال به معنى احاله سرزمین يأجوج و
مأجوج به مکانهاى ناشناخته و دورترى در ماوراى سرزمین مغوالن است .نخستین قرائن
روشن از اين تالش در سفرنامه ابن بطوطه و اثرى فارسى به نام هفت کشور يا صوراالقالیم
که در نیمه قرن هشتم نوشته شده ،به چشم مىخورد .ابن بطوطه به طور جداگانه از «ديوار
 .27نک .حمدالله مستوفى.26 ،
 .23نک .ابن عربشاه.123 ،
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بزرگ چین» و «سد يأجوج و مأجوج» سخن گفته ،در حالى که خود ،ديوار بزرگ چین را

ديده بوده و با همین عنوان از آن ياد کرده است 73.همو در مورد سد يأجوج و مأجوج مى-
گويد :در مسیر راه سد يأجوج و مأجوج قبايل آدم خوارى زندگى مىکنند که مانع از آن
هستند که کسى بتواند از سد بازديد کند 71.به گفته مؤلف هفت کشور نیز سرزمین مغوالن
ُ
پس از ختن قرار دارد؛ 72وى از قومى که آنها را زرد قبايان نامیده ،در وراى سرزمین مغوالن
ياد کرده و گفته که پس از اين قوم در جانب شمال ،سد يأجوج و مأجوج واقع شده است؛

73

و بدين گونه سرزمین يأجوج و مأجوج را به مکانهاى ناشناخته و دورترى حواله کرده است.
نتیجه
يأجوج و مأجوج در سنت دينى اسالمى همانند اقوام و مردمان يا موجودات رازآلود و
خوفانگیزى به تصوير کشیده شدهاند که در همین دنیا و در پشت سدى که ذوالقرنین براى
ممانعت از تهاجم آنها به ساير مردم جهان بنا کرده است ،به سر مىبرند .از اينرو جغرافى-
نويسان و مورخان مسلمان تمايل داشتند که در آثار خود ضمن معرفى قوم يأجوج و مأجوج،
موقعیت مکانى آنها را نیز مشخص کنند .مشخص کردن محل سکونت يأجوج و مأجوج در
وهله نخست تحت تأثیر صفات و ويژگىهايى بود که در سنت اسالمى براى اين قوم ذکر
مىشد .مجموع و برآيند اين مشخصات ،يأجوج و مأجوج را بهمثابه قومى رازآلود و مبهم
تصوير مىکرد که يک کانون بالقوه تهديد براى جهان اسالم بودند .بنابراين در دورههاى
مختلف تاريخى ،محل زندگى قوم يأجوج و مأجوج در سرزمینهايى تصور مىشد که به
طور همزمان از دو شاخصه فوق برخوردار بودند .اقوام و سرزمینهاى مختلفى ،مانند
 .73ابن بطوطه.141-142/4 ،
 .71همو.133/4 ،
 .72هفت کشور.12 ،
 .73همانجا.27 ،
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ديلمیان ،ترکان ،خزران يا ساکنان سرزمینهاى ماوراى اندلس _که هريک در دورهاى واجد
شاخصههاى باال بودند_ با يأجوج و مأجوج تطبیق داده شدهاند .اما با دگرگونى اوضاع و
شرايط تاريخى که نتیجه جابهجايى کانونهاى تهديد ،و افزايش آگاهىهاى جغرافیايى
مسلمانان بود ،پندار مسلمانان از موقعیت مکانى يأجوج و مأجوج نیز دچار تحول مىشد.
چنانکه ترکان با ادغام در جامعه اسالمى از يأجوج و مأجوج متمايز گرديدند و سرزمین
يأجوج و مأجوج در سرزمینهاى تا آن زمان ناشناخته ماوراى ترکستان و شمال چین مکان-
يابى گرديد .سرزمینهاى مذکور که مسکن اقوام جنگجويى بود که بعدها مسلمانان آنها را
با عنوان تاتار و مغول شناختند ،در آن زمان به اندازهاى ناشناخته بود که محل زندگى يأجوج
و مأجوج رازآلود و مبهم روايتهاى دينى دانسته مىشد .همچنین به علت وجود اقوام
صحراگرد جنگجو در اين مناطق که مسلمانان با تهديد هم تباران آنها آشنا بودند ،عنصر
«تهديد» نیز که آن را ديگر شاخصه مهم در مکانيابى يأجوج و مأجوج دانستیم ،قابل تسرى
يافتن به سرزمینهاى مذکور بود.
در بیشتر منابع اسالمى پیش از حمله مغول ،موقعیت سرزمین يأجوج و مأجوج در
مناطق شمالى چین و شرق ترکستان دانسته شده است ،با اين حال هنگامى که مغوالن با
عنوان ساکنان مناطق مذکور ،به جهان اسالم هجوم آوردند ،مسلمانان حمله آنها را با خروج
آخرالزمانى يأجوج و مأجوج مطابقت ندادند .اين طرز تلقى داليل گوناگونى داشت؛ از
جمله اينکه مطابق بیشتر روايات ،خروج اين قوم يک رشته وقايع مقدماتى ديگر داشت که
تا آن زمان به وقوع نپیوسته بود .بهعالوه پس از حمله مغوالن ،آگاهى جغرافیايى مسلمانان
از سرزمینهاى آنها به طور قابل مالحظهاى افزايش يافت و در نتیجه مناطق سکونت آنان که
پیشتر با عنوان مکان زندگى يأجوج و مأجوج معرفى مىشد ،با نامهاى واقعى و تاريخى،
يعنى سرزمین تاتار يا مغول وارد سنت جغرافیانويسى مسلمانان شد .اين موضوع ،با توجه به
يکى نپنداشتن مغوالن و يأجوج و مأجوج در سنت اسالمى ،به معنى تفکیک و تمايز قائل
شدن میان سرزمین مغوالن و سرزمین يأجوج و مأجوج بود .اما در عمل در بسیارى از آثار
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جغرافیايى بعد از حمله مغول ،مطالب منابع پیش از حمله مغول در مورد سرزمین يأجوج و
مأجوج که به موقعیت مشابهى داللت مىکرد ،تکرار شده است؛ اين در حالى است که در
برخى ديگر از آثار اين دوره در نتیجه افزايش شناخت از سرزمین مغوالن و خارج شدن آن از
حالت ناشناخته بودن و رازآلودگى ،موقعیت يأجوج و مأجوج به صراحت از سرزمین
مغوالن تفکیک و متمايز شده و به سرزمینهاى دورتر و ناشناخته ماوراى مغولستان احاله
گرديده است.
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