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Abstract
The present article analyzes some Pahlavi and Persian sources such as Asouric Tree,
Bondehesh, Ayatkari Zamaspik (keep sake), Shahnameh, and also some dictionaries.
For this purpose, the two terms of Bargoush and Barchashm which are the names of
mythological beings and previous scholars made mistakes regarding introducing them,
have been examined and clarified via using the mentioned sources. It becomes clear that
Bargoushes are Goushvars or Gelim Goushs. Also, in this article, is shown that the
words Bozghoush/Bozgoush in Ferdowsi’s Shahnameh is a rewording of the word
‘Bargoush’. With a comparative review of the materials in the historical and interpretive
sources of Persian in the Islamic period and the contents of Pahlavi and Shahnameh
narratives, it was shown that these creatures are the same as Gog and Magog from the
viewpoint of having big ears. Probably, they are the Gog and Magog in Islamic texts. In
this article, the meaning of Bargoush with a literal and exploratory discussion in Persian
and Pahlavi texts is clarified and the meaning of Barchashm is suggested using an
analogy. Also, the geographical areas of Bargoushes in the narrations of Pahlavi and
Shahnameh and Gog and Magog in the traditions and Islamic sources have been
mentioned.
Keywords: Bargoush, Barchashm, Pahlavi Texts, Shahnameh, Gog and Magog

*

Corresponding author
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برگوشها و برچشمها در شاهنامه و متون پهلوی و مقایسة آنها با یأجوج و مأجوج
در روایات اسالمی
علی بصیریپور



چکیده
دو واژة «برگوش» و «برچشم» ،نام موجوداتی اسطوره ای است .بسیااری از پژوهشیررا آنهیا را بی درسییی نشیااتی و

درنیاج ب اشیباه معرفی کرده اند .نویساده در این جسیار می کوشد تا با واکاوی چاد مابع پهلوی و فارسی ماناید درتیت
آسوریک ،بادهش ،یادگار جاماسپ ،شاهاام و برتی از فرهاگ ها ،این موجودات را معرفی کاد .درنیاجی ایین بررسیی
مشخص شد برگوش ها ،همیا گیوش بسییرا  ،گوشیورا ییا گلیام گوشیا هسییاد و کلمی «بزغیوش» ییا «بزگیوش»
دردستنویسها و برتی از چاپهای شاهاام فردوسی تصحاف کلم برگوش است .بیا ییک بررسیی مقایسی ای مایا
مطالب ماابع تاریخی و تفساری فارسی در دورة اسیممی و مطالیب رواییت هیای پهلیوی و شیاهاام آشیاار شید ایین
موجودات در صفت بزرگ گوشی و صفات دیرر با یأجوج و مأجوج یاسا اند و ب گما بساار هما یأجوج و مأجوج
در روایتهای اسممی هسیاد .در این نوشیار پس از یک بحث لغوی و پژوهش در میو فارسی و پهلوی ،معایای کلمی
برگوش معلوم شد و در مقایس با آ برای برچشم ناز معاایی پاشاهاد می شیود .همچایان ازنظیر جغرافایایی بی حیوزة
مشیرک برگوشها در روایت پهلوی و شاهاام و یأجوج و مأجوج در روایات و ماابع اسممی اشاره تواهد شد.
واژههای کلیدی
برگوش ،برچشم ،میو پهلوی ،شاهاام  ،یأجوج و مأجوج
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مقدمه
مطالع و پژوهش در دانش اسطورهشااسی بساار سخت است .پژوهشرر این حوزه باید با دقت و وسیوا

و تردیید

بساار کاااش کاد .انجام کارهای تازه تاها با راهامایی پژوهش های پاشان ب انجام می رسید .دربیارة ایین پیژوهش بایید
گفت تاکاو تحقاق مسیقلی دربارة این موضوع ،باتوج ب هم جوانب و مطالع هم میو بررسیشده در ایین جسییار،
ارائ نشده است .باتوج ب ماابع موجود ،موجودات اسطورهای برگوشها و برچشمها ،نخسییانبیار در مییونی بی زبیا
پهلوی آمدهاند؛ دو پژوهشرر نامبرده در جایراه میرجما میو پهلوی ،در ترجم تود ،این موجودات را بی طیور کامیل
معرفی ناردهاند .در این نوشیار نظری های مهرداد بهار و ماهاار نوابی در یک موضوع ،با ذکر نام ایشا آمده اسیت؛ زییرا
این دو ،تاها کسانی هسیاد ک در این باره ،آ هم ب طور غارمسیقل و جزئی و در ذیل آثار دیررشا پژوهش کردهاند.
پیشینة پژوهش
ازنظر زمانی ،مهرداد بهار و ماهاار نوابی نخسیان پژوهشررانی هسیاد ک بخشی از کارشا با این مقالی ارتبیا دارد.

مطالب این پژوهشررا ب ترتاب در کیاب های پژوهشی در اساطار ایرا (بهار 144 :1361 ،و ترجم درتت آسیوریک
( 73-74 :1346آمده است و در این مقال ناز ب آنها اسیااد می شیود .در مقالی «بزگیوش در شیاهاام » (عرییا 1374 ،
دربارة بخشی از این موضوع صحبت شده است .این مقال در مجموع مقاالت کاررة جهیانی بزرگداشیت فردوسیی در
دی ماه  1369ب کوشش غممرضا سیوده ،انیشارات دانشراه تهرا  ،در صفحات  497-501ب چیاپ رسیاد .نویسیاده در
این مقال ب تصحاف بزگوش و برگوش در شاهاام فردوسی اشاره میکاد و البی گفیای است چایزی بی سیخاا دکییر
بهار و ماهاار نوابی نمیافزاید؛ باابراین بایسی و الزم بود پژوهش مسیقل و فراگاری در این باره انجام شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
دو کلم برگوش و برچشم ،نام موجوداتی اسطوره ای است؛ پژوهشررا پاشان در شااتت و معرفی درست و دقایق
آنها اشیباه کردهاند؛ باابراین ضرورت دارد باتاا بر میو مهمی ک در آنها از این موجودات یاد شیده اسیت و باتوجی بی
اسااد موجود دیرر ،ابیدا این دو واژه ازنظر لغوی تباان شوند .درواقع تباان لغیوی ایین کلمیات بی تصیحا و ترجمی
میونی کمک می کاد ک این واژه ها در آنها ب کار رفی است؛ از سوی دیرر باتوج ب شواهد موجیود ،ارتبیا هیایی بیان
برگوش ها و برچشم ها در میو پهلوی با یأجوج و مأجوج در آثار و روایت های دورة اسیممی وجیود دارد .شیااتت و
کشف این روابط ب گشود مسئل ای مشیرک در میو پهلوی و آثار و روایات اسممی کمیک تواهید کیرد .کمیک بی
کاملشد فرهاگهای لغت فارسی ک این مدتلها را ندارند ،از اهداف دیرر این مقال است.
بحث

برگوش و برچشم در متون پهلوی و شاهنامه
در ماظوم درتت آسوریک 1در اباات نود تا نود و چهار ،از موجوداتی سخن میرود ک بُز (یای از دو طرف مااظره
در ماظوم ادعا میکاد این موجودات از او (بز شار مینوشاد و زندگی آنها بی وجیود پراهمایت او وابسیی اسیت .از
توضاحات بُز چاا برمیآید ک این جاندار  ،یکوجبی و برچشماند؛ چشمهایشا برآمده است و سرشا بی سیر سیگ
شبا است؛ ابروانی ماناد ابروی انسا دارند و برگ درتت میتورند« :مردمانی ن از یک نژاد کی مییماناید در سراسیر
بوم /یکوجبی و برچشم ک چشمشا برآمده است /.سرشا ب سگ ماند و بروگشا ماند ب مردما  /ک بیرگ درتیت
تورند از بز شار دوشاد /هم این مردما را زندگی از من است» (درتت آسوریک. 73-74 :1346 ،
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در کیاب ارزشماد بادهش (زندآگاهی  1در بخشی ک از چرونری مردما صحبت میشیود ،از ایین موجیودات نایز
سخن می رود ...« :رویهم باست و پاج گون مردم از تخم کاومرث بود؛ زماای ،آبی ،برگوش و برچشم ،یکپا و آ نایز
ک ماناد شبکور پر دارد و( »...فرنبغ دادگی. 13 :1317 ،
در کیاب یادگار جاماسپ 3ناز از این موجودات صحبت شده است« :گشیاسپشاه پرسیاد کی بیوم و زمیان ایشیا ،
ورچشما و ورگوشا  ،دوا پایا و تسیارا و سگسرا چرون است؟ ب نامی اورمزدی باشاد یا ب نامیی اهریمایی؟»
(. 51 :1939 ،G.Messina
در ایاجا ناز ورچشما و ورگوشا جزو دو دسی از موجودات اسطوره ای قرار گرفی اند .در شاهاام فردوسی ناز در
دو جا از این موجودات سخن رفی است ک در هر دو ،برگوش ب طور تاها و بدو برچشم ،در جایراه اسم ماا ب کار
رفی است .فردوسی در پادشاهی کاااوو

و رفین او ب مازندرا میگوید:

وز آن روی سگساااار تاااا نااار پاااای

چااو فرساان

سیصااد کشاایده ساارای

ز برگااااوش تااااا شاااااه مازناااادران

رهاای زشاا

4

و فرساان هااای گااران

(فردوسی ،6831 ،د)81 :8

این کلم یکبار هم در داسیا تاقا چان ،در بات  1759ب کار رفی است:
ز برگاااوش و سگساااار و مازنااادران

کااا

آریااام باااا گرزهاااای گاااران
(همان ،د)262 :2

برای دریافین معای دقاق برچشم و برگوش (در بعضی از دست نویس ها و چاپ های شاهاام  ،بزگوش آمده است و
شااتین آنها ،همچاان برای درک کافات چهره و ساتیار پاارشا  ،باید در میونی پژوهش کرد ک در آنها ب هیر شیالی
از این موجودات صحبت شده است .در ادام نظری های پژوهشررا پاشان در این باره ارائ میشود.
مهرداد بهار در بخش سازدهم کیاب پژوهشی در اساطار ایرا  ،قسمتهایی از بادهش را با موضوع دربارة چریونری
مردما ترجم کرده است .او در توضا برچشم و برگوش چاان میگوید« :برگوش و برچشم بی معایای آ اسیت کی
گوش و چشم این مردما بر ساا شا بوده است؛ بر ب معاای ساا » (بهار 144 :1361 ،؛ سپس برای شاهد گفیار تیود،
اباات درتت آسوریک را ترجم کرده است« :در درتت آسوریک چاان میآید :کوه ب کوه شوم سرزمان کشور بیزرگ
را /از مرز هادوسیا تا ب دریای ورکش /آنجایی ک مردمی از نژاد دیرراند ک در سراسر آ بیوم ماندگارانید /بدسییی و
ساا چشمی ک ایشا را چشم بر ساا است /سرشا ب سگ ماند بر کوچاشا ماند ب مردما ( 5»...هما . 144 :
 

ماهاار نوابی دربارة موجودات برچشم در حاشا ترجم تود از درتت آسوریک چاان میینویسید = var c as m « :ور =
بر  +چشم .مصرع بعد ،توضا کلم برچشم است (ک چشم ب بر است ؛ اما مرادش از بر چاست؟ ساا یا بر ب معایی بیاال و
برآمده؟ در جاهایی ک از مخلوقات عجاب سخن ب ماا آمده (عجایبالمخلوقات و تصویر تاالی آنها را هم کشیاده اسیت،
چشم بر ساا ناست .شاید چشم برآمده یا از حدق درآمده بهیر از چشم بر ساا باشد» (درتت آسیوریک ،1346 ،بی نقیل از
ماهاار نوابی . 73 :درمجموع مهرداد بهار برچشم را ب معای موجودی میداند ک چشمش بر ساا است؛ اما ماهایار نیوابی ایین
سخن را نمیپذیرد .برای او دشوار است ک برچشم را ب معای موجودی با چشمی بر ساا تصور کاید و بی همیان سیبب بیر
این باور است ک «بر» ،برآمده معای میدهد و برچشم موجودی با چشم برآمده است .او دربارة معایی «بیر» در کلمی برگیوش
نظری نداده است .در ادام با شواهدی ک در توضا برگوش تواهد آمد ،ثابت میشود کی نظریی ماهایار نیوابی بی درسییی
نزدیکتر است؛ هرچاد او در ترجم تود از بات درتت آسوریک کمی اشیباه کرده است.
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برگوش و برچشم در فرهن ها
در فرهاگ ها ناز در این باره سخاانی ب ماا آمده است .در لغت نام دهخدا مدتل برچشم وجود ندارد .فرهاگهای
دیرر فارسی ناز در ذیل برچشم تاها برتی از شواهد بازمانده در میو پهلوی را باا کرده انید .دربیارة برگیوش نایز در
برها قاطع ذیل ورگوشی چاان آمده است« :بر وز سرگوشی ،گوشوارة درازی را گویاد ک تا ب دوش رسید» (تلیف
تبریزی :1361 ،ذیل ورگوشی  .دکیر معان در حاشا آ افزوده است« :در رشادی ورگوش (بدو یاء گوشواری ک بی
گرد رسد» (هما  :حاشا ذیل ورگوشی  .البی دهخدا ناز ب باا سخاا تلف تبرییزی در برهیا قیاطع بسیاده کیرده
است .در کیاب ذیل فرهاگهای فارسی ،ذیل «برگوش » چاان آمده است« :گوشوارهای ک بر باالی گوش آویزنید نی بیر
نرم گوش؛ گوشوارة باالیان و زبرگوشی آویزة باالی گوش؛ گوشوارة باالیان» (رواقی و مارشیمس . 57 :1311 ،گفیایی
است توضاحات فرهاگ ها ب شااتت واقعی این کلمات نمی تواند کمک کاد .شاید از سخاا صاحب برها و رشیادی
بیوا چاان گما برد ک اگر ورگوشی نوعی گوشوارة بلاد است ک تا گرد میرسد ،یعای گوشوارههای بزرگ و پهین،
پس «ور» یا «بر» در ورگوش یا برگوش شاید ب معای بزرگی ،درازی ،پهای و یا ماناد این معانی و مفاهام بی کیار رفیی
است؛ باابراین می توا گفت برگوش ب معاای بزرگ گوش یا پهن گوش است .ازنظر ریش شااسی نایز بی گمیا بسیاار،
جزء او این کلمات یعای «بر» ،صورت کوتاه «برگ =  »bargو برگوش ،فشردهشدة برگگوش (با ترکایب دو گیاف در
یادیرر است؛ باابراین برچشم ناز صورت فشردهشدة برگچشم بوده ک با گذشت زما ب ایین شیال درآمیده اسیت.
درمجموع برگ در این دو ترکاب ب پهای و بزرگی گوش و چشم داللت میکاد و درنیاج «بر» در ایاجا نمییتوانید بی
معای ساا باشد تا برگوش و برچشم ،گوش و چشمِ بر ساا معاا شود 6و البی در هاچ مابیع و مأتیذی هیم بی چایان
موجوداتی اشاره نشده است .پس اگر با احیاا  ،معاای گفی شده پذیرفی شود ،برچشم ناز ن موجودی با چشمِ بر سیاا ،
بلا موجودی با چشمهایی بزرگ است .برای دریافت نیاج مفاد باید میو تاریخی با دقت بررسی شود.
مقایسة برگوش و برچشم با یأجوج و مأجوج در متون دورة اسالمی
فردوسی در جلد ششم شاهاام در قسمت پادشاهی اساادر ،چاد بار از موجیودات گیوشبسییر ییا گوشیور سیخن
می گوید .گوش بسیرا با توضافات فردوسی و آ هم از زبا مردم باتیر ،هما یأجوج و مأجوج هسییاد .برگیوش هیا،
گوشبسیرا یا گوشورا با یأجوج و مأجوج در صفت بزرگبود گوشهایشا شریکاند و میتوا گفت یک موجیود
اسطورهای و بزرگگوش هسیاد.
در شاهاام وقیی اساادر از تاور ب باتیر حرکت کرد:
بااه ره باار یکاای شارسااتان دیااد پااا

کااه نگذش ا

گااویی باارو باااد و خااا
(فردوسی ،6831 ،د)79 :1

ساکاا آ دیار ب پاشواز اساادر آمدند و اساادر ناز آنها را نواتت؛ سپس از شرفییهای سرزمااشا پرساد:
بپرسااید کایاادر چااه باشااد شااگ

کاانان برتاار اناادازه نتااوان گرفاا
(همان)

آنا ب اساادر پاسخ می دهاد ک در آ سرزمان ،از موجوداتی ب نیام ییأجوج و میأجوج در رنیج و سیخیی بسیاار
هسیاد:
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ازیاا کااوهساار تااا بااه اباار اناادرون
ز چیاانی کااه مااا را پاای و تااا

نیسا

دل ما پار از رنا و درد اسا

و خاون

ز یااأجوج و مأجوجمااان خااوا

نیس ا
(همان)

سپس ظاهر اندام و اعما یأجوج و مأجوج را توصاف میکااد:
هماااه رویهاشاااان چاااو روی هیاااون

زبااانهااا س ایه دیاادههاشااان چااو خااون

سا ایهروی دنااادانهاااا چاااون گاااراز

کاااه یاردشااادن ناااند ایشاااان فاااراز

همه ت پر از ماوی و ماوی همچاو نیا

باار و سااینه و گااوشهاشااان چااو پیاا

بخسااپند یکاای گااوش بسااتر کننااد

دگاار باار تاا خااویش چااادر کننااد
(همان)

آنا از اساادر میتواهاد برای مشامتشا چارهای باادیشد و اساادر ب ساتین سد و نیابودی ییأجوج و میأجوج
اقدام میکاد.
در جای دیرری از پادشاهی اساادر در شاهاام  ،مردی گیوش بسییر از چریونری وضیعات شیهر اسییخوانی بیرای
اساادر توضا می دهد .او میگوید :شهر اسیخوانی در آ سوی دریاست ک بااهای آ را با اسیخوا پوشاندهانید و بیر
ایوا های ساتیما هایش نقشهایی از افراسااب و کی تسرو نراشی اند .سپس ب تواست اساادر ب آ شهر مییرود و
گروهی از پارا و جوانا آنجا را با جامها و تاجهای گوهرآگان نزد اساادر میآورد .در ایاجا ناز گوشبسیر ایینگونی
وصف میشود و اینبار باابر گفی شاهاام  ،گوشبسیر نام انسا است:
پدیاااد آماااد از دور ماااردی ساااتر

پاار از مااوی و بااا گااوشهااای باانر

تاانش زیاار مااوی اناادرون همچااو نیاا

دوگوشااش بااهکااردار دو گااوش پیاا
(همان)669 :

اساادر از او نامش را میپرسد و او در پاسخ میگوید:
باادو گ اا

شاااها ماارا بااا

و مااا

همااان گااوشبسااتر نهاااده اساا

نااا
(همان)

همان گوش بسیر در چاد بات بعد «گوش ور» ناز توانده شده است ک درتور مقایس با سخاانی اسیت کی تیاکاو
دربارة ورگوش یا برگوش گفی شد؛ همچاان تأیادی بر ردکرد ترجم «گوش بر ساا » برای برگیوش ییا ورگیوش در
میو پهلوی است.
افزو بر ماابع تاریخی در تفاسار قرآ کریم ،قصص قرآ و انباا و همچاان ماابعی با عاوا عجایبالمخلوقات ناز از
موجوداتی با گوش های بزرگ یاد کرده اند .وج مشیرک مطالب هم این آثار هما است ک در اباات شاهاام در داسیا
اساادر گفی شد .این موجودات باشیر در این آثار از نوع انسا شمرده شده اند .گاهی ناز آنها را تارج از نیوع بشیر بیا
گوش هایی بساار بزرگ و پهن معرفی کرده اند .چاانا پاشیر باا شد ،در ذکر تاریخ فیوحات اسیاادر مقیدونی ،از ایین
موجودات گاهی با نام یأجوج و مأجوج یاد شده است .در تفسار آیات قرآ کریم 7،ذیل داسییا ذوالقیرنان نایز از آنهیا
صحبت شده و این سخاا کاممً سازگار با شال ظاهری برگوشها و توصافاتی است ک دربارة آنها باا شده اسیت .در
ادام ب گفی های برتی از این ماابع اشاره میشود.
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در ترجم تفسار طبری در توصاف یأجوج و مأجوج چاان آمده است« :و باالی این یأجوج و مأجوج یک گز باشید
و دو گوش دارند چادِ گوش پام  ،فراخ و بزرگ و یک گوش در زیر اوگااد و یای بر پشت( »...طبری. 195 :1319 ،

توصاف طبری دربارة این موجودات کاممً با توصافات فردوسی شباهت دارد .البی تارار توصیافات ترجمی تفسیار
طبری در میونی ماناد تفسار ابوالفیوح رازی ناز آمده است ک یا مأتذ هر دو شاهاام بوده است و یا از مایابع فردوسیی
در سرود شاهاام اسیفاده کرده اند« :امارالموماان علا السمم گفت :باالی ایشا یک بدست بیاش ناسیت ...و بی ماناید
چهارپای موی دارند براندام و پوشش ایشا میوی اسیت؛ از سیرما و گرمیا بی آ میوی تویشیین را پوشیاده دارنید و
گوش های بزرگ دارند یای پرموی چو پشم گوسفاد و یای اندک موی؛ چو بخسیباد لحیاف کااید و دیریری دواج
بسازند» (ابوالفیوح رازی ،بیتا ،ج. 450 :3
بلعمی می گوید« :این یأجوج و مأجوج دو برادر بودند از فرزندا یافث بن نوح و پاغمبر و از پس طوفیا آنجیا بی
حدّ مشرق اوفیادند و پس آ دو کوه اندر قرارگرفیاد و ایشا نسلی کردند و از پشت هریای چادین هزار فرزند آمید و
تلق بساار شد و صورت ایشا صورت آدماا است ولاان باالیشا دو گز است و گوش هاشا چاا دراز است ک بیر
زمان همی کشاد و جام بر تن ندارند و برها باشاد و چو بخسپاد ،یای گوش زیر کااد و یایی زبیر تیویش پوشیاد
چو بسیر و لحاف( »...بلعمی. 501 :1311 ،
در عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (عجایب نام  ،از آثار قر ششم هجری ،دربیارة ایین موجیودات چایان
آمده است« :یأجوج و مأجوج و ناسک و ماسک از ترکا است ...عمرو ابن عاص می گوید :از پاغامبر پرسیادند از حیا
ذوالقرنان .گفت غممی رومی بود ب ساحل مصر رساد؛ اساادری را باا کرد؛ آنر ملای وی را بر هوا بیرد .گفیت چی
می باای؟ گفت دو مدیا  .دیرربار وی را ببرد .گفت چ می باای ؟ گفت یک مدیا  .گفیت آ عیالم اسیت و دیریر همی
دریاست ک محاط تواناد .آفریدگار هم عالم ب تو نمود .قومی را دید روی سرا داشیاد با ییأجوج و میأجوج جایگ
میکردند .قومی دیرر دید کوتاه با سرا جاگ میکردند و اجاا

ایشا میدید؛ تیا چهیار هیزار امیت را بدیید .قیومی

گوش فال داشیاد و هریای عمر تود داند تا هزار چشم از اوالد تود نبااد ،نمارد» (همدانی. 130 :1375 ،
از گفی های همدانی می توا دریافت این موجودات بزرگ گوشی ک گیوش فایل دارنید ،غایر از ییأجوج و میأجوج
هسیاد.
در بسااری از ماابع کهن و جدید از این موجودات با حواشی و داسیا هایی گسیرده و با پاچ وتاب یاد شده است؛ اما
میأسفان هاچیک از آنها برای شااتت معاای لغوی برچشم و برگوش گرهگشا ناست.
در برها قاطع ذیل واژة «گلامگوش» آمده است ک قدما گوشبسیرا را گلامگوش ناز میتواندند و دقاقاً گلیامگیوش را
ب جای گوشبسیر ب کار میبردند« :مردمی بودهاند ماناد آدم؛ لاان گوشهای آنها ب مرتب ای بزرگ بیوده کی یایی را بسییر و
دیرری را لحاف میکردهاند و آنها را گوشبسیر هم میگویاد» (تلف تبریزی :1361 ،ذیل گلامگوش .
محمد معان با باا مطالبی از عجایبالمخلوقات در ذیل گفی صاحب برها بر آ است ک این موجودات بزرگگیوش
را «ماسک» میگفی اند و ازنظر جایراه جغرافاایی و شال ظاهریشا هما گیوشبسییرا ییا گلیامگوشیا ییا گیوشورا
(ورگوشا  ،برگوشا

بودهاند« :در عجایبالمخلوقات (چاپ هاد 1331ق ص 514آمده :گروهی بود ک ایشیا را ماسیک

تواناد و ایشا در جهت مشرق نزدیک یأجوج و مأجوج بر شال آدمی بودند و مر ایشا را گیوشهیا بیود ماناید گیوش
فال ،هر گوش ماناد چادر باشد؛ چو تواب کااد یای از دو گوش برسیراناد و گوش دیرر چادر کااد» (هما .
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در هم ماابعی ک از برگوش ها یا ترکابات مشاب آ (ماناد گوش بسیرا  ،گلام گوشا  ،یأجوج و مأجوج یاد شیده و
در این پژوهش ناز ب آنها اشاره شد ،از برچشم سخای ب ماا ناامده است .پاشیر ب طیور کوتیاه دربیارة برچشیم چایان
گفی شد ک بهیر است این کلم در مقایس با برگوش ب معاای بزرگچشم معای شود .برچشیم در مییو پهلیوی ماناید
بادهشن و یادگار جاماسب ،در کاار برگوش آمده است و در این جسیار با ارائ شواهد و مثا ها روشن شد برگوش بی
معای بزرگگوش است؛ همچاان با مقایس اسااد دورة اسممی مشیخص شید ییأجوج و میأجوج ،همیا برگیوشهیا و
گوش بسیرا و یا گلام گوش ها بوده اند و درسیی این موضوع دریافت شد؛ باابراین تا ب دست آمد ساد یا اسااد دیرری
در رد یا اثبات این موضوع ،برچشم باتوج ب برگوش ،ب معای بزرگچشم یا برآمدهچشم معاا میشود.
نای پایانی ایاا چادین بار ،هم برگوش و هم یأجوج و مأجوج در ماابع مطالع شده در ایین مقالی بی معایی اسیم
ماا ب کار رفی است؛ یعای برگوش ب معاای جایی ک برگوشها زندگی میکردهانید و ییأجوج و میأجوج بی معایای
ماانی بوده است ک این موجودات در آ ساکن بودهاند .نسبتداد جهت یا ماا جغرافاایی ویژهای ب این موجیودات
ممان ناست؛ زیرا در هر دوره ای و یا در ماا هر قوم و طبق ای جهت و جای ویژه ای داشی اند؛ بیرای مثیا «در قیرو
میوسط  ،سوریا  ،بمد تاتار را مأجوج نامادند؛ لان اعراب زماای را ک در ماان دریای قزوین و بحر اسود واقیع اسیت،
مأجوج می نامادند» (هاکس 751 :1349 ،؛ «برتی ساایاا را ک ب روزگار حزقاا در باتیر آساا ماندگار بودند میأجوج
می داناد ...پژوهشررا گویاد این دو واژه (یأجوج و مأجوج نیام دو قبالی از قبالی هیای مانیدگار در ماچیوری (چیان
شمالی بوده است .بوماا ماچوری از قبالی هیای میانچو ( Manchuمیأجوج و توانریو  tuanguو یوچانیگ yuchang

(یأجوج فراهم آمده بودند ...ایاا چان و ترکسیا و مغولسیا را گسیرة تاتت و تاز تود می کردنید تیا دییوار بیزرگ
چان ...ساتی شد» (ابناثار ،1370 ،ب نقل از حاشا بر ترجم تاریخ ابناثار. 331 :
نتیجهگیری
باتوج ب شواهدی ک از میو پهلوی و شاهاام و دیرر میو تیاریخی ارائی شید ،دربیارة برچشیمهیا ،برگیوشهیا،
گوشبسیرا  ...این نیایج ب دست آمد:
الف برگوش در میو پهلوی ب معای دارندة گوشهای بزرگ و پهن است .جزء «بر» در برگیوش بی پهایی و بزرگیی
گوش موجودات برگوش اشاره میکاد؛ ب همان سبب میتوا گفت برچشم موجودی با چشیمهیای بیزرگ اسیت و ایین
برتمف سخن برتی از پژوهشررا است ک برگوشا و برچشما را موجوداتی تصور کردهاند ک گوش و چشم بر سیاا
داشی اند؛ زیرا دستکم در پاشاهاد این معای (دارندة چشمهای بزرگ برای برچشم یک قریا و شاهدی وجود دارد.
ب برگوشها و برچشمها موجودات اسطورهای هسیاد ک در میو یادشده در این مقال  ،نامی از آنها بر جای مانیده
است .البی در میو تاریخی ماناد شاهاام  ،با نامهای دیرری جزو انسا ها ب شمار رفی اند.
ج چاانا از عبارات شاهاام برمی آید ،گوش بسیرا یا گوشورا با برگوشا در میو پهلوی مقایسی پیذیر اسیت و
حیی هر دو را میتوا یای دانست .یأجوج و مأجوج در روایتهای اسممی ناز همیا برگوشیا ییا گیوشبسییرا ییا
گلامگوشا بودهاند.
د بزگوش ک در برتی از دستنویسها و چاپهای شاهاام ب کار رفی است ،تصحاف برگوش اسیت و برگیوش
در شاهاام  ،نامرذاری ب شاوة ذکر حا و ارادة محل است؛ یعای برگوش محل ساونت موجودات برگوش بوده است.
هی دربارة جهت جغرافاایی برگوش در شاهاام ب جز از روی گما چازی نمیتوا باا کرد .اگر پذیرفی شیود کی
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برگوشها هما یأجوج و مأجوج هسیاد ،پس با احیاا  ،آنها را ب جغرافاای یأجوج و مأجوج مییتیوا ماسیوب کیرد.
برتی از ماابع ،محل یأجوج و مأجوج را شما یا شما شرق آساا دانسی اند و ییا چاانای بایا شید ،گلیامگوشیا در
گذشی ب مشرق جغرافاایی ماسوب بودهاند .با این توصاف گما برده میشود ک برگوشا و ...ناز موجودات اسیاطاری
هسیاد ک محل زندگیشا مشرق یا شما شرق آساا بوده است.

1

پینوش ها
 .1ماظوم ای ب زبا پهلوی با محیوای مااظره ماا بز و درتت ترما ،دربارة برتری یای بر دیرری است.
 .1کیاب دیای و تاریخی ب زبا پهلوی است .مطالبی دربارة آفریاش و بعضیی اطمعیات تیاریخی و جغرافایایی دارد؛ امیا باشییر
دربارة آفریاش جها از آغاز تا انجام سخن میگوید.
 .3یای از نام هایی است ک پازندِ آ باقی مانده است و برای شااتت بسااری از واژههای رایج ،پراهمات است.
 .4بات نخست در چاپ مساو ب این صورت است :وزا روی بزگوش تا نرمپای ...و بات دوم :ز بزگوش تا شاه مازندرا . ...
 .5در ابیدای مقال اتیمف ترجم مهرداد بهار و ترجم ماهاار باا شد ک درتور توج است.

 .6ماناد مهرداد بهار .گفیای است در گویش بخیااری تلفظی از برگوش ب صورت بلگوش «  » bal gu sوجود دارد کی بیر دارنیدة
گوشهای تالی بزرگ و پهن داللت میکاد؛ ب طوریک از حالت عادی تارج شده باشد؛ چ انسیا باشید چی غارانسیا ؛ بیرای
مثا بزهای معروف ب نژاد افغانی ک گوش های بزرگ و آویزا دارند ،بل گیوش نامایده میی شیوند .همچایان بوتی ای محلیی بیا
برگهای بساار پهن را و ناز آترین مهرة دم حاوانات را ک ب نخسیان مهرة کمر مییرسید «بیل دییم» = «( »bal dimدییم = دُم
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 .1شاهد این سخاا از ابوریحا بارونی در الیفهام آمده است« :پارساا ب حسب مملاتها بی هفیت کشیور قسیمت کیردهانید.
نخسیان کشور هادوا  ...ششم کشور ترک و یأجوج و مأجوج ...اقلام پاجم از زمان ترکا مشرقی ابیدا کاد و جای ییأجوج انیدر
سد بسی و بر گروههای ترکا و قبال های معروف از آ ایشا برذرد« (دهخیدا :1351 ،ذییل ییأجوج و میأجوج همچایان ر.ک:
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