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 جمتمع املغول القبلي

 مساكنهم ومأكلهم ومشربهم

 رغد عبد الكريم النجار  م.د.أ. 

19/6/2012 تأريخ القبول:   22/4/2012 تأريخ التقديم:  
 المقدمة: 

تناولت الكثير  نرا الا اترات التخ ي يرو  ر وغ النتروع وتوترااتيا والكيانرات التياتريو      
ترررر  ال اكنررررو النتوليررررو  ارررر  التررررا و ال انيررررو  التررررا وهانورررررا ررررر هاا وت ارررراا و رررر ا ات اأ

و الهرررراتيا التياترررريو ال ا ايررررو تي  اا الاوانررررغ اااتنا يررررو ل اياررررو الناتنرررر  النتررررولا 
و  ائرررس نتررركنيا ونرررخكايا ونرررر ايا واوانرررغ ااتنا يرررو و ررر ر  هايرررع نرررا تناولتيرررا ا اترررات 

 اتتوفتيا.
 فا  نواا الا ث.ورذه الا اتو رافيا تت يو ازء نا رذا الاانغ كنا نؤر  

 وها تضننت الا اتو الاناويا اآلتيو:
 وواا: الناتن  النتولا القااا.

 ثانيا: النتاكا النتوليو.
 ثالثا: نخكع النتوع ونر ايا.

 أواًل: الطبيعة القبلية للمجتمع المغولي 
لرذ  اا النظراا القاارا ررو ا – ا التا يخ الناك  لانتروع  –تري  النااونات النتواف ة لاينا 

كررراا ترررائاا فرررا ناتناررراتيا. اذ الانا رررات القاايرررو النتنررراث ة والننترررر ة فرررا وتارررغ و اضرررا 
  ولاررعا اررري را هاائرع التتررا  والك ايررت (1)ننتوليرا  التررا ي ارو  رراارا الرر  تتر  وثالثرريا هايارو

                                                 

 جامعة الموصلية اآلدابقسم التاريخ/كل / . 
 نكتاررو اانااررو الن رر يو  ت انررو ا نررا تررايا الترراناا   آترريا الوترر  تررا يخ الترر   فررا : و اا تولررا  (1)

 . 34ص
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ونرررا ( 2)  وانررريايا ي ارررس  ارررييا تترررنيو )النتررروع((1)والن كيرررت والننتررروع والناينررراا وهيرررات
ضا النتوع فتت ر  اخنيرا تريوغ واتراو تت اايرا الااراع واليضراغ  و راا هايرع  اياو ا ا

نررا اانيررا  والا يرر ات  ننا يررا هررا   اررال  القترراوة اذ تررن ال ا اررو ال رر ا ة الرر  نرررااوا 
ا او نئويو(( ت ت ال ا  فا اال اياا ف ع الررتاء  وت تار  ا ارو ال ر ا ة فير   20الر))
  ركررذا ننررا  لررا يارر  الا  ررو لررراوغ رررذه (3) رري ا اررو نئويررو(( فررا ف ررع ال 60الررر ))

الرراالا ليترروا فييررا التاناررات النانيررو نرراناا وهرر ر وو يررا   ورررذا نررا يؤكرراه ال  الررو ااي ررالا 
نا كواولو الذ  اض ا   را كثرغ  ايارو  يراة ررذا الناتنر  فرا   اتر  الترا ااترازت ررذه 

لاايرراة )اكرريا( التررا كرراا هررا الرراالا ورررو فررا   يقرر  الرر   ا ررنو اانا ا و يررو النتوليررو ا
 ا( لتكوا اايال  ا ه اهو ا.1290-1260رر/693-658ات ذرا هواال   اا )

ا( فيقرروع  ررا نررو ا هاياررو 1275رررر/673و  اررو نررا كواولو كانررت ا رراوا تررنو )
الن كيررت التررا نضررا ايا تنتررر   رروع ا يرر ة ايكرراع نان رر  )اا الارر ا فررا الرررتاء نررا فرر   

                                                 

اع  ر    تا  اا الك يا ا نرا: الناا   لال الع  ا  ال ا  و القاايو لانتوع وننا س انترا را ينظ : (1)
 الرر اكتررو اه تيرر  ننرررو ة نقانررو  و  و ررو ااترر ة الناكيررو ال اكنررو  ارر  التررا و فررا انا ا و يررو النترروع 

 يرراة انكيررز  رراا   :. غ. . فالاينيرر  تررتو 20-17ص  ا2009ااناررو النو ررع  اآلااغ نررااة كايررو 
 .21-20ا ص 1983  ال يال ت انو تاا التانا   اااا يو والتياتيو والاتك يو 

اا ي فرر  نررا رررخا هاياترر  النترروع  ارر  ارراها هاائررع ننتوليررا فقرر   انواررغ  )انكيز رراا( ا تينررواياو ا( 2)
ا وا ضرو  انير  ز نراء هاائرع ننتوليرا تانريا تترنيو النتروع  ار  1206/رر603النؤتن  الااا الذ   قا 

تررا يخ  ا ع:كرر ا وكانرراا  تررر   ايررذه التتررنيو ا كررا تينرروايا ليررا.ترررذه القاائررع  وو ررذت كررع رررذه القاائررع 
 .382ص  ا 1977  ايرر وت اا  الااررا لاناليرريا  ت انررو نايرر  انرريا وننيرر  ااااكررا   اإلتررالنيوالررراوغ 

  3ج  ا1969ايرر وت/ لان او ررات  ت انررو الارراز الا ينررا  تررا يخ ال رر وغ ال ررايايو  :اتررتيا تررناا ي ان
 القزاز  .31-30ص  1976اي وت  اا  التاا   لان او ات  التزو النتولا   تا: اانيا  .416ص

الناررر    ن اارررو القضررراء  ال يررراة التياتررريو فرررا الاررر اس فرررا  يرررا التررري  ة النتوليرررو  ن نرررا  رررال: ااوا:
 تالو نااترتي  تير  ننررو ة نقانرو   الء ن نوا:النتوع فا النو ع والازي ة  هااو   .22ا ص1970

 .49ص  ا1985  ااناو النو ع اآلااغ  نااة كايو  ال 

اا   ات افيررو الاررالا ااهاينيررو اترريا النوتررنيو و ررالا الن رري  اليرراا    تررا ترريا ا نررا: ا الاينرري ااررو (3)
 .35ص  النتوع فا النو ع والازي ة هااو : .490  166ص  ا1979  اي وت  5  الا ايو  النيضو
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و الرو الت ر   فرا ركرذا ننرا   (1)واايينو اناراا النكرث فير .(الراة ا يث ايتت ي   ي  
تااع نا ال اواو انكراا  ار  ا  ناتر  اا يكروا فرا  الرو  رع وت  راع اائرا نتقيرا رر  

  وليرذا كراا نظراا (2)ا تااا فرا ال ري  الا ا ن و الننا س ااكث  افئا فا الرتاء وااكث 
 ث  اااوة نا ايو راوغ ا  ر اانتياز.الاااوة رو اا ا: ليا  لذا كاا النتوع ااك

ونررا يررا ر تررا يخ النترروع ااتررااء نررا الايرروا التررا ترراقت تكررويا انا ا ررو يتيا ياررا        
ونيا هاياا التكاا يتوز وا نتنقايا فا الننا س الاتي و نا ووات  نا ر نير  ونرو  اريا 

انوايررو لاناررر ر  ينترراا ال ررت ر والناررر ر اأترراع لنيرر  ترررونتا   انترراااا الرر  الضررراو ال
اأترراع لنيرر  ا تررروا و رروع ا يرر ة ايكررراع نرر  و ررااا هايارررو نررا القاائررع الننتررراة فررا اارررل 

  ورررذه الننررا س انيايررا ي اررس  اييررا فررا وهتنررا ال اضرر  (3)الننررا س نررا  رر  اء اررواا
انيو يرررررو ننتوليرررررا الرررررراايو والترررررا تقررررر   اررررر  ال ررررراوا الررررررناليو الت ايرررررو نرررررا انيو يرررررو 

 .(4)ر هيو نا اهايا الت كتتااال يا وال  الاايو ال
 

اقرر  النترروع  ارر  اررااوتيا  ترر  ااررا تكررويا انا ا ررو يتيا  ارر   يررا انكيررز  رراا         
وونتررياغ النرروا ا اليائاررو   ارر  االارررا والتررا انارررا النترروع نررا  رر وايا وتوتررااتيا ررر هاا 

يو ولرزنا  ويرع  وت ااا وكاا ليذا التنت  انظانيا القااا اأث  الواض: فا اقاء اولتيا هو 
 ونررررررا يقرررررر و انرررررروا )الياتررررررا وو اليترررررراس( الررررررذ   رررررررو انثااررررررو اتررررررتو  النترررررروع تررررررياا فيرررررر 

نررا الانرروا الررراياة القترروة  والتررا تارر ل الاقرراغ ال ررا ا  ارر  كررع نررا ي رر ج  ررا القرريا  
-وا يتتر  النقراا لرذك را –الااويو التا كراا هرا ثاتيرا انكيرز  راا فرا اترتو ه  ار  رراا  

                                                 

  لاكتررراغ والييئررو الن ررر يو الاانررر ويرررا ا  ررالت نا كواولو ت انيرررا الررر  الا ايرررو  اررا الازيرررز توفيرررس ا( 1)
 .113ا ص1977

 .105ص    الت نا كواولو نا كواولو: (2)

ت انرررو  ا رررو  )انكيز ررراا( الرررذ  فكررر  فرررا التررري  ة  اررر  الارررالا  ياا يررراة تينوترررر  : كيتررررانو  ( 3)
 .15ص  ا2005 ااا  ن كز اناو النااا لاثقافو والت اث  ال يغ 

 .15ص  ياة انكيز  اا  فالايني   تتو :( 4)
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نيا التررا اقررا ناظررا  انررات النترروع الاظرراا ن ررافظيا  ارر  تا يقيررا لاقرروا   تارر  القرروا(1)
زننيو  اياة  وكاا نا ي  ج  نيرا او ي يرا يرتيا ااراا االترزاا ايرا اترتو اا ل ياتر  تنرزع ار  

  قواو ها ت ع ال  النوت.
وكرراا ا رر اغ النارروذ ي نرروا انررا ينافترريا  ارر  ن اكررز النارروذ اررخا يارراوا ليررا نررا        
لر  ن رالاتيا )لاياترا( ليوهاروا ايرا  وررذا  راث  نرانا اتراا اايا راا تكرواا  وا ارس يري  ا

 ا  نات  لقغ و نا  فختينر  و رااؤه نرا ونر اء النتروع ارال  وج  را )الياترا( وثرا وا  اير  
 .(2)ا(1285رر/603وهتاوه وا اوا ن ا  ااا ا ي  )ا توا تنو

ا ارتنانرات انكيرز  راا تاراه رراا  وليرذا وهوانيا )الياتا( كانت ليا ااولويرو ضرن       
كاا يولا اارنيو الكاي ة فا ال ااظ  ا  ت ايرس نرا اراء فييرا وا يتروان  فرا انرزاع  قوارو 

  وهرا اوكرع نينرو ن اهارو ت ايقيرا أانر  الثرانا (3)اا ااا  ا  كرع نرا يتيراوا فرا ت ايقيرا
ل  ت ايقيررا  وهررا  رران    الررذ   رر    نرر  الررراة والقترروة  ارر  كررع نررا كرراا ي ررا(4)اتتررا 

النترررانوا الرررذيا  ضرررات االاررررا ل كنررر  فرررا ارررالا نرررا و اء النيررر  و  اتررراا الكثيررر  نرررا 

                                                 

نترال   ررياغ الرايا ا نرا ارا ي ير : اارا فضرع اا الانر    ننت  نا انروا ينظر : ا الياتا وناتض (1)
-96ص  3ج  ا2012 اا  الكتغ الاانيو  ت قيس كانع تاناا الااو    ااا ا  فا ننال  اان ا  

النروا ظ واا تارا  ارذك  ال  ر  وااثرا  النار و  ارال     تقا الايا اارو الاارار ا نرا: النق ن    .99
 .  221-220ص  2ج  القار ة زيو النق ي

Poliak: the enfluence of chingz_khan yasa, open the general of the mamluk 

state'' Bulletin of the school of orientaland African studies university of London, 

1942, vol. 10, part h, p 862-873-874. 
ننررو ات  ت قيرس اولر   را نراا  كنرز الرا   واران  التر     الاويراا  :ااو اك  ارا  ارااا ااا ايا   (2)

ايررت  الرروايز فررا تررا يخ ايرر اا   تررا: الاررا   .264  252ص  8ج  ا1971  القررار ة النايررا االنررانا 
 .177ص اع اات ة الناكيو     الناا : .299-289ص  2ج  ا2003 اتااا  ال كنو 

ايرر وت  ننرررو ات نااررو النررر س الاانانيررو  تررا يخ الرراوع الترر يانا  ت يتو يررور النا ررا: ااررا الاارر   ( 3)
 اا  ت انو  الرا  يتر   الاالا ااتالنا فا الا   النتولا  اا تولا: راول   .421-420ا ص1956
 نار ت ايس القوانيا النتوليو فا التا و النناوكيو  نزا :  تا  .28-27ص ا 1982  انرس ا تاا 

 .86-85ص  ا2006تنو   93لاااا نااو ا اتات تا ي يو 
  A.K.S. lambten: Iran in the encyclopaedia of islam, vol. 1, London, 1965, p,31.                                          

 .237ص  ا2005  اي وت  اا  الر وس  تا يخ الزناا ااا الاا  : (4)
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ال يررر  والقيررر  اتررراغ ت ايرررس ررررذه القررروانيا اذا كانرررت )الياترررا( ت ررر ا الرررذا:  اررر  ال  يقرررو 
ااتررالنيو او ااتتترراع فررا النيرراه الاا يررو  فاضرر   كثيرر  نررا النتررانيا اا يررخكاوا ل نررا 

و)الياتررررا(  نررررانا   نررررت الررررذا:  ارررر  ال  يقررررو  (1)يااونرررر  ضرررر اا نررررا ل ررررا النيتررررو كررررانوا
ااتالنيو كراا ذلر  ي ار  الر  انيرا كرانوا ياتقراوا اا الر وي تكنرا فرا الراا  واا و ررس اا 
ال يواا وتاي  ا  اا ل ونر   تارا  و ر  تائ رو فرا اا ل وفاتراة  وليرذا يت نرع 

اغ اررالنوت  أنارر  ا رراس انتررياي الرر وي الرر  التررناء  نررا يررذا: ال يررواا ايررذه ال  يقررو الاقرر
 .(2)وليذا لا ياا اوت  النتاا فا   اتاا وا يذا: ال يواا اي ة فا  ياة ال اا اتتا 

وياراو اا الق را نررا وضر  انررا ت ر يا فررا )الياترا( رررو الرزاا الناتنرر  النترولا اارراا       
نررا ذا رر   فايئررو ننتوليررا كرراا انرر  اررراا  و ا هينررو تذائيررو ينكررا ااتررتاااة نررا ال يررواا  

ال  وع  ا  التذاء فييا تي  نيتو  وليذا كاا النتولا ا يتا  ريئا نرا اترا ال يرواا 
الن اا وكا  انا في  ان  ولذل  فاا   يقو ذا يا لا يواا  تغ نرا اراء فرا )الياترا( تكروا 

اا فيا رر   ررا   يررس  نررع فت ررو فررا ال ررا  يررتا نررا  الليررا اا رراع اليررا الرر  هاررغ ال يررو 
 .(3) ت  يناس

و ارر  الرر تا نررا اتترراع انا ا و يررو النترروع  ارر   يررا )انكيررز  رراا( وكثرر ة النرروا ا       
التا انيالت  اييا  افظ النتوع فا ننتوليا  ا  تقاليارا الااويرو ولرا ي يراوا  نيرا  وليرذا 
ا يارررغ اا ا يااارررخ نرررا يا رررث  رررا الاوانرررغ ال ضرررا يو الان انيرررو لاناتنررر  النترررولا فررر

ننتوليرررا ارررخا ا يارررا ا  نظيررر   ن انرررا فييرررا  اررر   يرررا انكيرررز  ررراا  فارررا يكرررا النتررروع 

                                                 

ت انر   ررا الاا ترريو ن نرا الترروناا اا  النررالي  كرررا  تررا يخ فررات: الارالا ايان   ررا نار : الاروينا  (1)
)تررا يخ  اارراء  ارران  الترروا يخ  ررريا الررايا فضررع اا: الينررذانا  .248ص  1ا ا 1985لا اا ررو والنررر  

اا  النيضرو  ت ان   را الاا تريو فرؤاا  ارا النا را ال رياا  انكيز  اا نا اوكتا  هاا ال  تينو  هاا(
 وضرو اولرا االاراغ  اارو ترايناا ااوا ارا اارا فضرع: الارانكتا  .74-73ص  ا1985  اير وت الا ايو 

 ت انررر   رررا الاا تررريو ن نرررا  ارررا الكررر يا  ارررا  فرررا نا فرررو التررروا يخ واانتررراغ النرررريو  اترررا يخ الارررانكتا 
 .424ص ا 2007 الن كز القونا لات انو 

 .248ص  1ا تا يخ فات: الاالا  الاوينا: (2)

  ا2009  اير وت اا  النا فرو  و النتوع والتتا  ايا اانتررا  واانكترا  اول  اا ن نا: ال الاا ( 3)
 .35ص
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 اتارريا فررا ااتررتق ا  وانرراء النرراا اررع و ررذت انررو يا تضرر غ فررا ا ل ننتوليررا  كنررا لررا 
تكررا لانكيز رراا  ا ررنو لرر  اررع ناتررك ات تيرر  ثااتررو نررا ال يرراا تكرروا نقرر  ل كنرر  ت فرر  

 ا نكاا آ  . نانا تنتاا ال ااو الييا لتقاا ف
و ان  الناتن  النتولا كثي اا ايا التنت  اقين  القاايو الااويو وهروانيا )الياترا( واريا القريا 

وتراغ ذلر   ر ا اا  نياراا ( 1)ال ضا يو لراوغ الااااا التا ا تاورا وتخث  الكثير  نرنيا ايرا
  اييا.ايا الناافايا  ا الاااوة والياتا وايا النتخث يا اقيا الراوغ النتتاايا 

ورذه ال و ة ناارا اكث  وضو ا فا  انيو اولرو نتروع الاتترا  فرا آتريا الوتر    الترا 
وهانيا اتتا  انواغ تقتينات والاه انكيز راا الرذ  هترا انا ا و يتر  اريا اانراءه اا اارو 
)اوكتررا ( الررذ  كرراا ن رريا  ا ل ننتوليررا و)اررواا( اررالا القاارراس و)تولررو ( اررالا هيررالس 

ا اه رررررر  اررررررالا الراررررررريا  و)ااتررررررا  واتتررررررا ( اررررررالا نررررررا و اء النيرررررر  تاررررررا الواهاررررررو فرررررر
  وكررراا تررراغ انييرررا  ررررذه الاولرررو ي اررر  لت ارررا  اناتيرررا اأوا ررر   رررا القررريا (2)والت كترررتاا

-726الااويررررررو النتوليررررررو  فقررررررا اتينررررررت هاائررررررع ننتوليررررررا ال رررررراا الاتتررررررائا ت ناررررررري يا )
ااا اع )يروا ال رور(  (3) ا(ا( ات اي   ا ر ياو انكيز  اا )اليات1333-1326رر/734

ورو اليوا الذ  ياتن  في  ااناء اات ة ال اكنو النتوليو هاانيا نرا كرع ان راء الراالا  فرا 
نكرراا ي  ررص نترراقاا ليقرر  وا فيرر  اا كرراا ال رراا ناتزنررا اررر ياو انكيررز  رراا اا ا  كنررا 

 نرر  ننتوليررا انكرر وا  ايرر  ويضررا اهانترر  و ارر  تررنيا فررا اررالا نرراواء النيرر  اوا اا يررزو  نو 

                                                 

لرررراوغ الترررا ا تاورررا ينظررر  الاوينا:ترررا يخ فرررات: الارررالا ااالترررخث   رررذا لال ررالع  اررر  اارررل نظرررار ( 1)
 . ص  1ا ايانكرا  

فررررا  ررررا: اا ررررر   القاقرررررنا :. 102-101ص  3ج نتررررال  ااا ررررا   ااررررا فضررررع اا الانرررر  : (2)
 التررررريا الاررررراز: الا ينرررررا  .309-308ص 4ج ا 1987 ايررررر وت  اا  الكترررررغ الاانيرررررو   رررررنا و اانررررررا 

التررررا يخ  ن نرررروا: ررررراك   .185ص  ا1967  ايرررر وت اا  النيضررررو الا ايررررو لا اا ررررو والنررررر   النترررروع 
 .153ص  3ج ا 2000 النكتاو ااتالنيو  ااتالنا 

لاارر اس والراا  تررالو نااتررتي  تيرر  ننرررو ة نقانررو الرر   ااتررا نياو :تررا يخ التررزو التينررو    ترريا  (3)
تينو لنرر  و رر  نررواز لترري ة  يررو: .و يكواوفترركا  .40ص ا 1976   نررااة كايررو ااااغ ااناررو اتررااا

  7الاررراا  15ا  الاانارررو اا انيرررو ناارررو ا اترررات  ت انررر   رررا ال وتررريو  رررالي الرررايا  ثنررراا   ياتررر  
 .105ص  ا1988
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  (1)الترا كرراا يقتضرا اا يزو رررا  ارر  ااهرع فررا الترنو نرر ة  ورررذا نرالا يااارر  )ت ناررري يا(
رررا ااارررر  فرررا  رررر اع نرررر  ررررذه القاائررررع  وافرررر   ياتررر  ثننررررا لنيارررر  ال ضررر   وذلرررر  تررررنو  ننا

. فولررا نقتارر   رر ا اا انويررا ارريا الننا رر يا نررا اتاا رر  نررا النترروع (2)ا(1333رررر/734)
اترررتو نوا فرررا الننرررا س ال ضررر يو فرررا ارررالا نرررا و اء النيررر   والرررذيا و ارررس الرررذيا كرررانوا هرررا 

النتررروع الاررراو  ارررييا اترررا )هررر اونر( ا  اليانررراء تيررر  اا رررالء فرررا  ررريا ا ارررس النتررروع 
ا  اا ال ررر اع تررراا اررريا  (3)القررر اونر  اررر  النتررروع الاررراو اترررا )الاتررر ( وتانرررا الا ررروص

  وهانا اترت اع  راا اا يثارت فرا ن كرزه )الق اونر والات (  وكانت ال  وغ اينينا تاااا 
 (5)لتنتيررا ااتررتقالع كررع انيرر  فررا نن قترر ( 4) ررويال  ترر  تررات الرراالا فررا فوضرر   ا نررو

 .(6)ا1364رر/765ولتنيا  الاولو اتاغ ذل   ا  يا تينو لن  تنو 
 
 

                                                 

النتناة ت او الناظ  فا ت ائغ    او ااا ا و و  اا ن نا اا اا اريا الاواتا:ااو  اا ااا ا و و ( 1)
 .387ص ا 2011  اي وت  الكتغ الاانيواا   اان ا  و اائغ ااتاا  

  ارغ ن نرا:  اا ال ايا  .209ص تا يخ الت    اا تولا: .359ص    او ااا ا و و ااا ا و و: (2)
 .389-378ص ا 1986  القار ة النيضو الا ايو اا   انترا  ااتالا ايا النتوع 

Saunders: A history of the Mongol Conquest, London,1977, p.172. 

 .38ص  تا يخ التزو التينو    تيا: .105ص  تينو لن  يكواوفتكا: (3)
Doghlat, Miraza Muhammed: Tarikhi Rashidi, Tr. for Persian By E. D. Ross 

''London, Carzon Press,1973'', P.52. 

Hookham, H: Tamburlaine the Conqueror ''London, Hooder and Stoughto, 1967'' 

P.39.  

ت انرو  ترا يخ ا را ر  ا نينيرور: فرانا    التا ولارا رذا ال  اع ينظ  التاا يع.   ا رذه الاوض (4)
تينو لنرررر   يكواوفترررركا: .203ص  ا1965  القررررار ة ررررر كو اا ررررالا الررررر هيو  ا نررررا ن نرررروا الترررراااتا 

 .38ص  تا يخ التزو التينو    تيا: .211-209ص  تا يخ الت   اا تولا: .109ص

ترررا يخ الترررزو   تررريا:  رررا الررراويالت الترررا ظيررر ت فرررا ا قررراغ تازئرررو  انيرررو نتررروع الاتترررا  ينظررر . (5)
 .43-42التينو   ص

النقراو  فرا ا ارا  تينو  ننرررو ات  اائرغ  ررياغ الرايا ا نرا اررا ن نرا الانررقا: اارا  ر غ رراه  (6)
 .54-53ص  تا يخ التزو التينو    تيا: .35ص  ا2000انرس لاكتاغ  والييئو الاانو التو ي

Al yazdi, Sherefedden Ali: Zefer Name, Tr to English By Darby, London, 

1733, Vol,1, P,42-43. 
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 ثانيا: المساكن المغولية 
نرررو نيا ننتوليرررا  ف ضرررت الظررر و  الننا يرررو القاتررريو تررر وتيا  اررر  النتررروع فرررا        

ونن ررتيا القررا ة  ارر  التكيرر  ضررنا ننرر  ناارررا يررتالئا نرر   اياررو  يرراتيا القائنررو  ارر  
ال ررع والت  رراع  ااررا لانرراء والكررح ور ارراا ن ررو الننررا س التررا تكرروا اهررع هترروة فررا ظ وفيررا 
الننا يو  فالنتولا كاا يتنقع ن   يوانات  فرا ال ري  الر  الررناع  يرث الااراع والوايراا 

 ا ا ر اا نا   ا ة    اء ارواا فرا الانروغ  وفرا الررتاء ترن ال ا ارات ال ر ا ة والن
اوا ال رررا  النئرررو   فياررراو النترررولا ا  ارررو الارررواة الررر  الانررروغ ن رررو الوا رررات وننرررا س 

 .(1)التيوغ ليقا نات  وناريت  ا ا تياي يا القا ر
  الررر  ننرررزا ررررذا الرررنن  نرررا ال يررراة يت ارررغ نرررا النترررولا اا ي ررر  غ ناررر  فرررا ت       

ن نروا يترريع  نارر  وتاييررزه اااهانررو فيرر  ايننررا ذرررغ ويااررا فررا الوهررت ناترر   اايررات نررا 
 ياغ اا يكوا  اي  النتكا واا كاا اخات   و ة.   

رذا النتكا رو  اا ة  ا  ينو وها و   لنا نا كواولو الذ  رارا الكثي  ننيرا فرا     
و و نرا هضرااا نت رات االااراا ونظر ا أنيرا   ات  فا االا النتوع  فيقوع )و يانيا ن رن

نتتاي ة تنانا وتوض  ن  ااضيا الاال  ا   و ة ل ياو  فانيا يتت ياوا انايرا فرا 
كنررررا و رررر  لنررررا  (2)  زنررررو وا رررراة وي ولونيررررا  ا ات ي ناونيررررا نايررررا اثنرررراء رارررر اتيا...(

ع  ررررا ال  الرررو اأو اررررا )ارررع( نرررررارا اكثررر  تا رررريال  رررا نررررا اررراء لررررار نرررا كواولو فيقررررو 
نرارات  هاياو نتوليو نان   )اهاا التتا   يانيا  ار  انترااا ضراو الني  وررا  يراا ذات 
رركع ن  و را ورنررا   راة ا نرراة  ويارو ت فرر  نائارو ا راارا ن ررو اا ر   ورررا تثارت فررا 
القنو فا راء يرا  ال وس الذ  يركع ن ي  ل  فت و ل  ا الا اا وو اا اع النرو   وهرا 

اارل الا ررا ال رتي ة التررا يتر اوي  رروع الوا راة ننيررا اريا و ااررو وضرات  ار  القضررااا 
وهررااا وو تررتو  ورررا نثاتررو  ارر  الانررااا اترريو  نررا ااررا. ويت ررا رررذا اا ررا  اق رر  نررا 
الاااا الن نوع نرا ال رو  ال ررا والررا   وتؤلر  ررذه ال يراا نرخور و ترا نرا ا  نروع 

                                                 

 .105ص    الت نا كواولو نا كواولو: (1)
 .105ص   كواولو  الت نا (2)
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ايو اليت  والت  و  وررا نرا آ    كنا انيا ن ننو ا يث تن غ وتا  وت ور وت زا ات
 .(1)ال او ا يث ي نع ااي   نتاا وو تتاا ننيا

وكاا النتوع يض اوا  يانيا فا ننا س اا راغ الترا تكارع ليرا ال  روع  ار         
 .(2)هوتيا فا يت  وتيولو  ت  اذا وااوا اأ ل ها ااات  ووا  يانيا و ناورا(

لنتررروع كرررانوا يترررت انوا الا ارررات الترررا تا ررررا والن ررراا  الترررا اررريا ويررراينا ترررري  الررر  وا ا
ال يوانرررات الررر  اانرررغ الثيررر اا والانررراع وال يررروع الترررا كانرررت ت نرررع  اررر  اظي ررررا  يرررانيا 

 .(3)وونتاتيا
ووكثرر  النترروع نررا اتررتاناع الا اررات ذات اأ ارر   اررالت وليررا ويضررا   اررات نررا        

نرا يترتقاونيا ن ر  الررتاء   ااتيا ورا نظااو اتق   راا  اييرا الااراا اأتروا وت نرا
 .  (4)التزي 
       

وهررا  ررو  النترروع رررذه الا اررات انرر و  الوهررت ليقينرروا فوهيررا  يررانيا الثااتررو اتررينا ااررا اا 
اتتات النترافات فرا ترنقالتيا فكانرت   ارات  انراتيا يررت   فرا ا ررا اثنرا  رر  ثرو  وو 

 .(5)وكث   وو يانا تكوا  تي ة ذات  ااتيا يا را ثو  وا ا
ررررذه النتررراكا النقانرررو  اررر    ارررات كانرررت تترررن  الوا ررراة ننيرررا )ال  هرررو( وانررر و        

الوهت تات ظار ة نتاكا الا اات را التائاة  ا  اأتاغ فا ناتناات النتروع واراونا 
نريا نانا ون الت كاناو نقانو  ا    اات فرا  يروا ال انرات الرذيا ا قاروا انكيز راا. 

 ارر   يررا ارراتو الررذ   ارر  والرراه اررواا  ارر  نن ررغ ال انيررو فاررا اررالا النترروع القاارراس 
ا( رارا وليا  وا و  )الذ  كاا تاي اا لنار  ف نترا لروير التاتر  فرا 1226رر/624تنو )

وثنررراء   اتررر  الررر   ا رررنو اانا ا و يرررو النتوليرررو ه اهرررو ا لنقااارررو ال ررراا ننكرررو واترررتت هت 
                                                 

 .( نقال  ا ال  الو اع2) اليانش  ها  106ص    الت نا كواولو نا كواولو:( 1)

 .105ص    الت نا كواولو نا كواولو:( 2)

 .13ص   ياة تينوترايا كيترانو : .105ص    الت نا كواولو نا كواولو:( 3)

ننرررو ات النااررر اا ارر    ياتررا يخ ال رر ريارراا:  رو رراا .105ص    ررالت نررا كواولو نررا كواولو:( 4)
 .223ص  ا2002  القار ة  لاثقافو

 .348-343ص    او ااا ا و و ااا ا و و:( 5)
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ا الا ارات  وا رااا   ارات ا( الكثير  نر1255-1253رر/653-651  ات  ثالث تنوات )
اانرر اء اخنيررا كانررت اتايرررو الانرراع وال و ررو وااتقرراا ت تاررر  اخ اانيررا ارريا   اررو وا ررر ر 
 تي ة ونتوت و وكاي ة  كع ننيا كراا انثاارو نتركا نت ر    وهرا هرار  وار و  النترافو 

ي  . ويضر(1)التا تا ع ايا  ااتا الا ارو الكاير ة اريا الارانايا فكانرت ا راوا ترتو انترا 
اا لارراتو تررتو و ررر وا زواررو لكررع ننيررا ننررزا كايرر  ال اررا  ا رراا ايررا نانيرراا  ارر    اررو 

 .( 2)و نانا تاتن    اات اان اء واا ياا وات را وال اا تااو نتاكنيا كانيا ناينو
وناذك ه  وا و  يتوافس ن  نارراراه ال  الرو الا ارا )اارا ا و رو( فرا ررذه الراالا  فيرذك  

لر  ناترك  ووزار   راا نتروع القااراس وارالق غ نرا نوضر  يقراع لر  ارش اان  فرا   يقر  ا
اغ الواه   ا  نتافو تي  ااياة نا ناينو الناا  فا را  ازي ة الق ا رارا ناينرو كانارو 
ي رررايا )االاظينرررو تتررري  اارايرررا نرررا النتررروع النترررانوا فييرررا النترررااا وااترررواس وا ررراا 

 .(3) يايا والا اات تا را ال يع ايا(الن ااخ  ا اا فا اليواء  ورا ي ا وا فا   
و ررا و رر  رررذه النرراا النت  كررو يررري  ااررا ا و ررو ويضررا انرر  كرراا ها رراا وا رراة        

ننيا  فانا و ع النوض  الذ   اا لر  نوهار  وارا الناينرو هرا   ارت اخرايرا نرا النتروع  
او( و  فتررا   اايررا  ترر  واررا هررا نزلررت  ارر  تاررو  وكانررت رررذه النرراا تتررن   نررارا )اا  

 .(4)الناتك 
وي رر  لنررا )ااررا ا و ررو( نرررارا و رر ر تتااررس رررذه النرر ة انترراكا الاائاررو ال اكنررو        

لنتوع القاااس والقائنو  ا    اات ويضا  فكاا لا راا ووزار  نتراكا  ار    ارات يتنقرع 
ايررا فررا اترراا ه ونارر  نناليرر  وو ارراغ اولترر   وتكرروا لكررع زواررو نررا زوااترر  نانو ررو نررا 

                                                 

)1( Rubruk, Friar William: The Journey of willam of Rubruk to the Eastern part 

of the word, 1253-1255. ''with tow account of the eariar Journey of Hohn of 

plano De Carpini, Rock hill, London,1927'', p.95. 

 

)2  ( Rubruk: The Journey of William,p,95.  

 .223ص  تا يخ ال يا  اا: رو ويضاوينظ   ا ذل   .344ص    او ااا ا و و( 3)
 .344ص    او ااا ا و و( 4)
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ت يترررنييا االن ارررو ترررراييا ليرررا اخ يررراء النررراا  واا ليرررذا ال ررراا ))فرررا هارررواه وترررا ه الا ارررا
 .(1)ت تيغ  ايغ ااي ((

وكانت الا اات الكاي ة النااة كنتراكا لا راا وو وفر اا وتر ت  تا ررا و رااا كاير ة نرا       
. ولنرا (2)ال  ا وو الاناع وو الثير اا  ونرا الا ارات ال رتي ة فيا ررا  يرواا وا را وو اثنريا

 رو ة و ر ر  را نواكررغ   ارات كانرت ن   رروا لزوارو ا را ونرر اء اأتر ة ال اكنرو ايررذه 
الاالا فيقوع )ااا ا و و( ))و ويت ايذه الاالا  اااا نا تاظيا النتاء  نارا  وررا و ار  
رخنا نا ال ااع  ف ويت ال اتوا زواو اأني  )تا ي ( فا   او ليا  وكايا ناااو ارالنا  

يغ و يقاا الايت ناتو و واواا   وايا يراييا ا ار  ارواا فاتنرات ال ترا اراياات اأز س ال 
الاارار  و اايررا انارو نررا الا ارات فييررا اروا  يتاانيررا  ولنرا ه اررت نرا ننررزع اأنير  نزلررت 

 .(3)نا الا او ال  اأ ل  ونزع نايا ن و ثالثيا نا الاوا   ي فاا اذياليا ...((
 ظرر  نترراء ال رراا ووزارر  فكرراا ليررا ايررت نانيرراا  ارر  ررركع ونرا ال رراتوا ) ي تاررا(  ورررا و

هاررو فييررا هضررااا نررا ذرررغ وفضررو او نررا ا ررراغ ن  رراو تكرروا انثااررو  واارر  لا ينررو  
وتكوا ال يع التا تا  الا ارو ن اارو ارخثواغ ال  ير  النرذرغ  و رااا الا ارو يرا   القررا 

 ررو نائررو   اررو فررا كررع وال رراتوا االتررو فررا   اتيررا وليررا  اااررو  و ارر    اررو ال رراتوا ن
  او الثالث او اأ ا  نا الاوا   وتتار  ررذه الا ارات ن رو ثالثنائرو   ارو تا ررا الانراع 

 .(4)والاق  ت نع  زائا ال اتوا وونواليا وثياايا ووثاثيا و اانيا والن ااخ
والنتررروع يقينررروا ننرررازليا اذ تكررروا واواايرررا نتايرررو  اررر  الررراواا الررر  نا يرررو الانررروغ تاناررراا 

يرراي الترريا يو الررراياة الارر واة القاانررو نررا الرررناع  ورررذا ين اررس  ارر  ال يرراا الثااتررو وو لا  
 .(5)النقانو  ا  الا او

                                                 

 .345ص    او ااا ا و و (1)

)2  ( Rubruk: The Journey of wiliam, p. 95. 

 .343(   او ااا ا و و  ص3)

 .353-352  347-346( ااا ا و و:   او ااا ا و و  ص4)

. فينا   اا التالا  اا الازيرز: 106(  ص3واليانش ) 105( نا كو اولو:   الت نا كو اولو  ص5)
 .23-22ا  ص1981تا يخ الاولو النتوليو فا اي اا  اا  الناا    
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ونررا نظرراا توزيرر  النترراكا  نررانا ت رريا القافاررو فررا نكرراا نررا فيكرروا ز رريا القاياررو فررا وترر  
نرررا  الن ررريا ينيرررع الررر  ايرررو الررررناع وايررروت النتررراء الررر  النا يرررو الرررر هيو و  الررر  اليترررا 

 االيررا وتقرراا ننررازع ال ارراع التيرر  نتررزوايا فررا الايررو الت ايررو و  الرر  الينرريا نررا ننررزع 
 .(1)الز يا

وننزع النتولا ياارا نت اارات  ياتر  الناارريو الاتري و  فقرا هتارنت ال ينرو الر  تقترينات 
 ررااة كررع هتررا يررؤا  ترر ل ي رراا فيرر  الاائاررو  فرراأوانا واأنتاررو يكرروا نكانيررا فررا الايررو 

ن  وت تو   ا  نكاا لانع النتاء أااء وت ال ال اخ ونت اارات الننرزع وت  رص الين
الايو اليت ر نا ال ينو لااور ال ااع  واذا نا  ض  ضيو  فيكروا نكرانيا فرا الارااة 
 وع النوها اك اناا ليا لكوا رذا النكاا اأكث  افئاا فا ال ينو  ونا نكاا النوا فيكوا فرا 

ا  يرث الار اش والاارار  وتترتانع الارا اا لتاايرس ااترا و واارل الاااة فا نيايو النتك
نتتازنات ال اخ  وتتا   ينو النايرو  ينو وو وكث  توض  فييا ال اايات ااضرافيو نرا 

و ررريا النيترررو يا تضرررا الك اترررا وتترررن   (2)النرررؤا الن زنرررو و رررناايس الاررر ش واات يرررو
 .(3))ال ناليات(

اا  فيرذا ا يانرا اا  انراتيا اذا نرا اترتثنينا انكيز راا واذا كانت نتاكا النتوع را ال ير
ا( لا يقينوا اناتيا فا ننتوليرا ننرراءات  ن انيرو  لكرا نرا 1226رر/ 624النتوفا تنو )

وهانوه ياغ اا ا يايا اخنايا ننررخة تظرارا  نرا كراا فرا ال واضر  اإلترالنيو فرا ارالا نرا 
واناءا  ا  نرو ة نتترا ي  ال رينييا فرا  و اء الني  وو ال يا نثال. وكاا ووكتا   اا 

ايارررراا نوضرررر  نررررا اا ل تقرررراا  ايرررر  ننررررراءات  ن انيررررو تت ررررذ نكانرررراا لتكرررروا  ا ررررنو 
انا ا و يترر   فاررا تكررا لانترروع نررا هاررع  ا ررنو وو نكرراا ثااررت ترراا  ننرر  الرراالا  فوهرر  

لرا يكرا ررذا اا تيا   ا  نوض  ايا ا ي ة ا توا واااع ه اهو ا  لتقاا  اير  الاا رنو  و 
ونارررر و   ررررا  (4)النوضرررر  اا آثررررا اا لتررررو  ناتررررك  تررررااس لا ررررينييا  ال تررررا  اا اهررررانوه

                                                 
(1) Rubruk: The Journey of william, p. 94.  

ال رررياا  ن نرررا فرررؤاا  ارررا النا رررا: النتررروع فرررا الترررا يخ  اا  النيضرررو لا اا رررو والنرررر   ايرررر وت  ( 2)
 .23. فينا  تا يخ الاولو النتوليو فا اي اا  ص334ا  ص1980

 .352ااا ا و و:   او ااا ا و و  ص( 3)

 .98نا كواولو  ص و. نا كواولو:   ا218  ص1( الاوينا: تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا4)
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 ارر  ننررا س  -اتررينا–ال ررينييا انيررا كررانوا يقونرروا اتررا ات اتررتااهيو  ارر  هاائررع النترروع 
نارروذ هاياررو التتررا  ايررا  ال ررا نررا تررا ات رررذه القاياررو  ارر  ال رراوا الرررناليو الت ايررو نررا 

اا اأنررر  يت ارررغ نرررنيا اا تكررروا ليرررا نواهررر  وررررا  االناترررك ات الن نيرررو   وكررر(1)ال ررريا
اختررروا  ليترررت انونيا  نرررا الضررر و ة لاتنرررويا وو ال  رررا  فكررراا ررررذا الناترررك  وا رررااا نرررا 
الناتررك ات القاياررو الثااتررو التررا كانررت ليررا فررا ننتوليررا  وكرراا ي اررس  ايرر  تتررنيو ناتررك  

   نترراع  ايرر  اتررا اانيرر  نرراوو اررالي   اررالي   ورررو  اررا ة  ررا ارراا  نررا آثررا  تررو   ارر
فتناا الناتك  ااتن   فخن  )ووكتا   اا( اا يانا  ا  نتا و اأ ل الترا ي ري  ايرا 

  ورنا ي ر  لنرا نرؤ   النتروع الاروينا تاا ريع (2)رذا التو  ناينو لتكوا  ا نو لاالاه
النرراع وفيضرراا  ررا الننررراءات التررا وهانيررا ووكتررا  فررا رررذا النوضرر  فيقرروع ))... ولكثرر ة 

النوارررغ وتررزا ة ال تائررغ تررا انرراء الناينررو اترر  و  وانررو نقااررع الناينررو فررا القتررا الن تارر  
 قررواا واترراتيا اواااتيررا ننرر   رراص لا رراا  واوااررو أوااه ووها ارر   وثالثررو لا رر يا  و ااارراا 
لررا وع الاانررو و ررر وايا انرر  النانررا يوا ال ترررائيوا )ال ررينيوا( ه رر  الناررر  فررا وتررر  

لناينرررو وارررواغ تت رررع ااواارررات الناينرررو ا ترررغ توز يرررا  وانرررو   رررراا ارررثالث وان رررو اأوع ا
لانارر  والثررانا لاناكررو والثالررث لاتررقاة وال اررا يا و ارر  ينرريا الق رر  ويتررا ه ننررازع اأ رروة 
واأانرراء وال رر ر  وزينررو الق رر  والارر ش والننررازع انقرروش وز ررا    ووضرراوا فررا نترراكا 

نكررا  نايررا وو نقايررا  كنررا انررو كررع نررا ياررزا لررالات اأ رر ر وو التررقاة ارر ا اا ضرر نو ا ي
 .(3)لن اال الاناع وال يع  وننازع ن   و لانر فيا  اييا((

كنرا وهرراا )ووكتررا   رراا( ه رر اا آ رر  يااررا  را الناينررو ا رراوا ثالثررو ونيرراع  كرراا هررا وررر   
ه ررا ترو    و   ا  رناتت  نيناتيا نتانيا وااتنراه انراة  ترائيوا ترناه ووكترا  ااترا  

ه رر  ال رراا و رر  اخنارر  كرراا ه رر اا انرريالا رررارس نو ارر  اررخنواع النقرروش والارر ش الناونررو 
ويت را  الق ر  ها رو انياررو كانرت هرا و ررات لتكروا نكانراا لاارر ش  وكانرت القا رو نزينررو  

                                                 

الترزو النترولا  ت انرو  را ال وتريو  الر ( اا تولا  فاتياا فالايني  وفتش: ت كتتاا نا الارت: الا ارا 1)
ا. النارا : 1980  الكويرت  واآلااغ الي الايا  ثناا رارا  ننرو ات الناار الو نا لاثقافو والانوا 

 .19-18  16  اع اات ة الناكيو  ص

 .218  ص1فات: الاالا ايانكرا   ا ( الاوينا: تا يخ2)

 .219-218  ص 1( تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا3)
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اررخنواع نرراا ة نررا اأوانررا وال رروااا الياهوتيررو ال ارر  والن  رراو فييررا  ررول واررااوع فييررا 
 .(1)و يو  تاا 

وكرراا ووكتررا   رراا يقضررا ووهررات اتررتانان  فررا رررذا الق رر  فكرراا لرر  فيرر  نكرراا لاررر غ 
والايررو والاررر ة وت قيررس النررروة. كنررا كرراا لرر  ه رر  آ رر  ا يااررا كثيرر اا  ررا الناينررو ااتنرراه 

 .(2) ا   افو تاو ينضا في  ووهات  وثناء التاوع والنزرو
 ار  ترا: اارع ن رع  ار  الناينرو ااتنراه  ونا ه ر  )تري  او ا( فيرري  الاروينا اخنر  نقراا

ال تائيوا لا اا )ووكتا ( اا ان   رايو  اييا نقوش ونوافذه نذراو وترقوف  نت راة االااراا 
 لتؤا  وظياو التقو  الكاذاو فا وهتنا ال اض . (3)اأايل

 ا نترراو لااررع ه اهررو  (4)وو يرر اا فررواا و ررانا ليررذه الناينررو التررا و اررس  اييررا تتررنيو )ه اهررو ا(
النقانرررو ارررالق غ ننررر   والق رررو  اأ ررر ر ا يانرررا اررراا ظرررار ة الانررر اا كانرررت ننترررر ة فرررا 
ننتوليررا  فالن رراا  التررا ارريا ويرراينا وننيررا لنررؤ  ا النترروع كررالاوينا والينررذانا ا تررري  
واااا الر  ويرو ننرراءات و ر ر وهينرت  ار   يرا ووكترا   راا وو الايروا الترا و قاتر   وررذا 

نتولا اقاا ن افظاا  ار  الرنن  الرذ  كراا هرا ولار  نرا وارااارا القراناء يانا وا الراغ ال
ياررريش  يررراة الارررااوة  -الررر  وهتنرررا ال اضررر -فرررا ال رررع والت  ررراع  وازاع افررر اا ررررذا الرررراغ 

يتنقاررروا فرررا الاررر ا    وويننرررا واررراوا الكرررح والنررراء يقينررروا  يرررانيا  وهارررو نرررا ررررذا الرررراغ 
الااا ا يزيا  اارا  ا   اا و راا  اليرا ورري را  اتتو ا الناا  ورا  ا  الانوا هاياو

الاا رنو )اواا ارراتو (  وررذه النرراا  ايثرو النرررخة كانررت فرا الااايررو ونراكا إلهانررو الانرراع 
الررذيا اتررت انيا الترروفيت اتررت  اج الا ررا ثررا نررا لاثررت انرر و  الوهررت اا اتررتق ات رررذه 

تت روع فينرا اارا الر  نراا  رتي ة اارا اأناكا ا ااا نا النتوع ليقينروا فييرا  ااراا لاانرع ل
 هياا انيو يو ننتوليا الراايو فا ننت   الق ا الار يا.

ا اارا 1365ررر/ 766ونا ناينو )ه اهرو ا( فقرا انراث ت اارا انييرا  انا ا و يرو النتروع ترنو 
اا را رررا ترركانيا و ررااوا الرر  الاررااوة  ولررا ياررس نررا الناينررو اا آثررا  ننا تررو  ولاررع ترراغ 

                                                 

 .60. الينذانا: اان  التوا يخ  ص220-219  ص1( الاوينا: تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا1)

 .220  ص1( الاوينا: تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا2)

 .221-220  ص1ا ( الاوينا: تا يخ فات: الاالا ايانكرا  3)

 .60. الينذانا: اان  التوا يخ  ص218  ص1( الاوينا: تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا4)
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ي اررر  اتقررراي   الررر  تتررراه  اأترررااغ الترررا كانرررت تررراااا لقيانيرررا  فنااررروا اا تررراغ  انررراثا را
هيانيرررا اررراء لتكررروا  ا رررنو وليرررذا تررروف ت ليرررا كرررع نرررا كانرررت ت تررراج الييرررا نرررا نرررؤا نرررا 

. ولكررا ااررا انييررا  اانا ا و يررو تااررت  نيررا نررا كانررت ا ااررو اليرر  نررا تنررويا (1)ال ررا ج
لاا ررررنو ه اهررررو ا ا يا ررررا لاناينررررو  ا رررريو فانرررراث ت  ولتوضرررري: ذلرررر  نقرررروع وا نوهرررر  ا

التوا ع ن   واض  فا آتيا الوتر    فيرا ا تقر  نرثال  ار    يرس ال  ير  الرذ  ير ا  
النرراا التاا يررو ااضرريا ارراال  كنررا اا النكرراا الررذ  انرررئت  ايرر  ا ت رري  ارر  نتررا ات 

يرا الاظراا كانرت تيايو هاا ة  ا  اإلنتاج الز ا ا إل الو تكانيا  فق اهو ا  ا  زنا  انات
نوا ارررا ااهت رراايو نرررا نبكررع وررر غ تاارررغ لترركانيا نررا الاارررااا النارراو ة  ولررذل  كررراا 

ررررر/ 658تررركانيا يتا ضررروا لاناا رررو  نرررانا تنق ررر   نيرررا ررررذه النررروا ا  كنرررا  ررراث ترررنو 
ا  نررانا ونرر  هررواال  الررذ  كرراا  اكنرراا  ارر  وايررو ال رريا اايقررا  تاييزرررا اررالنؤا 1260

  ال  اع الذ  نرغ اينر  واريا و ير  )ا يرس اوهرا( الرذ  و ارا ناتر   انراا   وثا (2)نا ال يا
ا  وهررواال  هرا  فررل 1257ررر/ 655 ار  اانا ا و يررو فرا و قرراغ وفراة ننكررو  راا تررنو 

اا تررر ا  اررر  و ا اررر   الارررا ال انيرررو لناتررر   وكانرررت نيايرررو ال ررر اع تنرررازع ا يرررس اوهرررا  رررا 
ه اهررو ا  نرر  لنررا و رراايا نررا ارروع ونرروت  ال انيررو لن ررا و هررواال  ااررا وا ت اارر  ترركاا

اترراغ اناررااا النررؤا نتياررو ال  ررا   ونررا  رراث ااررا ذلرر  وا ات ررذ هررواال  اكرريا  ا ررنو 
ا  وننررذ رررذا التررا يخ و رراغ 1266رررر/ 664تررنو  (3)إلنا ا و يررو النترروع اررااا نررا ه اهررو ا

انيررو ننررا  فررل ه اهررو ا التررارو  لكنيررا اقيررت هائنررو لاقرراء  رراا نررا وفرر اا اأترر ة الانكيز 
 -1295ررررر/ 708 -694اانتقررراع الررر  اكررريا  فقرررا و ا ذك ررررا  اررر   يرررا ال ررراا تينرررو  )

                                                 

غ ليرا نرا الاارااا الناراو ة فكراا ار( يذك  الينذانا اا كع نا كانت ت تاا  ه اهرو ا نرا تنرويا كراا يا1)
فرا الن رازا ليقترات ننيرا تركاا يو ا الييا كع يوا  نتنائو   ارو كاير ة ننارؤة ااا انرو واارر او توضر  

لتنويا ه اهرو ا كراا  اأتاتا. ويذك  النؤ   ال وتا اا تولا ااا الن ا  60الناينو. اان  التوا يخ  ص
 .699التزو النتولا  ص ال يااغ نا ال يا. ت كتتاا نا الات: الا اا 

 .250( الينذانا: اان  التوا يخ  ص2)

. 262  252-242 ر اع ينظر  الينرذانا: اران  التروا يخ  ص( لت ل اا الع  ا  تاا يع ررذا ال3)
. فررررانا  : تررررا يخ ا ررررا    702 -699التررررزو النتررررولا  ص الرررر اا تولررررا: ت كتررررتاا نررررا الاررررت: الا اررررا 

 .191-190ص
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ا( الرررذ  و ترررع و ررراه اأكاررر  )كنرررال( نررر   ترررك  وونرررواع وفيررر ة الررر  ه اهرررو ا لي نرررا 1308
اأت  الانكيز انيو فييا نا تا ات اأني  )اوا(  اكا االا نا و اء الني  الرذ  تنر ا  ار  

 .(1)ا وهاا اتا ة  ا  ه اهو اتا و تينو  ا
ولا تذك  الن اا  التا ي يو ااا  يا تينو  اا و  ذكر  ليرا ااترتثناء نرا اراء  ار  لتراا 
)اارا ا و رو(  نرانا ورررا  فرا نار ل  ايثرر   را  راا نتروع الاتتررا  فرا ارالا نررا و اء 

ترتاا الني  التا اا  ايرع اراا  ار   يرا ررذا ال راا تو رات ارالا نرا و اء النير  نر  الت ك
 نررانا تنكررا رررذا ال رراا نررا ااتررتيالء  ارر  ه اهررو ا وااقرر   اييررا  انيررو  تررك يو  ررتي ة 

رررررر/ 747 -743و رررريا  اييررررا  اكنرررراا يتاارررر  وذلرررر  ا رررراوا الاترررر ة الن  ررررو ة ارررريا تررررنو )
 .(2)ا( تا يخ  كا رذا ال اا1346 -1342

ولكررا رررذه   ونررا نررا يقرراع  ررا وارروا نرراا وهانيررا  انررات النترروع تيرر  هوا هرروا فيررذا  رر ي:
الناا انيايا كانت  را ج ا ل ننتوليرا فرا الراالا الترا ا تاوررا ووهرانوا ليرا فييرا  وا را 

ا ناينررو التر ا  الواهاررو  ارر  1342ررر/ 740لوايراتيا وو اوليررا فنرثال ااتنرر  ااتو راا تررنو 
  وواتنرر  رواكررو ااررع (3)النارر ر اأانرر  لنيرر  الاولكررا لتكرروا  ا ررنو ل انيررو نترروع القاارراس

ا اولررو النترروع اا يا انيررو فررا ايرر اا والارر اس لناترر  ناينررو ن اتررو فررا اهارريا اذ ايارراا  ررا
  وهرواال  كراا هرا ات رذ نرا اكريا  ا رنو (4)ا1259رر/ 757لتكوا  ا نو لاولت  تنو 

ولاررع نررا ررروارا آثررا ه  (5)إلنا ا و يترر   لتررريا رررذه الناينررو  ارر   يرراه ازارررا اا هررع نثيارر 
ينو اإلنا ا و يو التا يؤنيا  ر ات آا  نا التياي تنوياا  وفرا  ت  وهتنا ال اض  النا

                                                 

 .320  314( الينذانا: اان  التوا يخ  ص1)

 .390-389صااا ا و و:   او ااا ا و و  ( 2)

وتاقي: ااثا  فا وهائ  هزاا وااتا  ونارو  التترا   ننررو ات اا  الكترغ  ا: تاايس اأ اا  .( ال نز   ا3)
. فر   رر  ا: ترا يخ او ارا فرا الا رو  الوتر    ت انرو ن نرا ن ر ا  376  ص1الاانيو  اي وت  ج

 .412ا  ص1966زيااة وآ  وا  اا  الناا   ان    
)4( Dmytryshyn, Basil: History of the Russia, New Jersey, 1977, p. 116. 

 .241( رو اا: تا يخ ال يا  ص5)
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اررالا نررا و اء النيرر  وهرراا ال رراا الاتتررائا كيارر   ا ررنو لرر  فييررا تررنارا  ه رررا  ورررا تقرر  
 .(1)االق غ نا ناينو نت  )ت رغ( القاينو الواهاو ايا ني  تي وا وتن هنا

   ثالثًا: مأكل المغول ومشربهم
 رانالا نينرا فرا نروع ال اراا لرذل   – ار  التالرغ  -تركع الايئو الات افيو فا و  ناتن  

الناتنرر   وايئررو ننتوليررا ررر ي و فررا نوا ارررا التذائيررو  وهررا تقررع لنررا )را ولررا انررغ(  ررا 
التراي  الاررااو  كرا اينا الررذ  زا  ررذه الرراالا فيقروع  نيررا ))فرا كررع  راغ و رروغ وا ررات 

النائو نات  واأنيا  ناا ة والراالا  اليرو نرا اأرراا   ولكنيرا تنيرو  نايو ولير فا وا ا ا
فرررا ن ا ييرررا والارررو ا ا ترررااع فيررر  ن اقررراا فارررا الررررتاء تيرررغ الاوا ررر  التررريا يو الرررراياة 
الا واة وت  ا التناء وتا س فتقترع الكثير  نرا النرار وتتتراه  الثاروج والار ا  وكثير اا نرا يقر  

غ الاوا    وفا  ا راو رراياة اضر   نا الر  اانا راي الا تاا نا ظيو  اياارا اتا
و ضرراا ل نايررو وناتررنا نررا هرروة الرر ي: والارر ا  وفررا ال رري  يكرروا ال رر  الن رر س رررو التررائا 

 .(2) ا  رذه الايئو((
ووناا ركذا ايئو فنا  اينا اا وا نت و  نقاا  الاروز الترذائا الرذ  كراا  اير  النتروع فرا 

نراا النتررولا اذا نرا و اا اا يكروا  ار  هيرا ال يراة اا وا ي رروع ررذه الراالا  وليرذا لرا يكرا و
نات  تذائياا لنواايو ايئت   فرالنتولا اترتتع كرع رراء ينكرا وكار   والنرؤ   النرريو  اارا 
ررا هرراع  ررنيا  نررانا ناررتيا اررانيا ))ا ي  نرروا ررريئاا فررخنيا  ااثيرر  لررا يكررا يت ررو  وكثرر  ننا

  ولر  ال رس فرا ذلر  أنر  لرا تكرا (3)ازي  وتي ررا((يخكاوا اني  الاواغ  ت  الكالغ وال ن
ل  النااونات الكافيو  ا ايئتيا ا كا اا ننتوليا لا تكا ها  ظيرت  ار  ارتنراا نؤ  ينرا  
اا ااررا اا ارراوت  الئررر  ايوررريا تتاررر ل لانررر س اإلتررالنا وترررقو  الاولررو ال وا زنيرررو 

                                                 

ج  اارررااا ال الفرررو الرررر هيو  ت انرررو ارررري  ف نترررير وكرررو كير  رررواا  ن اارررو ال اا رررو اترررااا  ي( لترررت ن1)
 .207-206. اا تولا: تا يخ الت    ص514-513ا  ص1954

اررو التررك   اتررااا  ( انررغ  را ولررا: انكيز رراا انا ا ررو  النررار كايررا  ت انررو ايرراء الررايا نررو    ن ا2)
 .6ص

ا  1978( ااا ااثي   واا ال تا  اا اا واا الكر ا ن نرا: الكانرع فرا الترا يخ  اا  الاكر   اير وت  3)
 .330  ص9ج
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ا( ورررو التررا يخ ناترر  1230رررر/ 628ونقتررع ا رر  تررال ينيا اررالع الررايا ننكا تررا تررنو )
 لوفاة النؤ   ااا ااثي .

ولكررا نررراراات نررا زا  ايئررتيا تا ررا لنررا  ررو ة  ررااهو  ررا واهايررا وتارر   لنرراذا كررانوا  
هتررراة ااررراة  تررر   اررر  وانررراء ااررراتيا فالتررراي  الارررااو  كرررا اينا هررراع  رررنيا ارررخنيا كرررانوا ا 

ويذرغ ال  وكث  نا ذلر  فرا  يتوانوا  ا آكع ل وا الار   نانا ا يااوا ريئاا يخكاون  
القرروع اررخنيا يررخكاوا نررا ي رر ج نررا ونثرر  الارر ر نررا ن ااررات  نررا الرروااة و  النررررينو وا 

 .(1)يتتثنوا اكع ل وا ال يوانات النيتو و ت  القنع كاا ضنا نخكواتيا
ا فرواا نااوناتر  1348رر/ 749ونا النؤ   النناوكا )ااا فضع اا الان  ( النتوفا تنو 

ارراءت  ررااهو ااررا وا و ررا ت النااونرات  ررنيا نتا ررو ا كررا اا تكررا  والترراا ات   رنيا
والتاا ة التا كانت هائنو ايا اولو الننالي  فا ن   وارالا الرراا نر  انا ا و يرو النتروع 
ترررواء وكررراا نررر  نتررروع القااررراس  وو اايا رررانييا  وو نتررروع ارررالا نرررا و اء النيررر  وو اررراها 

قرراع  رررا ايئررتيا ننتوليررراا نررا ن رر  ))وررررا فررا ايرررا نررا هرررر  الننالرر  النتوليررو اأ ررر ر ف
الايش  أنيا ليتوا ورع  اضر ة ليرا ز ع  ورراة الار ا تيار  نواررييا  وررا رنرج   راع... 
ورررا لررراة نررا ايررا نررا ترروء ال رراع اذا واررا و ررارا ل نررا ترراق  ولررا ينضررا   وررر غ ن هررو 

  نر ة و ر ر ليرر غ ن هر  وهرر وت   الا ا ليخكا  ن ة و  ر  ثرا يانر  الاظراا وياراوا تراق
 .(2) ا  رذا اقيت  يريا فيا ا يا فوا فا النخكع نا ياا  ننا ا ياا ((

ونااونات ااا فضع اا الان   رذه كاا هرا  واررا لر  ا را تارا  النترانيا الرذ  زا  ررذه 
الرراالا واتررن   اررا اا ال  ررنا ووكررارا لرر  ترراا  ا رر  اتررن  ال ررا  زيررا الررايا  نرر  اررا 

 نانا تخل  الان    ا نار ن ااهيتيا فقاع ل  اا كرع نرا هالر   ارا اا ال  رنا  نتاف 
 .(3)  ي:

ويؤكا الاايا نا النؤ  يا اخنيا كانوا يكث وا نا  يا  يوانرات تار   اارخ  ف  روا وررا 
نرروع نررا ونررواع الارر ذاا الضرر ا الررراي  ااأ نررغ تنتررر  ارروف ة  ظينررو فررا ننررا س الترريوغ 

                                                 
(1) Carpini, John of Plano: History of the Mongd, Ed, C, Dawson, Entitle. "The 

Mongol Mission, London, and New York, 1955, p.16.  
 .146  ص3  جااا ا ( نتال  2)

 .146  ص3( نتال  ااا ا   ج3)
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  ويارا النتروع ل نر  نرا اآلكرالت الناضراو لراييا  ار  (1)ت ل ياراكانوا ي  اوا انا ا
الرر تا نررا ن ررا   اا ررااو اال ررا وا كونرر  ناهررع لانرر ل  كنررا كررانوا ي رر ااوا  يوانررا 
آ   راي  ااخ  ف  وا ي اس  اي  اتا )الن نو ( ل  لوا ضا غ االتن ة ولر  وهرااا كخهرااا 

 .(2)اا(الت ي  ينتر  فا التالع الق ياو نا ني  )تان
وت   ناانات النتوع فا ف ع ال اي   ا تي را نرا الا روع اذ ينترر  الاررغ  فتترنا 
اواايا وتاوا ااانيا ويكث  ال يا والقنص  ويختا هنا رو القايارو وو الارري ة اظارا وو اراغ 
في يرر  ويقرراا  ارر  تررا ة ووا الرر  ال ارراع اأهويرراء الانيررو فياتينرروا الوااررو اأولرر  ننرر  ثررا 

ااا الرا  لي ع ن ايا كارا  الترا نرا ال اراع ونايرا النتراء واأ اراع فاارييا اا ينت اوا 
يت رررا نوا  اررر  فترررات الا رررا  وا ياقررر  اا النرررز  اليتررري  نررر  نرررا تاقررر  نرررا الاظررراا لي نررر  

 .(3)لاكالغ
ا  وفا الرتاء  نانا ييزع الق ي  فتتوء  الرو اأ اراع وا ياراوا اا ال ايرغ اا ترواف   وا 

 .(4)يع لاني  وف اا اأت ة الا ا النتاا االناء إللياء الا وا ال اويوتيكوا الاا
واأ ارراع اائنرراا رررا ووع ضرر ايا الارروع  وأاا الكاررا  رررا اأهررا   ارر  نررا يتررا  نقيررا نررا 

 ال تا  تواء  ا   يس ال يا وو اإلتا ة وو الت هو نا نؤا اآل  يا.
آل ر يا وياضرع النروت  ارر  وا ا والنترولا يارا انر  نرا النايرغ  ايرر  اا يترتاا  نرا ا

  (5)يكررروا نتترررواا  فالتتررروع يثيررر  اإل تقرررا  واازا اء لنرررا يقررروا اررر  فرررا الناتنررر  النترررولا
وو يانرراا يارروا ااررل النيتررو يا ننررا ليررا ه ارراا ناررريو فيقرروا الوا ررا نررنيا او ارراا  رراا 

ننتوليرا اذ  كاي  نا الاياع اراا ة كر ا ننر   كنرا ررارا ذلر  )ولريا  وار و ( فرا   اتر  الر 

                                                 

. 235. اارررررا الااررررر  : ترررررا يخ الزنررررراا  ص60  ص 1( الاررررروينا: ترررررا يخ فرررررات: الارررررالا ايانكررررررا   ا1)
. ااررا كثيرر    نرراا الررايا ااررو الاررااء اتررنا يع: الااايررو والنيايررو  105نررا كواولو:   ررالت نررا كواولو  ص

. انررغ  را ولررا: انكيز رراا وا افررع النترروع  ت انررو 87  ص13ا  ج1966ن ااررو الناررا    ايرر وت  
 .10ا  ص1962نت   انيا  نكتاو اانااو الن  يو  القار ة  

 (.6اليانش ) 107( نا كواولو:   الت نا كواولو  ص2)

 .7( انغ: انكيز اا انا ا و  النار كايا  ص3)

 .8( انغ: انكيز اا انا ا و  النار كايا  ص4)

 .23نغ: انكيز اا وا افع النتوع  ص( ا5)



 أ.م.د. رغد عبد الكريم النجار                                                       مساكنهم ومأكلهم ومشربهم جمتمع املغول القبلي 

 438 

تارر    ارر  الكثيرر  نررا  اررائايا و رراااتيا و  يقررو  يررريا ونررخكايا وكرراا نررا ضررنا نررا 
ررراراه الولينررو التررا هررانيا  اررع نتررولا نيتررو  لاايرراع نررا وانرراء  ررري ت   نررانا هرراا ررراة 
ن او ررو أكثرر  نررا نائررو نررا الايرراع  فقرراا اتق يايررا ووزع الا ررا الن اررو  فررا انرراء هانرر  

اا از يا الاري ة الذ  فضرا   ار  اآل ر يا ا كرا نكانتر  اااتنا يرو ارخا لا اض يا فااو وو 
و  رراه كنيررو و ضررت  ووزع الارراها  ارر  اآل رر يا فكرراا ن رريغ كررع ررر ص لقنررو وو لقنترريا 

 .(1)و ت  الاظاا كانوا يق ضونيا ويتت  اوا النخ ننيا
  اآل رر يا فررا ااا ويتاررس الناارروث الاررااو  كررا اينا الررذ  زا  رررذه الرراالا ويضرراا نرر  نررا هالرر

ناتنرر  النترروع زارررا فررا اأكررع وزررراه ارراء نتياررو اا ايئررتيا تيرر  نا رراء فيررا ا يناكرروا 
القن: وو ال اوغ اأ  ر ل نا و ال از وا يخكاوا الااكيو لاراا تواف ررا  فارا يكرا ليرا اا 

 ارر  الا ررا ليررخكاوه  ونرر  ذلرر  فررال يررخكاوا ننرر  اا كنيررات هاياررو  اا اإلكثررا  ننرر  ترريكوا 
  ويؤكرا ررذه ال قيقرو )نرا كواولو( ويضراا فيرري  الر  (2) تاغ ه اانيا ورا ااأتار هايارو

وا النترروع يقت رر وا فررا  اررانيا  ارر  الا ررا ورررو هايررع فررا نوتررا الرررتاء لياوضرروا  ررا 
ررررذه القارررو ارررالقنص فرررا نوترررا ال ايررر  كنرررا ورررر نا الررر  ذلررر   ااإلضرررافو الررر  ونيرررا ينتاررروا 

 .(3)تيا ثا ياااون  ليتت انوه  نا ال ااواأاااا نا  ايغ  يوانا
ورظ  الايش رذا ا ين اس  ا  اأت ة )الانكيز انيرو( ال اكنرو وو القاائرع النتنارذة  ار  
 يا انكيز اا و ااائ   اذ كانت رذه اأت  تايش  ياة نت فرو وت رايا   ارات النرخكوات 

اتررراات كرررخا تكررروا ا تااليرررو   ونرررا فرررا النن(4)والنرررر واات الن تاارررو نرررا الاارررااا الناررراو ة
تن رريغ  رراا اايررا لالنا ا و يررو فكرراا يقرراا لانرررا كيا فررا اا تااليررو ال ارراا الاذيررذ الررذ  
يايا  ا    اا وا نت   وا ايكرذا نناتراات ناظنيرا  رينيوا وو نرا ارالا اترالنيو 

 .(5)ياياوا فا ال اخ الناكا

                                                 
(1) Rubruk: The Journey of william, p.98.  
(2) Carpini: History of the Mongl, p. 16- 17.  

 .110  105(   الت نا كواولو  ص3)

 .250( الينذانا: اان  التوا يخ  ص4)

 .180 -179  177  ص1( الاوينا: تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا5)
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ا نتروع القااراس فيرري  ارخاا و ا ولينو  ض را )ااا ا و رو( أ را ونر اء النتروع فرا ارال
ال ااا كاا نكوناا نا ل وا ال يع  والتنا هاا نرا هارع الارا واا  والارا واا ررو النرر   
 ار  ال ارراا في ررا  اررخاا  ايرر  ثيرراغ   يرر   وهررا  ارر   ارر  كتارر  فو ررو و ارر  اترراه واهيررو 
ا   ير    ررا يو  وفرا  زانرر   زنررو تركاكيا فررا اتناارررا  ويكروا فررا الاررااة لكرع ونيرر  فرر

الاولو اا واا يقاا  اان  ل االر   ويقراا نر  ال اراا و راء  رتي  ن رنوع نرا الرذرغ وو 
الاضررررو فيرررر  نارررر: ن ارررروع االنرررراء يتررررتانا  نررررا ي يررررا وا يضرررري  ررررراء هايررررع نررررا النارررر: 

 .(1)ل اان 
ونررا  ررا نررر واات النترروع في تررع  ايررغ الارر ر الررر اغ الناضررع لرراييا  وا ت اررو  ائاررو 

الررر اغ  فيررو نثررا  ارتنرراا كررع نتررولا وليررذا ت رر ص اائنرراا كررع  نتوليررو نررا رررذا النرروع نررا
 ائاو نتوليو وا تكوا ليا اائناا نانو و نا ال يرع لترايا ننيرا  اااتيرا نرا ال ايرغ الرذ  

والقنيررز كنررا يررذك   (2)يتررت اص ننرر  ررر اغ يرر وس لكررع نتررولا اا يتناولرر  يتررن  اررر)القنيز(
اتررخثي  نررا  ا رريو ال نوضررو فيرر  يااررع  نرر  ولرريا  وارر و  اخنرر  ي اررس  الررو نررا النررروه 

 (3)الن ء فا  الو  و يرو و قايرو  ايارو فضرالا  را ال اهرو الترا ينن يرا لانر ء الرذ  يرر ا 
أنر  ا يتارا ل نر  هينر   ار  الاكرر نرا ال  الرو الا ارا  (4)وها انتاي نرا كواولو رر ا 

ذاهر   فتذوهر   ااا ا و و الذ  هاا ل  رر اغ القنيرز فرا هراي  ررغ  ولرا يكرا نرا هارع هرا
فاا يتتتر   انر  وافار  ا را و ر اا   وياراو انر   ارا اانر  رر اغ نترك  لرذل  هراع  نر  

 .(5)ان  ر اغ ا ي  في 
 

                                                 

 .353  او ااا ا و و  ص (1)

اارررا ا و رررو:   ارررو اارررا ا و رررو  ص ويترررني   كينرررو ر   105نررا كواولو:   رررالت نرررا كواولو  ص (2)
348  354                                             .Rubruk: The Journey of William, 

p. 99.  
(3) Rubruk: The Journey of William, p. 98- 99. 

 .105ا كواولو  ص(   الت ن4)

 .348  او ااا ا و و  ص( 5)
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ي نررع فررا  (1)و)القنيررز( يكرروا فررا الاررااة  انرر   ررانل ولونرر  وارريل ونكيترر  نكيررو النايررذ
س ووزارر  و نررا ن ررا او )ااررا ا و ررو( لنوكررغ  رراا نترروع القااررا (2)القرر غ  ارر  الا اررات

هاع نا ن   ))و ويت نا الا    ا الينيا والرناع نا الا اات  اييرا  وايرا القنيرز فرخن  
التررررا اا  ال رررراا  اتا يقيررررا  ارررر  النررررار  فررررختوا الررررا اا اررررو ننيررررا فخ  يتيررررا لاي انررررا نررررا 

 .(3)اات ا ((
يررررز و)القنيرررز( الن رررنوع لحنررر اء وتررررااة القررروا والنترررنا  ارررر)القنيز ااترررروا( ررررو تيررر  القن

الارراا  فيررو ياررالج ا  يقررو  ا ررو وي ررا  لنرر ات  رراة  وااررا اا تا ررع  نرر  نررااة ي اررس 
 اييا االنرااة الايضراء لياقر  الترائع ال رافا الرذ  يقراا لا ا رو وي را  ولريا  وار   اخنر  

 .(4)و تا ونواع الر اغ وننر   الا القا ة
اا التررنا والاقرر  ورررذه ونررا النررر واات اأ رر ر التررا ذك رررا )ااررا ا و ررو( نايررذ الاتررع وولارر

الن ارررو  ويرررر اونيا فرررال  (5)االاررراا كررراا النتررروع ي فاونيرررا فرررا القررر غ وي ا ونيرررا االررراوها
. كنا كانوا ي ناوا ر اغ نا  اوغ الرا ا واكنيرات وهرع نرا الر ز وو القنر: (6)يا روا

 اا توفا  ليا  اوغ رذه اأنواع نا الااااا النااو ة.
اا  نانا يناذ نرا يناكر  نرا رر اغ فخنر  يانرا الر   يواناتر  والنتولا ا يتوان   ا ر غ ال

فيثقغ ابلو  ااة ثقااا فا ر ياا ف ت  نثالا  فينتص نا الاا نا يتا او ر  ثرا يار   نكراا 
 .(7)الا ي  ت  يوه  تافس الاا  وركذا يكوا هاا اا  ا  الايش

ا اأولويرو وكثر  نرا وو ي اا اااا نا و   النناتراات الترا كراا الرر اغ النترك  ي ترع فيير
ال اررراا  ونرررا ذلررر  الو ررر  الرررذ  اررراء اررر  الاررروينا  رررا التررراهيات الالئرررا كاارررا اتوزيررر  

                                                 

 .105( نا كواولو:   الت نا كواولو  ص1)

 .331ااا ا و و:   او ااا ا و و  ص (2)

 .329  او ااا ا و و  ص (3)

)4  ( The Journey of William, p. 99.  

اليرانش  338 ن  نا ال اوغ راي  االرراي . ينظر  اارا ا و رو:   ارو اارا ا و رو  ص ( الاوها:5)
(5.) 
 .353  او ااا ا و و  ص  (6)

 .110( نا كواولو:   الت نا كواولو  ص7)
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الرررر اغ  ارررر  ال اضررر يا فررررا ا تااليرررو تن رررريغ ننكرررو  انرررراا لانتررروع فيقرررروع ))والترررراهيات 
ال و يررات ال رراي ات الالئررا ترر  ت تررو ة ال تررا  ارر   ررا و واررورا ي اررا االكاتررات 

اغ  ف اررت تررا و اأفئرراة نررا وررروا  ال ررزا والو رررو  ترر هص الزررر ة والررر اغ اخاررا يس ووكررو 
 .(1)فا كختيا كال ااغ  واناء التزع يضننا الكخر فا الكا  

وررررذا الو ررر  ا ي تاررر   رررا نرررا اررراء اررر  نرررؤ   النتررروع الينرررذانا  نرررا  ايثررر   رررا ررررذه 
اع الرر اغ اا تااليو ونرا هراا فييرا نرا رر اغ وليرو و ر غ  وكراا )القنيرز( يتقراا اراها ونرو 

 .  (2)النقاا
وايذا الو   ن تتا ا ثنا آنايا اا راء اا اا نكروا هرا و  ينرا  رو ة واضر و  را ررذا 

 النوضوع  ونا اا التوفيس.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 .207-206  ص1( تا يخ فات: الاالا ايانكرا   ا1)

 .204( اان  التوا يخ  ص2)
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The Mongol Tribal Society: 

Its Habitations, Foods and Drink 

Dr. Raghad Abdul-kareem Al-Najaar 

 

Abstract 

The present study sheds light on the Mongol tribal 

society with regard to its way of living which is based on 

wandering around the severe Mongolian steppe. This severe 

environment imposed upon the Mongols leading a severe life 

due to the shortage of economical resources which are mainly 

restricted to grazing fields. This drove the Mongols to depend 

on cattle and horses in the first place to meet the necessities of 

life. This is reflected in turn on their habitations, foods and 

drink as we shall explain later on in the course of this study.  

 


