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 :املقذمــــــت

غفذ كبُلت قىقىوي باؾم قٗب ألافاعي )       ُٖSnake ؤو قٗب )

(، وحكخم ولمت قىقىوي مً اؾم ؾىؾىوي Neweهُىي )

(sosoni ًوهى هٕى مً الٗكب ًىمى بىثرة في ألاحؼاء الغغبُت م )

ؿخسضم لبىاء  ٌُ ُتالىالًاث اإلاخدضة الظي  ، وفي (1)اإلاؿاهً املخغَو

َللذ ٖليهم حؿمُت هىىص حباٌ عووي مً 
ُ
الؿُاق هفؿه، ؤ

ً ألاواثل ٖبر الغغب  ما ٌكاع (2)اإلاؿخىكفحن واإلاؿافٍغ
ً
، وغالبا

 اؾم قٗب الىاصي ألنهم واهىا ًسُمىن في الىصًان 
ً
بليهم ؤًًا

ذ  في والًت  (3)(Bitterroot mountain)حىىبي حباٌ بُترٍو

 .(4)ؤًضاهى

( 400 – 300ٖضص ؤفغاص كبُلت قىقىوي ما بحن ) ًتراوح    

، وهم مً البضو الغخل الظًً ًهُاصون البِؿىن (5)شخو

(Bison)(6) ىىا ، وكض وان ؤؾالف كبُلت قىقىوي ؤٌو مً اؾخَى

مً حىىبي ، الظي ًمخض (7)(Great Basinمىُلت الخىى الُٗٓم )

وما ٌؿمى مىُلت واصي اإلاىث  (8)(Californiaوالًت والُفىعهُا )

(Death Valley)(9) في  في الجؼء الجىىبي ٖبر اإلاغجفٗاث الجبلُت

بر ألاحؼاء الكمالُت الغغبُت  (10)(Nevadaوؾِ والًت هُفاصا ) ٖو

لى طلً ألاؾاؽ واهذ  (11)(Utahمً والًت ًىجا) ووالًت اًضاهى، ٖو

اث عثِؿت بدؿب  كبُلت قىقىوي جىلؿم ٖلى زالر مجمٖى

ت الكمالُت وؾِ وحىىب والًت  ٗها الجغغافي؛ فاملجمٖى جىَػ

ت الغغبُت في والًت هُفاصا والكغكُت في والًت  ؤًضاهى، واملجمٖى

ت الكمالُت  ا يمً املجمٖى واًىمىغ، وكض واهذ كبُلت ؾاواحاٍو

 الجذور التأريخيت لقبيلت شوشووي

 *روان عشام حمودي   

 ماريا حسً مغتاظ

 الجامعت املستىصزيت / كليت التربيت الاساسيت

 امللخص  معلوماث املقالت

: جاريخ املقالت ىُت وكض          ىذ في الكماٌ الغغبي مً اللاعة الامٍغ ش ؤخضي كباثل الهىىص الخمغ التي ؤؾخَى ًدىاٌو البدث جاٍع

 مً خًاعة وجغار جلً اإلاىُلت التي وكإث فيها بدضوص اللغن الؿاب٘ ٖكغ, وكض ٖاقذ في بِئه غحر 
ً
مثلذ حؼءا

لً جإكلمذ في حؿُحر امىعها, ػاولذ كبُلت مؿخلغه هدُجت الٓغوف اإلاىازُت التي اخاَذ بها لىنها بالغغم مً ط

ً الاؾبان وهظا ٌٗني انها اقترث بالفغوؾُت, وكض ؾاٖضتها جلً  قىقىوي ججاعة الخٌُى بمؿاٖضة اإلاؿخٗمٍغ

ان ما  الخجاعه في جدؿحن ْغوفها اإلاِٗكُت ووؾٗذ مً جدالفاتها م٘ كباثل الهىىص الخمغ الازغي, لىنها ؾٖغ

م كبُلت قىقىوي ؤم مً فلضث ججاعة الخٌُى بمغوع ا لؼمً المخالن ؤغلب اٖضائها زٌُى هثحره ؾىاء ًٖ ٍَغ

 ًٖ نٗىبت خهىلها ٖلى ألاؾلخت والبىاصق التي وان ًمخلىها غغمائها مً اللباثل الازغي, لظا 
ً
غحرها، فًال

 ي.فإهىا مً زالٌ هظا البدث ؾىداٌو الىكىف ٖلى بٌٗ الجىاهب ؤلاكخهاصًت وؤلاحخماُٖت للبُلت قىقىو

ش الاؾخالم:   12/5/2022 جاٍع

ش الخٗضًل :   31/5/2022  جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــكــ   8/6/2022 كبــ

  22/9/2022 مخىفغ ٖلى الىذ:
   

  الكلماث املفتاحيت :

قىقىوي ، الفغاء ، الخٌُى ، 

 . الهُض
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ت جًم ما (12)ي جيخلل م٘ حغحر اإلاىاؾمالت ، فياهذ ول مجمٖى

 .(13)( ٖاثلت10 – 2ًلاعب )

     
ً
 وزلافُا

ً
ا  لغٍى

ً
اث اعجباَا بىاًء ٖلى طلً، جغجبِ جلً املجمٖى

بلباثل ؤزغي في مىُلت الخىى الُٗٓم؛ منها كبُلت وىماول 

(Comanche)(14)( وكبُلت ًىث ،Ute) (15) وكبُلت باًىث ،

(Paiute)(16) ، وكض واهذ جلً اللباثل مً ٖاثلت ؤوجى ؤػجُيان

ت ) وهي بخضي الغوابِ التي ؾاٖضث  Uto Aztecan)(17)اللغٍى

خحن وحٗلها في  لماء ألاهثروبىلىحُا ٖلى عبِ املجمٖى حن ٖو اللغٍى

ت  ت واخضة هبحرة نهاًت اللغن الؿاب٘ ٖكغ، بال ؤن مجمٖى مجمٖى

 ٖلى وىماول اهفهلذ بلى قغقي والًت واًىمىغ زم اهخ
ً
للىا حىىبا

 .(18)ٌَى اإلاىدضع الكغقي لجباٌ عووي بلى الؿهٌى الجىىبُت

ؾىىذ الكٗىب التي جخدضر هىمً )ؤخض فغٕو لغت ؤوجى     

يا الكمالُت ، بما  ؤػجُيان ت( في الجؼء الىبحر مً غغبي ؤمٍغ اللغٍى

في طلً ؤحؼاء مً الخىى الُٗٓم وهًبت وىلىمبُا وحباٌ عووي 

والؿهٌى الىبري اوازغ اللغن الؿاب٘ ٖكغ واواثل اللغن الثامً 

اث اإلاىدكغة ٖلى اجهاٌ  ٖكغ، وم٘ طلً خافٓذ جلً املجمٖى

الخمغ املجاوعة لهم في مباقغ ؤو غحر مباقغ م٘ كباثل الهىىص 

، ففي فهل الكخاء جىًم كبُلت قىقىوي (19)ؤماهً ؤزغي 

اث قىقىوي الكغكُت ؤو الغغبُت لغغى  الكمالُت بلى مجمٖى

 
ً
ىضما جيىن اللبُلت مخدضة بكيل وامل مٗا الهُض اإلاكترن، ٖو

ًاء كىاٖض وؤهٓمت اللبُلت التي اهًمىا بليها، لىً  ًدب٘ ألٖا

ان ما جىفهل اللباث دبلى ٖضص كلُل فلِ مً الٗاثالث ؾٖغ ل ٍو

 
ً
 .(20)مٗا

 م٘ ما جم طهغه؛ بن ؤفغاص كبُلت قىقىوي مغجبُىن    
ً
وجماقُا

بكيل هبحر بإعاييهم، فلم جىً بمثابت ميان للِٗل فُه 

فدؿب، بل اَللىا ٖلى ألاعى اؾم ألام ليىنها مهضع عػكهم، 

ىٓغ بلُه ٖلى  ًُ ؤهه وؤن ؤي يغع ًلخم باألعى التي ٌؿىىىنها 

هجىم مباقغ ٖليهم، ووان هظا اإلابضؤ هى الظي حؿبب بىثحر مً 

 ًٖ 
ً
ىحن الجضص، فًال اإلاكاول بحن كباثل الهىىص الخمغ واإلاؿخَى

اٖخلاصهم بإن ول هباث وخُىان وهظلً ألاعى لها عوح خُت وؤن 

ُض ٖالكتهم بها، وبهظا الكإن، واهذ  ٖليهم املخافٓت ٖليها وجَى

ت وألاعاض ي للىهىف والُىابُ٘ واإلال ابغ والفىىن الصخٍغ

الاخخفالُت مٗنى ملضؽ لضي كبُلت قىقىوي مً زالٌ الُلىؽ 

 ٖلى كبُلت 
ً
التي ًخم بحغائها، وكض ؤنبذ طلً الهضف نٗبا

 بلى ؤعاييهم، 
ً
ىُحن غغبا ىحن ألامٍغ قىقىوي بٗض ونٌى اإلاؿخَى

وإزغ طلً ؤصي اهفهالهم ًٖ ؤعيها بلى فلضان اعجباَهم 

 .(21)باألعى

ىام      خهلذ  1700 – 1690ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه، زالٌ ألٖا

كبُلت قىقىوي ٖلى الخٌُى التي حاءث م٘ ؤلاؾخٗماع ؤلاؾباوي 

، هظلً بٗض ؤن كامذ كبُلت وىماول بكً غاعاث (22)للمىؿًُ

ىت هُىمىؿُيى في الٗام   بلى 1507ٖلى مؿخَى
ً
غها قماال ، وجمٍغ

دكاع الخٌُى هدى ، هما ؤن َغق اه(23)ؤفغاص كبُلت قىقىوي

م مىاب٘ نهغ  الكماٌ الغغبي حغث ٖبر نهغ ألافعى ًٖ ٍَغ

، وهىا ًجب ان وكحر بلى (24)وىلىعاصو وغغاهض وألانهاع الخًغاء

هلُت مهمت، ؤهه مً زالٌ كبُلت قىقىوي اهدكغث ججاعة 

وكبُلت هحزبحرؽ  (25)(Flatheadالخٌُى م٘ كبُلت فالتهُض )

(NezPerce)(26) الي ، هما خهلذ ول مً كبُلت بِىض صي اوٍع

(Pendd'Orielle)(27) ( وكبُلت والِؿبُلKalispel)(28) وؾبىوان ،

(Spokan)(29)  في الهًبت الكمالُت الغغبُت ٖلى الخٌُى اما

مباقغة مً كبُلت قىقىوي ؤو بكيل غحر مباقغ مً اللباثل التي 

 
ً
 .(30)خهلذ ٖلى الخٌُى ٖبر كبُلت قىقىوي ؾابلا

 ليل مً      
ً
بىاًء ٖلى طلً ؤنبدذ كبُلت قىقىوي ؤهثر تهضًضا

وكبُلت  (32)(Creeوكبُلت هغي ) (31)(Blackfeetكبُلت بالهفُذ )

( ً ، بؿبب ٖضم امخالهها للخٌُى ختى Assiniboine)(33)ؤؾُيُبٍى

مما وان له ؤلازغ في حكىُل جدالف بحن اللباثل  1734ٖام 

ت صمغث كبُلت  1741الثالزت، وفي الٗام  قىقىوي ؾب٘ ٖكغة كٍغ

باليامل وكخلىا حمُ٘ ؤفغاصها مً الغحاٌ واليؿاء واإلاؿىحن، 

 وباٖىهً ملابل الخٌُى والبًاج٘، وكض 
ً
واجسظوا الفخُاث ٖبُضا

 كباثل ؤزغي بكيل ٖكىاجي وبضون عاصٕ مما ؤصي 
ً
صاهمذ ؤًًا

ً (34)بلى الٗضاء الضاثم مٗهم لى الغغم مً ؤن كباثل ؤؾُيُبٍى ، ٖو
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وبالهفُذ واهذ في ٖضاء مؿخمغ مٗها ؤوازغ اللغن الؿاب٘ ٖكغ، 

صزلذ بدلٌى زالزُيُاث اللغن الثامً ٖكغ في مغخلت الؿالم 

 .(35)بكيل ماكذ بٗلض جدالف خغبي وججاعي مكترن

مىً ؤلاقاعة بلى هلُت مهمت، بن خهٌى كبُلت قىقىوي ٖلى      ٍو

ش  اللبُلت، بط ؤصث الخٌُى واهذ بمثابت هلُت جدٌى هبحرة في جاٍع

 في جىمُت ججاعة حلىص الغؼالن، هظلً ٖؼػث مً خغهتهم 
ً
 مهما

ً
صوعا

ٗت ٖلى اللباثل الهىضًت اإلاٗاصًت، بال ؤن طلً  هدى قً غاعاث ؾَغ

ان ما فلضث كبُلت قىقىوي محزتها  لت بط ؾٖغ لم ٌؿخمغ إلاضة ٍَى

 بلى اهدكاع الخٌُى بحن اللباثل 
ً
غح٘ طلً وؿبُا في الفغوؾُت، ٍو

 ًٖ خهٌى ؤٖضائهم )بالهفُذ( ٖلى الخٌُى ال
ً
هىضًت، فًال

والبىاصق مً الخجاع الىىضًحن وألاوعبُحن، التي اؾخسضمىها في 

، وكض اخخاحذ كبُلت بالهفُذ (36)غاعاتهم يض كبُلت قىقىوي

بلى وكذ لكغاء ألاؾلخت والخضعب ٖلى اؾخسضامها كبل ؤن جدضر 

، وكض جباصلذ كبُلت بالهفُ
ً
 خاؾما

ً
ذ بالخٌُى والفغاء جإزحرا

الفاثٌ لضيها م٘ اللباثل الكغكُت املجاوعة )هُضاحؿا واإلااهضان( 

ت والظزحرة والؿل٘ ألازغي  ، بِىما واهذ (37)ملابل ألاؾلخت الىاٍع

ً جمُالن بلى الاخخفاّ بإخضر  ول مً كبُلتي هغي وؤؾُيُبٍى

مغعون الىماطج اللضًمت  ألاؾلخت وؤفًلها لىفؿيهما ٍو

فت بلى اللباثل املجاوعة لهم مثلما فٗلذ كبُلت اإلاؿخسضمت بىثا

 ٌ  .(38)قىقىوي باخخفاْها بالخُى

 مساكً قبيلت شوشووي وأسياؤهم  –أ 

ت خؿب  اٖخاصث كبُلت قىقىوي ٖلى الِٗل في مؿاهً مخىٖى

اصة ما ًخم جدضًض  البِئت التي جفغى ٖليهم الاخخماء منها، ٖو

 ًٖ  مىاك٘ املخُماث باللغب مً حضٌو ؤو هب٘ هبحر،
ً
فًال

الاماهً التي جيىن فيها وفغة مً ألازكاب والاعاض ي الهالخت 

اث  للؼعاٖت، وكبل اجهالهم م٘ هىىص الؿهٌى وان ول مً مجمٖى

ُت جضعى جُبي  قىقىوي الكمالُت والغغبُت حؿىً في زُم مسغَو

(Tibi)(39)  ت مً حلىص الجامىؽ والبلغ وهي زُم مدمىلت مهىٖى

وحٗض ألافًل ألنها هبحرة بلى خض ما، ُنممذ بٗىاًت لخثبُتها 

ؿخسضم في مىاؾم الكخاء همإوي 
ُ
وجفىُىها بؿهىلت، وكض واهذ ح

ي بَاع مً  ماكذ للهُض، ووان لخلً الخُم طاث الكيل املخغَو

مىً ؤن ت في صاثغة ٍو لت اإلاىيٖى مضة الٍُى  في  ألٖا
ً
جخيئ مٗا

ت مً حلىص  لى، وحغُى بالخهحر ؤو اللخاء اإلاهىٖى ألٖا

 .(40)الغؼالن

غىام            زُم الَى
ً
وفي الؿُاق هفؿه، اؾخسضمىا ؤًًا

Wigwam) ٗغف باؾم زُم البخىال
ُ
( وفي بٌٗ ألاخُان ح

(Birchbark)(41) وهي مؿاهً طاث هُيل صاثغي ؤو بًُىي ،

ؿخسضم في مىاؾم الهُف وجاوي 
ُ
ٖاثلت واخضة ؤو ٖاثلخحن، ح

ت مً  وجيىن ؤَغافها مغغوؾت في ألاعى وحغُى بدهاثغ مهىٖى

حلض اللُِ ؤو ألاعاهب وؤلىاح مً زكب البخىال، وفي وؾِ 

الؿلف اإلالبب وان هىان زلب ًسغج مىه صزان هحران املخُم 

 وهي حُضة لألشخام الظًً ًلُمىن في اإلايان هفؿه ألقهغ ٖضة

(42). 

جلضم، ؤن جلً اإلاؿاهً جيىن مكابهت لخُم جُبي، ًخطر مما      

غىام جيىن مثبخت في ألاعى ٖلى الٗىـ مً زُم  الا ؤن زُم الَى

مىً  مىً خملها وجفىُىها بؿهىلت ٍو  ٍو
ً
جُبي التي جيىن ؤكل وػها

 اؾخسضامها بكيل قاج٘ ليىن كبُلت قىقىوي هثحرة الخىلل.

 آزغ مً اإلاؿاه    
ً
ا ً الهىضًت التي وحٗض ألاوىار الخكبُت هٖى

ت مً الخكب طاث  حؿخسضمها كبُلت قىقىوي، وهي مهىٖى

هُيل مؿخُُل الكيل ولها ؾلف ماثل مغُى بإلىاح مً لخاء 

لّحن مخضازل م٘ حضعان حاهبُت مً حظٕو ألاشجاع الهغحرة، 

وواهذ الكلىق بحن حظٕو ألاشجاع مدكىة بالُدالب، هما ًخم 

 ًٖ وي٘ ؾلؿلت  حٗلُم حلىص الضببت لخيىن بمثابت باب،
ً
فًال

ت في اإلاىخهف ٖلى ٌَى اليابِىت وفخدت في الؿلف  مىاكض هاٍع

ُاص واإلاىاؾباث وبٌٗ  لخيىن بمثابت مضزىت، وؤزىاء ألٖا

الغكهاث ًخم بوكاء مسُم مسهو لها طي قيل صاثغي ٖلى 

 . (43)(هم مً اإلاؿىً الغثِـ20مؿافت هسى )

لت، التي ًخم  وهىالً هٕى آزغ مً اإلاؿاهً وهي اإلاؿاهً      الٍُى

مضة اإلاغجبُت م٘  غىام(، بط قيلذ ألٖا بىائها ٖلى غغاع )زُم َو

زٍُى مً اللخاء الهلبت بمثابت هُيل املخُم، وجمذ حغُُتها 
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ؤو لخاء البخىال لهى٘  (44)(Elmبهفاثذ هبحرة مً شجغة الضعصاع )

ت. ومً الجضًغ بالظهغ، بن جلً  غُاء ملاوم للٗىامل الجٍى

  املخُماث جًم
ً
، ؤما (45)ٖكحرة بإهملها جهل بلى ؾخحن شخها

ت مً الخكاجل  الىٕى ألازغ فلض واهذ هىالً مؿاهً مهىٖى

 مً  ( وهي هُاول صاثمُتWattle and Daubوالُحن )
ً
جخُلب هثحرا

الجهض لبىائها, بط ًخم بىاء الجضعان مً ؤغهان وحظٕو ألاشجاع 

خُلب نى٘ جلً اإلاؿاهً  بكيل ؤفلي زم ًخم َالئها بالُحن، ٍو

 لخجفُف الجو
ً
 صافئا

ً
  .(46)مىازا

ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه، بهه وان ليؿاء كبُلت قىقىوي صوع     

ثلافُت، مً زالٌ نىاٖت مهم في الخفاّ ٖلى الخلالُض واللُم ال

 بإؾخسضام حلض البِؿىن لهىاٖتها، التي وان 
ً
ا اإلاالبـ ًضٍو

 ٖلى الغغم مً ؤنهً اٖخمضن ٖلى حلىص 
ً
ا اؾخسضامها ؤهثر قُٖى

الغؼالن وألاًاثل طاث اللغون الىبحرة وألاغىام الىبحرة وغحرها مً 

ؾخسضمذ زالزت ؤهىإ مً حلض الغؼاٌ 
َ
حلىص الخُىاهاث، فلض ؤ

مىً اػالت الكٗغ مىه بىي٘ طي ال لىن الابٌُ والانفغ والبني ٍو

الجلض ٖلى عماص مبلل باإلااء الضافئ ألًام ٖضة زم اؾخسضام كُٗت 

زكب خاصة او مؿيىت إلػالخه، ؤما باليؿبت للجلض الانفغ والبني 

فلض اؾخمض لىهه مً زالٌ ويٗه ٖلى هباث الهفهاف 

 .(47)وججفُفه ٖلى هاع مكخٗلت

حن الفؿاجحن بالخغػ وفي الؿُاق ه فؿه، جفىيذ اليؿاء في جٍؼ

تهً loom threadsباؾخسضام زٍُى الىٌى ) ( التي حٗبر ًٖ هٍى

سُت فلض ٖبرث  اللبلُت وكُمهً الٗاثلُت، ؤما مً الىاخُت الخاٍع

ّٗغف باألخضار اإلاهمت والؼواج ؤو الخضمت 
ُ
الفؿاجحن ًٖ لىخاث ح

ت ألخض ؤفغاص ألاؾغة ومهضع فسغ ألا  ؾغة مً زالٌ الٗؿىٍغ

تراف بالخطخُت، وفي  م بهجاػاث الفغص في اإلاٗغهت ؤو الٖا جىٍغ

مٗٓم الخاالث ًخم عؾم مكاهض اإلاٗغهت ٖلى الفؿاجحن التي 

ًلخهغ اعجضائها ٖلى ػوحت ؤو ؤم ؤو ؤزذ ؤو ابىت ؤو خفُضة 

 في عؾم الجلىص اإلاضبىغت (48)املخاعب
ً
، وكض جفىكذ اليؿاء ؤًًا

 ما جهىع كه
ً
م التي غالبا و اإلاُاعصة واإلاغامغاث ألازغي ًٖ ٍَغ

ت مً  ت مخىٖى الغؾىم الخىيُدُت البؿُُت، هما نىًٗ مجمٖى

الخفاف واإلاالبـ التي واهذ جًم الخغػ والؼهىع باليامل، ومً 

ت ههىاٖت اإلاالبـ كض مىدذ  الجضًغ بالظهغ، بن اإلاهً الُضٍو

 ٖلى خض ؾىاء، والؾُما ؤنه
ً
 واختراما

ً
ً كمً وؿاء اللبُلت جلضًغا

 ما ًدهلً ٖلى 
ً
بدباصٌ جلً الؿل٘ م٘ وؿاء اللباثل ألازغي وغالبا

مىخجاث وؾل٘ ماصًت مثل ألانضاف، وفي بٌٗ الاخُان ًخدخم 

ٖليهً بحغاء بٌٗ الخٗضًالث ٖلى مالبؿهً بؿبب فهل 

الكخاء، بِىما واهذ اإلاالبـ الهُفُت بؿُُت م٘ مأػع للغحاٌ 

 .(49)ومأػع لليؿاء

، واهذ مالبـ كبُلت قىقىوي حٗخمض بكيل بُبُٗت الخاٌ    

ؤؾاس ي ٖلى ما ًدهلىن ٖلُه مً الهُض، بط ًخم بهخاحها مً 

لت، وبمجغص نُض  لها بلى مالبـ ٍَى حلىص الخُىاهاث وجدٍى

ت مً الدجغ ؤو الٗٓام اإلاؿيىت  ؿخسضم ؤصواث مهىٖى
ُ
الخُىان ح

ؤو ألانضاف لُخم مً زاللها فهل الجلض ًٖ لخم الخُىان 

ج بٗىاًت  زم جلُُٗه للخهٌى ٖلى الُٗام, زم ًفغن الجلض بمٍؼ

اصة   ألًام ٖضة مً احل ٍػ
ً
ىي٘ حاهبا مً الضهىن الخُىاهُت ٍو

 
ً
خم حؿمحره مً (50)وٗىمخه زم ًخم غؿل الجلض وجىُٗمه ؤزحرا ، ٍو

زالٌ جثبُخه ٖلى بَاع جدذ هاع مىسفًت مما حُٗي جلً الٗملُت 

ُ٘ الغحاٌ واليؿاء بغصاء ، وكض جم ججهحز حم(51)للجلض لىهه البني

الجامىؽ الظي وان ٌؿخسضم في حمُ٘ اإلاىاؾم، ففي الهُف 

ت مً كُٗخحن  جغجضي وؿاء كبُلت قىقىوي فؿاجحن مهىٖى

 بالٌُى 
ً
مؿخُُلخحن مً الجلض ؤو اللماف ًخم خُاهتهما مٗا

باؾخثىاء مؿاخت نغحرة في الجؼء الٗلىي، ووان الثىب ًخُلب 

م٘ ألاوجاع ٖبر الجاهبحن الٗلىي حلضًً مً الغؼالن مسُُحن 

مىً اؾخسضام الجلض اإلاخبلي في نىاٖت ألازفاف،  والؿفلي ٍو

هما جخم بيافت ؤهمام حلضًت في الُلـ الباعص، وفي بٌٗ 

 مً حلض غؼاٌ م٘ 
ً
ا  مهىٖى

ً
 كهحرا

ً
الاخُان واهىا ًغجضون مُٗفا

 
ً
غُاء للغؤؽ، وفي الؿهٌى الجىىبُت خُث اإلاىار ؤهثر اٖخضالا

اإلاالبـ ألاؾاؾُت للمغؤة ٖباعة ًٖ جىىعة كهحرة وكمُو واهذ 

 .(52)مً حلض الغؼاٌ
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ؤما الغحاٌ فياهىا ٖاصة ًغجضون كُٗت كماف مؿخُُلت مً 

خم جثبُخه  الجلض جخضلى بحن الؿاكحن مً ألامام والخلف ٍو

باؾخسضام خبل ؤو خؼام حلضي خٌى الخهغ، وكض ًإزظ كمُو 

لؿم ول منهما ٖلى زالر كُ٘ بط  الغحاٌ حلضًً مً الغؼالن ٍو

ؿخسضم ألاعحل ألامامُت لٗمل 
ُ
ٌكيل حؿم الخُىان اللمُو، وح

ألاهمام وفي الُلـ الكخىي ًخم وي٘ عصاء ؤو ؾتراث حلضًت 

 
ً
للضفء، وباليؿبت لألَفاٌ، واهذ الفخُاث ًغجضًً فؿخاها

 مً ألاؾفل، بِىما ًغجضي الهبي 
ً
 مً حلض الغؼاٌ مهضبا

ً
ا مهىٖى

 ؤو ؾترة
ً
حن قٗغه بالَغل، هما ؤهه  كمُها حلضًت مهضبت م٘ جٍؼ

ت مً الٗٓام  . (53)ًغجضي نفُدت نضع مهىٖى

ماء ؤو الظًً      وهىا ًجب ؤن هبرػ هلُت مهمت، ؤهه وان للٖؼ

 صازل اللبُلت مالبـ مسههت لهم جخإلف مً 
ً
اهدؿبىا هفىطا

خم  ل مهىٕى مً حلىص الغؼالن ؤو ألاًاثل ؤو الٓباء ٍو كمُو ٍَى

ِىه   (54)(Porcupines quillsبالخغػ وَعل خُىان الىُو )جٍؼ

اصة ًخم ؤؾخسضام قٗغ  والضهاهاث وقٗغ ؤلاوؿان والخهان، ٖو

ؤفغاص ألاؾغة ؤلاهار الالجي نىًٗ اللمُو هغمؼ لخؿً الخٔ، 

وفي بٌٗ ألاخُان ٌٗللىن قٗغ الخهان اإلافًل لألؾغة ٖلى 

خم اعجضاثه ٖىض الٗىصة مً الخغب في ألاخخ فاالث ؤو اللمُو ٍو

 .(55)اإلاىاؾباث الاحخماُٖت

هما اجهف ؤفغاص كبُلت قىقىوي بمُلهم وولٗهم للؼزغفت     

وامخالن املجىهغاث، فياهذ اللالصة كُمت ٖىض عحاٌ ووؿاء 

هى٘ مً ألانضاف والٗٓام والَغل، هظلً 
ُ
اللبُلت، وواهذ ج

ىت بإؾىان ألاًاثل اإلاياهت الاحخماُٖت  ؤْهغث الفؿاجحن اإلاٍؼ

يها، ألنهم اؾخسضمىا فلِ ألاؾىان الخلفُت لألًاثل التي إلاغجض

(، فيان ٖلى ػوج ؤو والض اإلاغؤة ؤن ًيىن Ivoryحؿمى الٗاج )

حن  ضها بإؾىان وافُت لتًز  لتزٍو
ً
 مازغا

ً
ُما  ؤو ٖػ

ً
 ممخاػا

ً
نُاصا

ت مً مسالب صب ألاقِب  فؿخان، وواهذ ألاؾىان اإلاهىٖى

(grizzly bear)(56)  ماء اللباثل طاث كُمت ٖالُت وال ًغجضيها بال ٖػ

 
ً
 ًٖ اعجضاء الٗٓام في اإلاٗاعن، لىً هٓغا

ً
وعحاٌ الُب، فًال

 
ً
ث ؤؾاؾا ضَّ ُٖ إلمياهُت ؤزتراكها بؿهىلت بىاؾُت الؿهام فلض 

لت التي حؿمى ؤهابِب  ، ؤما الٗٓام الٍُى
ً
 ؤو َبُا

ً
ُيُا  جٍؼ

ً
ٖىهغا

 مً ٖٓام الُُىع 
ً
ا ت ًضٍو الكٗغ فلض واهذ في ألانل مهىٖى

 .(57)الجامىؽ وخُىاهاث آزغي و 

 عاداث وجقاليذ قبيلت شوشووي ألاجتماعيت   –ب 

 مً ؤعوان  جمثل اللُم واإلاىعور ؤلاحخماعي
ً
للبُلت قىقىوي حؼءا

اصاتهم  ألاؾغة، فلم جىً لضيهم لغت مىخىبت بل واهذ كُمهم ٖو

جخىاعر مً حُل بلى حُل مً زالٌ اللهو وألاغاوي التي 

فالهم ًٖ ؤنٌى قٗىبهم والخغوب التي  ٌؿغصها آلاباء أَل

مىً الىٓغ بلى الٗاصاث الثلافُت وىنها  زايتها كبُلتهم، ٍو

لت التي ً دبٗها الفغص لخلبُت اخخُاحاجه ؤلاوؿان ألاؾاؾُت الٍُغ

واللُام باألوكُت الُىمُت التي جيخلل ٖبر ألاحُاٌ، فياهذ 

 مً خُاتهم الُىمُت 
ً
اإلاٗخلضاث الضًيُت للهىىص الخمغ حؼءا

لت لم ًفهمها الغحل ألابٌُ، وجيب٘ جلً الٗاصاث  وؤفٗالهم بٍُغ

ت للُبُٗت حؿمى الضًيُت للبُلت قىقىوي مً ؤلاًمان بلىي زاعك

 ما bohaبىها )
ً
( ًخم اهدؿابها مً زالٌ ألاخالم والغئي التي غالبا

اجسظث قيل الخُىاهاث وول ش يء له عوح، ختى الىباجاث 

واملخلىكاث الهغحرة جإحي بلى ؤفغاص اللبُلت وجمىده ؾلُاتها 

ترن ( 58)وجهبذ الىص ي ٖلى طلً الغحل ًُ لى هظا ألاؾاؽ  ٖو

ان مىٌٗؼ للهُام والهالة، فيان الغحل الكاب ؤو الغاقض في مي

 بلى الجباٌ 
ً
الظي ًبدث ًٖ كىة زاعكت للُبُٗت ًهٗض ؤخُاها

 ًمثل الضواء اإلاىخٓغ زم ًىام وفي نباح الُىم 
ً
 وفجإة ًغي هىعا

ً
لُال

بضؤ في البدث ًٖ الجظوع، وبٗض ؤن ًجضها  الخالي ٌؿدُلٔ ٍو

: "اهٓغ ؤها آزظ هظا مً ؤحل ص
ً
، زم (59)واجي"ًساَب الكمـ كاثال

ًٗها خٌى  غبُها في هِـ مً حلض الغؼاٌ ٍو ٌٗىص بلى اإلاجٌز ٍو

 ًٖ طلً اٖخلض 
ً
حؿضه وفي مىخهف اللُل ًساَب صواءه، فًال

غة لهم وؤزغي ب ؤفغاص كبُلت قىقىوي إن الٗالم كض بضؤ بسلم حٍؼ

ان  ت الغىهيٍى للغحل ألابٌُ، بِىما اٖخلضث مجمٖى

(Algonquian)(60) ا كبُلت قىقىوي بىحىص واثً التي جيخمي بليه

 
ً
اصة ما ًيىن َاثغا زاعق للُبُٗت ؤو وص ي ًغافم ول شخو ٖو

 
ً
 ؤو بلها

ً
 .(61)ؤو خُىاها
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واهذ كبُلت قىقىوي جامً بإن الخُاة ولها ملضؾت لظلً واهذ 

ت ) ( وعكهت الكمـ Visionجدب٘ زالزت جلالُض عثِؿت هي: الغٍئ

(Sun Dance( وكىة الكامان )Shamanismالتي )  جغهؼ ٖلى

لى هظا ألاؾاؽ وان ول عحل في  اللىة الخاعكت للُبُٗت، ٖو

ت ؤو خلم ًغاه هباع الؿً ٖلى ؤهه زاعق  اللبُلت ًمخلً عٍئ

يىهىن مؿخٗضًً خُيئٍظ للظهاب في ؾٗيهم وعاء  للُبُٗت ٍو

ت الضب  ت، فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ وان هثحرون ٌٗخلضون بإن عٍئ الغٍئ

اص مؿاٖضة الفغص فُخم حٗلُم طلً في اإلاىام حكحر بلى ؤن الضب ؤع 

ُض الٗالكت مٗه، وحٗض اللىي اإلامىىخت ليل  الصخو هُفُت جَى

 بوؿان نفت مً نفاث الخُىان الظي ؤزظث الغوح مىه قيلها،

في خحن مثلذ عكهت الكمـ ألاخخفاٌ بلضوم فهل الهُف 

ؿخمغ الاخخفاٌ ألًام ٖضة بط ًلىم ؤفغاص كبُلت قىقىوي  َو

٘ ألاعى وواثىاث الٗالم، فحركو ؤفغاص اللبُلت بخجضًض ٖالكتهم م

سخبر بًٗهم الغئي وهى ؤمغ مهم ألن  ىن الُبل ٍو لٖغ غىىن ٍو َو

، وكض اؾخمض عحاٌ كبُلت قىقىوي (62)الخفل ٌؿترقض بالغئي

، ومً (63)(Kiowaَلىؽ عكهت الكمـ مً كبُلت هُىا )

الغكهاث ألازغي التي جدبٗها كبُلت قىقىوي عكهت الكبذ وهي 

ت جللُضًت وان ًدبٗها ؤحضاص كبُلت قىقىوي مىظ مضة عكه

لت، بط ؤقاعوا بلى جلً الغكهت باؾم ؤهضهُغىوىا  ٍَى

(NdnigUkwa التي حٗني الغكو في صاثغة، وهي جغحمت خغفُت )

ت،  مً لغت ؾاًىهـ ولغاث الؿهٌى ألازغي بلى اللغت ؤلاهيلحًز

ث الغغى مً جلً الغكهت يمان هٌُى ألامُاع وهمى الىباجا

 ًٖ مى٘ خضور الٗىانف وألاوبئت 
ً
ووفغة الخُىاهاث، فًال

 .(64)الخُحرة

ؤما باليؿبت للىة الكامان فلض واهذ جغهؼ ٖلى زلم جىانل       

م٘ الٗالم آلازغ ومغافلت ؤعواح اإلاىحى بلى الخُاة آلازغة، هما ؤن 

ول شخو ًاصي جلً الُلىؽ ًُلم ٖلُه حؿمُت بىها غاهضي 

(boha gandeالتي ،)  حٗني الصخو الظي ًمخلً اللضعة واإلاٗغفت

(who has the ability and knowledge) المخالهه اللضعة ٖلى ،

 ًٖ جىلي مؿاولُت اكامت اخخفاالث حماُٖت 
ً
قفاء اإلاغض ى، فًال

ان مً الكامان في زلافت  زانت في عكهاث مؿخضًغة، وهىان هٖى

 
ً
 كبُلت قىقىوي هم: اإلاخسههىن الظًً ٌٗالجىن ؤمغايا

 .(65)مُٗىت، وطوو اللضعة الٗامت ٖلى الكفاء

ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه، واهذ هىالً َلىؽ جلام في نهاًت      

ً ألاٌو مً ول ٖام وهي عكهت  قهغ ؤًلٌى ؤو بضاًت قهغ حكٍغ

ُٖض الكىغ، بط ًخم بخًاع اللبُلت بإهملها بلى ميان مٗحن 

لىمىن بؼٕع شجغة ألاعػ في اإلايان الظي ججخم٘ فُ ه اللبُلت، ٍو

هما ًلىم عحاٌ ووؿاء وؤَفاٌ كبُلت قىقىوي بترجِب مخلاعب 

غىىن  وحكىُل صاثغي خٌى الصجغة والخدغن ببِء قضًض َو

جغهُمت جللُضًت، زم ًخم جىغاع طلً مغاث ٖضة وقىغ ألاب 

ىن بلُه ليي ًجٌز اإلاُغ  الُٗٓم ٖلى فًله وؤؾخمغاعه زم ًخًٖغ

ً ألاعى ؤن جىف ًٖ ٖليهم، هما ًخىؾلىن بلُه وي ًُلب م

 . (66)ابخالء آبائهم وامهاتهم وؤَفالهم

ومً الُلىؽ ألازغي التي وان ؤفغاص كبُلت قىقىوي ًماعؾىنها؛ 

( التي ًاصيها اللاصة وطوو الىفىط Wolf Danceهي عكهت الظثب )

 
ً
غ الامخُاػاث اإلاىعوزت، فلض وان الظثب مٗلما في اللبُلت لخمٍغ

 
ً
 لهم وىهه خىُما

ً
، وكض جبىىا الٗضًض مً ملضؾا

ً
 ماهغا

ّ
ونُاصا

ؤؾالُب الظثاب للخىاػن والاػصهاع م٘ الٗالم الظي ٌكاعوىهه، بط 

غجضون مالبـ  حن ؤهفؿهم بالَغل والُالء ٍو ًلىم الغاكهىن بتًز

نازبت م٘ غُاء عؤؽ بهُئت طثب مهىٕى مً زكب الاعػ ألاخمغ 

ؼون زم ًلىمىن بغكهت مؿخضًغة خُث وان ؤفغاص اللبُلت ًلف

، ومً اإلاٗخلضاث آلازغي (67)مثل الُُىع م٘ الُبٌى والهخاف

لهىىص قىقىوي ؤن ٖىاء طثب البراعي ٖىض اهخماٌ اللمغ ٌٗني 

ض  ىضما ًفغح الُفل بإٌو ٖع  وإقاعة بلى الخىفُم، ٖو
ً
 ؾُٗضا

ً
خٓا

خمخ٘  في الغبُ٘ فةنها بقاعة بلى ؤهه ؾُِٗل ختى ؾً الكُسىزت ٍو

ىضما ًغغب (68)كغف الُٗٓمتبامخُاػاث واؾٗت وصعحاث ال ،ٖو

ًٗىهه   بذجغ ٍو
ً
ؤفغاص قىقىوي بهٌُى ألامُاع ًلخلىن يفضٖا

 بلى 
ً
ىضما ًغغبىن بخىكف ألامُاع ًخىحهىن ؤخُاها ٖلى ْهغه، ٖو

 
ً
ُلبىن منها اإلاغاصعة، هما ؤنهم واهىا ًامىىن جماما الغُىم ٍو

باألقباح والجىُاث والكُاَحن الهغاع، ومً زغافاتهم ؤن ًيىن 
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( بمثابت )قُُان نغحر( Ninimbebلخٔ الؿيئ ؤو هُيُمبب )ا

له بلى الخُاة لُجلب له الضماع، وفي بٌٗ  ًخدب٘ ؤي عحل في ٍَغ

خلاصهم  ألاخُان في اللُل ٌكٗغ ؤفغاص قىقىوي بسىف عهُب اٖل

ؤن املخلىق الهغحر الظي ًضعى هُيُمبب ًالخلهم لظلً ًلىمىن 

 
ً
خجىلىن في الجباٌ بدثا ًٖ ؤماهً مىٗؼلت في  بترن زُمهم ٍو

الكلىق وألاوصًت، هما ؤن افغاص قىقىوي ًداولىن الازخباء مىه، 

كيلىن في مسُلتهم نىعة طهىُت خُت لـ هُيُمبب، فُخم ونفه  َو

بياثً كهحر وممخلئ لضًه ؤهف ؤخمغ وهى ًغجضي حلىص غىم 

ت مً ألاؾهم غحر  دمل مجمٖى ىت بإلىان ػاهُت ٍو حبلُت مٍؼ

ه، وإطا ؤنِب فغص مً كبُلت قىقىوي اإلاغثُت لجغح ضخاًا

باإلاغى ؤو ؤنِب خهاهه بالٗغق فيل طلً باٖخلاصهم هدُجت 

 .(69)لخٗغيه لؿهم غحر مغجي مً هُيُمبب )الكُُان الهغحر(

 ما جخم 
ً
وفُما ًخٗلم جلالُض الؼواج ٖىض كبُلت قىقىوي، غالبا

زُبت بىاتهم الهىىص الخمغ الغي٘ مً ألاب ألكاعبه وإطا لم ًىً 

 ؤكاعب الكابت ؾىاء اجفم ألا 
ً
مغ هظلً ٌؿإٌ والض الكاب ؤخُاها

مٗهم إلبىه ؤم لُإزظها لىفؿه، ولم ًىً هىالً اخخفاٌ زام، 

بل ًهُدب الفخاة التي ازخاعها الى زُمخه ؤو مؿىىه وعبما م٘ 

بمضاص بيافي مً الجلىص ؤو َعل الىُو ؤو ؾالؾل مً 

ُلت واهىا ٌٗاملىن ألانضاف، ومً الجضًغ بالظهغ، بن عحاٌ اللب

 ما واهىا ًًغبىنهً بكضة ختى 
ً
ػوحاتهم بلؿىة قضًضة وهثحرا

 بىي٘ حغوح ٖلى وحىه ػوحاتهم، ولم 
ً
ًلخلىهً، هما كامىا ؤخُاها

ًىً لضي عحاٌ كبُلت قىقىوي اهخمام بالجماٌ بل واهىا 

خلاصهم بإنهً ًخهغفً بكيل  ٌٗاملىن ػوحاتهم مٗاملت ؾِئت اٖل

 .(70)ؾيئ

هلُت مهمت البض مً ؤلاقاعة بليها، بن حٗضص الؼوحاث  وهىالً    

 ًيىن 
ً
 حُضا

ً
ؤمغ قاج٘ في كبُلت قىقىوي، فةطا وان الغحل نُاصا

لضًه ؤهثر مً ػوحت، ووان هىان جغهحز كىي ٖلى ػواج ألار مً 

ؤعملت ؤزُه، وفي هثحر مً ألاخُان وان هىالً عحل هبحر في الؿً 

إلاىلىص الجضًض ؤو الفخاة ًلضم هفؿه ؤو ًغؾل هضًت بلى ؤهل ا

 في اإلاؿخلبل، وإطا اٖخلض الىالضان 
ً
هم ؤػواحا الهغحرة لُخم ٖضُّ

بإهه مُٗل وشخو حُض فؿُىافلىن، ؤما بطا لم ًىً ألامغ 

هظلً ًغفٌ الىالضان الترجِب، وفي مىاؾباث هاصعة جاصي والضة 

الفخاة وؤم الؼوج املخخمل صوع الٗغوؽ في لٗبت قض الخبل ووان 

ٌسخب طعإ الفخاة وؤي شخو ًمىىه سخب الفخاة ٖبر  ول مً

زِ مٗحن ؾُفىػ بالفخاة، فةطا فاػث والضة الهبي ًتزوج هى 

ُم عوحي، هظلً ًخم ؤزظ زهل  خم ٖلض الؼواج مً ٖػ والفخاة ٍو

 وإزفائها، وإطا عغب 
ً
الكٗغ ليل مً الٗغوؾحن وعبُها مٗا

 الؼوحان بالُالق في وكذ الخم ًجب ٖليهما بًجاص ال
ً
 (71)كٗغ ؤوال

. 

وؤزىاء مضة الخٌُ جىٌٗؼ اليؿاء في هٌؼ زام خُث ًمىثن       

خم الالتزام بخلً  مخىًٗ ًٖ اللخىم وألاؾمان ٍو بمفغصهً ٍو

الٗاصة بهغامت، فيان اللىث الىخُض للمغؤة زالٌ جلً اإلاضة 

ًخيىن مً البظوع والجظوع، وال ًفترى ؤن ًظهب ؤخض بلى هٌؼ 

م مسالفت لظلً اللاهىن وؾُٗغيها للمىث، اإلاغؤة الهه باٖخلاصه

لىً ًجلؿً م٘ نضًلاتهً مً اليؿاء ٖلى مؿافت ما في الخاعج 

خدضزً مٗها، وزالٌ ألاقهغ ألازحرة مً الخمل جبلى اإلاغؤة في  ٍو

مخى٘ الؼوج  الجٌز هفؿه وألًام ٖضة كبل الىالصة اإلاخىكٗت للُفل ٍو

 .(72)والؼوحت ًٖ اللخىم وألاؾمان

خىاء بهم وحٗلُمهم ٖلى ؤن ؤما ب       فاٌ فُخم ألٖا اليؿبت لتربُت ألَا

ًيىهىا هافٗحن مىظ نغغهم، ولم ًامىىا بالٗلاب الجؿضي 

خلاصهم ؤن يغب الُفل ؾلىن ؾيئ بل واهىا ٌٗلمىنهم  اٖل

فاٌ  الكٗىع بسُبت ألامل والخجل مً الؿلىن الؿيئ، لجٗل الَا

ٌؿاٖضوهم ، هما ٌؿمذ لألَفاٌ بإن (73)ًخهغفىن بكيل صخُذ

باء الٗاثلُت وبظٌ ول ما في وؾٗهم للمكاعهت في  في جسفُف ألٖا

ض مً  ىضما ًىبرون ًخىلىن اإلاٍؼ ؤؾلىب خُاة ألاؾغة، ٖو

خىاء بةزىتهم وؤحضاصهم فُلىمىن بجم٘  اإلاؿاولُاث مثل الٖا

لىمىن بالٗضًض مً  ٗخىىن بالخُىاهاث ٍو الُٗام والخُب َو

ٗضوهم ؤًٖاء مؿاولحن وم  .(74)همحن في ألاؾغةاإلاهماث، َو

ؤما مغاؾم الضفً فخسخلف مً كبُلت بلى ؤزغي. ففي كبُلت 

ِىه  قىقىوي ٖىض وفاة شخو ما، ًلىم ؤنضكائه الظوىع بتًز
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لىهىن وحهه باللىن ألاخمغ زم ًلفىن حؿضه في بُاهُت حضًضة  ٍو

خم وي٘  مً الجلض ومً زم ًخم خمله بلى الجباٌ ؤو الىهف، ٍو

ؤزغي ٖلى كبره. هظلً مً مغاؾم  زغػ وبُاهُاث وممخلياث

كبُلت قىقىوي ًلىمىن بضفً اإلاىحى بحن الصخىع في وي٘ 

 جللى الجثث 
ً
الجلىؽ وجىي٘ ألاحجاع وألاغهان خىله وؤخُاها

في ألازاصًض الٗمُلت فىق حضاع هاثل، وختى زٌُى اإلاىحى واهذ 

جلاص بلى اإلالبرة وجسىم ختى اإلاىث زم ًخم ويٗها ٖلى كبر اإلاالً، 

لها لللخل وال   ؤنها في ٍَغ
ً
ا ٍؼ ؾُما ؤن جلً الخٌُى واهذ حٗغف غٍغ

لت قضًضة  ًخم كخل (75)فياهذ جههل بٍُغ
ً
، وإطا وان اإلاخىفى عثِؿا

ؿخمغ الخضاص مً زالزت بلى  الٗضًض مً الخٌُى لهظا الغغى َو

، وبٗض اهتهاء مغاؾم  ٌٍ زمؿت ؤًام م٘ ؤصاء جغاجُل الغزاء بهىث ٖا

 ؤو وؿاًء بلو الىفاة ًلىم ؤكاعب اإلا
ً
خىفحن، ؾىاء واهىا عحاال

قٗغهم وحغح ؤهفؿهم بالؿياهحن، وفي بٌٗ ألاخُان ًلُٗىن 

بنبٗهم الهغحر إلهلاط ؤعواخهم وؤَفالهم وؤكغبائهم مً اإلاىث، 

وفي الىكذ هفؿه ًظهب الغحاٌ بلى الجباٌ ألًام ؤو ختى ؤؾابُ٘ 

اج مً للخؼن ٖلى زؿاعتهم زم ًلىم قلُم الغحل اإلاخىفى بالؼو 

فاٌ ٖلى ؤنهم ملىه ىٓغ بلى ألَا  .(76)ػوحت ؤزُه ٍو

 اليشاط ألاقتصادي لقبيلت شوشووي -جـ 

حٗخمض كبُلت قىقىوي في وكاَها ؤلاكخهاصي ٖلى الخىلل مً 

، بط واحهىا نٗىبت في الٗثىع (77)زالٌ كُامها بجىالث مىؾمُت

غاثض التي هم في ؤقض الخاحت اليها لغغى الُٗام،  ٖلى هباجاث َو

وكض واهىا ًسُمىن في فهل الكخاء باللغب مً مىُلت النهغ 

وزالٌ فهلي الغبُ٘ والهُف ؾٗذ  (Green river)ألازًغ 

اث نغحرة مً كبُلت قىقىوي بلى الِٗل في الجباٌ  مجمٖى

 ًٖ (78)قماٌ والًت ًىجا وحىىب غغب والًت ؤًضاهى
ً
، فًال

الٌ اٖخماصهم ٖلى ؾمً الؿلمىن وهي اإلااصة الغثِؿت للِٗل ز

خم نُض ؾمً الخفل ) ، Sturgeons)(79)مىؾم الهُض، ٍو

 بالغمذ والؿهام ؤو مً زالٌ قبان
ً
 والؿلمىن اإلاغكِ ؤًًا

ت مً اللىب ) ؤو اؾخسضام ٖها جىماهىن  Hemp)(80)مهىٖى

(Tomahawk)(81) مً نُض  والضعٕو والؿياهحن 
ً
التي مىىتهم ؤًًا

 الُُىع اإلااثُت هظلً ألاعهب واللىضؽ اللظًً 
ً
ٌٗضان مهضعا

ىضما جيىن ألاؾمان هاصعة جىًم كبُلت قىقىوي (82)للغظاء ، ٖو

م٘ كباثل ؤزغي مً بُنهم كبُلت فالتهُض للهُض والبدث ًٖ 

مىً جهيُف الخُىاهاث والُُىع (83)الجامىؽ والبِؿىن  ، ٍو

 
ً
وألاؾمان التي ًخم انُُاصها مً كبُلت قىقىوي بلى فئخحن وفلا

ون عثِؿت والبِؿىن وألاؾمان، لألهمُت الغظاثُت؛ منها ما 

ت وألاًاثل والغؼالن،  (84)(Troutوالؾُما اإلاغكُت) والثضًُاث البدٍغ

بِىما واهذ ماونهم الثاهُت الٓباء وألاغىام الجبلُت و اإلاغمىث 

(Marmot)(85) . 

لؿم كباثل        
ُ
بىاًء ٖلى اإلاىك٘ الجغغافي ومىعص الغظاء ألاؾاس ي ج

التي جىدكغ في واصي النهغ ألازًغ قىقىوي ٖلى فئخحن؛ ألاولى 

اح ) ٗغفىن بأهلي Wind Riverوواصي نهغ الٍغ ( في والًت واًىمىغ وَُ

(، بِىما جىدكغ الثاهُت في حباٌ عووي Buffalo Eatersالجامىؽ )

باؾم  Yellowstone Lake(86))وباللغب مً بدحرة ًلىؾخىن )

 ( بمٗنى آولت ألاغىام، ؤو صويهُنيDukundekaصوهىضوا )

(Doyahineeٌبمٗنى قٗب الجبا )(87) وكض واهذ كبُلت ،

غ  قىقىوي جمخى٘ ًٖ جىاٌو لخم الىالب ؤو الٓغبان ؤو الغٍغ

ُىع الٗلٗم ) ، والغغبان واليؿىع، ألنهم ٌّٗضونها Magpie)(88)َو

ؤنضكاء مضًىحن لها بَغل غُاء عؤؾهم، وؤزىاء ؾفغهم ؾخسضم 

ت مً ؤغظً ت مخىٖى ت الخلُىها مً ؤفغاص كبُلت قىقىوي مجمٖى

ألاعى، بط وان َٗامهم ٌٗخمض ٖلى اإلايان والؼمان الظي واهىا 

ٌؿافغون بلُه، وكض واهذ بضاًت ول مىؾم بمثابت بضاًت عخلت 

حضًضة بلى مىاَم الهُض الخالُت، وإزغ طلً هاحغوا باؾخمغاع بلى 

خُث وفغة الُٗام، وجترهؼ ؤوكاث ؾفغهم بحن مىؾمي الغبُ٘ 

اث نغحرة والهُف، بط ًخدغن  ؤفغاص كبُلت قىقىوي بمجمٖى

بلى قمالي والًت ًىجا وحىىبي والًت ؤًضاهى، خُث جىحض اإلاىاعص 

ألاهثر وفغة لجم٘ ما ًىفي مً الُٗام للمىاؾم الباعصة، وبهظا 

الكإن، حٗض ٖملُت حم٘ البظوع مهمت نٗبت وفي بٌٗ ألاخُان 

 في ح
ً
 وامال

ً
، بط جلط ي اإلاغؤة ًىما

ً
م٘ ما ًىفي وان وحىصها هاصعا

لخىاٌو وحبت ٖاثلُت واخضة فلِ، وكض اؾخسضمذ وؿاء اللبُلت 



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2140-2166 
2148 

سُت للبُلت قىقىوي  الجظوع الخإٍع

 

الخكب والدجغ لسخم البظوع وؤٖىاص الخفغ الؾخسغاج الجظوع 

 ًٖ الغماح والكبان 
ً
والبهُالث مً باًَ ألاعى، فًال

والؿهام طاث الغئوؽ الؿامت لهُض ألاؾمان، وفي ؤواثل 

ؾمان في بدحرة الخٍغف ًلىم عحاٌ كبُلت قىقىوي بهُض الا 

اصة (89)ؤًضاهى وجلىم اليؿاء بخجفُفها الؾخسضامها في الكخاء ، ٖو

 ًٖ َغاثض هبحرة بما 
ً
 بلى والًت واًىمىغ بدثا

ً
ما واهىا ًيخللىن غغبا

التي  (90)(Mooseفي طلً الجامىؽ وألاًاثل والغؼالن واإلاّى )

جب ؤن وكحر هىا بلى هلُت  ، ٍو
ً
ًلىمىن بخجفُف لخىمها ؤًًا

خُث ؤن ؤفغاص كبُلت قىقىوي كض ؤؾدىضوا ٖلى حغحراث  مهمت،

الكمـ واللمغ والفهٌى إلاٗغفت الىكذ، فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ جم 

الخٗغف ٖلى مغ الؿىىاث ٖلى فهل الكخاء مً زالٌ الفانل 

ت مهمت للغاًت  بحن اللُل والنهاع هى الىىم، وواهذ الضوعاث اللمٍغ

ٖالمت ٖلى مضة  باليؿبت لهىىص قىقىوي بط ؤن ول كمغ حضًض

ػمىُت حضًضة فلامىا بدؿمُت ول مً ألاكماع الياملت للمؿاٖضة 

 .(91)في جدب٘ الٗام

ىا الخبغ       ًبضو مما جلضم، ؤن ؤفغاص كبُلت قىقىوي لم ًؼٖع

ت قىقىوي الكغكُت   بل واهىا ًدهلىن ٖلُه مً مجمٖى
ً
مُللا

ً الظًً ٌِٗكىن في ألاحؼاء الجىىبُت لىالًت واًىمىغ، ليىن م َى

يا الكمالُت  يا الجىىبُت، لىىه اهدكغ في ؤمٍغ الخبغ في كاعة ؤمٍغ

ل مً ونٌى ألاوعبُحن، وجإحي ولمت جبغ مً اليلمت  كبل وكذ ٍَى

( اإلاكخلت مً ولمت ألاعاوان Tobaccoؤلاؾباهُت جىباوى )

(Arawak( التي حٗني ؾُجاع )Cigar)(92) وهى هباث طو لىن بني له ،

م ؤوعاق شجحرة الىعص  ت ًخم الخهٌى ٖلُه ًٖ ٍَغ هىهت ٍُٖغ

خم (Rose Caninaالبري  (، التي جؼٕع بالخدضًض في التربت الغملُت ٍو

، ًخم 
ً
ججفُف ؤوعاكه و َدنها بالدجغ ختى جهبذ حُضة جماما

ت مً زكب  جضزُنها مً زالٌ ؤهابِب غلُىن الخبغ اإلاهىٖى

، وجخيىن مً ؾاق نفهاف (93)(Meerschaum)اإلاحرقاوم 

اء نغحر مً 18 – 15عفُٗت ًبلغ َىلها ما بحن ) (ؾم م٘ ٖو

 ما جدخىي الاهابِب ٖلى 
ً
الدجغ ألاخمغ ًخم وي٘ الخبغ فُه، وغالبا

ىت، ومً الجضًغ  ػزغفت بؿُُت ؤو وي٘  بٌٗ الَغل والٍؼ

ماء اللبُلت وط  ٖلى ٖػ
ً
وي بالظهغ، بن جلً الاهابِب واهذ خىغا

الكإن وواهذ حؿخسضم في الاخخفاالث الضًيُت اإلالضؾت لخلضًم 

وجخمثل بخضي الُلىؽ بسل٘ خظاء  (94)الهلىاث ؤو ٖلض مٗاهضة

ٖىض الخضزحن وهظا الفٗل ًىُىي ٖلى  (95)(Moccasinمىواؾحن )

 .(96)التزام ملضؽ بالهضاكت

وبما ؤن ؤفغاص كبُلت قىقىوي ٌٗخمضون بكيل هبحر ٖلى       

ت مثل نُض الجامىؽ والغؼالن وألاًاثل للخفاّ ٖلى الخُاة ا لبًر

ؿم الٗمل بحن (97)بمضاصاتهم الغظاثُت َىاٌ فهل الكخاء
ُ
، فلض ك

اث واؾٗت مً اإلاىاعص  عحاٌ ووؿاء اللبُلت لالؾخفاصة مً مجمٖى

الخُىاهُت والىباجُت، مما ؤصي بلى جدٌى في الثلافت اإلااصًت وجلؿُم 

الغحاٌ مؿاولحن ًٖ اللغاعاث  ، فيان(98)الٗمل بحن الجيؿحن

اللبُلت، وواهذ  الؿُاؾُت والاكخهاصًت والهُض والضفإ ًٖ

ألاصواث التي ٌؿخسضمىها للهُض جخإلف مً الدجغ والٗٓام 

م هؿغ كُ٘ مً حجغ السج  والهضف والؿياهحن ًٖ ٍَغ

(Obsidian)(99)  لضيهم وازخُاع ؤحجام مىاؾبت 
ً
الظي وان قاجٗا

 ما جيىن طاث قيل غحر مىخٓم وهي 
ً
طاث خىاف خاصة، وغالبا

م كغن 2 – 1كُٗت بٌُى ) خم جدضًض الخافت ًٖ ٍَغ (ؾم، ٍو

ألاًاثل ؤو الغؼالن، وفي بٌٗ ألاخُان ًخم حكىُل هلاٍ الؿهم 

 مً زالٌ بعفاق ملبٌ زكبي ؤو كغن، هظلً كام اإلاؿخىكفىن 

واإلاؿخٗمغون ألاوعبُىن ألاواثل بةُٖائهم خباث الخغػ والؼحاج 

والؿحرامًُ ههضاًا للمخاحغة مٗهم، هما نىٗذ الٗضًض مً 

كباثل الهىىص الخمغ في مىُلت الغاباث الكغكُت خباث ؤعحىاهُت 

وبًُاء مً الهضف البدغي حؿمى جلً الخغػاث وامبىم 

(wampumبًٗها مهىٕى مً معجىن اليىاعجٍؼذ ) (glazed 

quartzite)(100). 

        
ً
ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه، بن ججاعة الخٌُى واهذ حكيل عهىا

 في خُاة كبُلت قىقىوي، بط حٗض ؤٌو كبُلت في الؿهٌى 
ً
ؤؾاؾُا

ىث، وجهضعها بلى  الكمالُت جخاحغ بالخٌُى مً كبُلتي وىماول ٍو

وكبُلت هحزبحرؽ، وبهظا الكإن Crow)(101) كبُلت الغغبان )

خدىطث كبُلت قىقىوي ٖلى الخٌُى في حىىبي والًت ؤًضاهى اؾ
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لخحن عثِؿخحن: ألاولى كامذ  وغغبي والًت واًىمىغ باؾخسضام ٍَغ

 ٖلى ٌَى 
ً
ول مً كبُلتي ًىث ووىماول بخىحُه الخٌُى قماال

ت وىماول  الُغف الكغقي لجباٌ عووي، ومً زم كامذ مجمٖى

 بلى ؤكاعبهم مً ؤفغاص ق
ً
لت بىلل الخٌُى قماال ىقىوي، والٍُغ

م   ٖلى ٌَى الٍُغ
ً
الثاهُت واهذ كبُلت ًىث جخاحغ بالخٌُى قماال

بضو ؤن ملخلى  الغغبي مً مىاب٘ نهغ وىلىعاصو والانهاع الخًغاء، ٍو

 
ً
 عثِؿا

ً
لا ججاعة قىقىوي في خىى النهغ ألازًغ الٗلىي وان ٍَغ

ىث بلى كبُلت قىقىوي، بٗض طلً  إلاغوع الخٌُى مً وىماول ٍو

بُلت قىقىوي الخٌُى بلى الؿهٌى الكمالُت الىبري، ؤصزلذ ك

وكض واهذ لهم ٖالكاث وزُلت م٘ الىؾُاء الظًً ػوصوهم بها مما 

ت هبحرة ٖلى مىافؿيهم مً كباثل  ؿىٍغ مىدهم مؼاًا بُئُت ٖو

 .(102)آزغي واهىا في نغإ مؿخمغ مٗهم مىظ ٖلىص

بكيل في خلُلت ألامغ، اؾخفاصث كبُلت قىقىوي مً الخٌُى      

هبحر مما وان له ألازغ الىاضر في حغُحر ؤؾالُب الىلل اإلاخبٗت، بط 

 ًٖ اللُام 
ً
، فًال جمىىىا مً الخىلل إلاؿافاث ؤبٗض وؤؾٕغ

لى مؿافاث ؤهبر بىثحر، وفي  ٘ ٖو بيكاٍ ججاعي مخىغع وؾَغ

الؿُاق هفؿه، ؤؾهمذ جلً الخٌُى باػصهاع ججاعة كبُلت 

ػاصث همُت البًاج٘  قىقىوي، بط ؤنبدذ ؾلٗت مغغىبت، هما

التي ًمىً ألفغاص اللباثل والخجاع هللها، وإزغ طلً مىىذ ججاعة 

الخٌُى كبُلت قىقىوي مً بكامت ٖالكاث وصًت م٘ كباثل ؤزغي 

وهحزبحرؽ وفالتهُض، والؾُما  (103)(Kutenaiمثل هغو و وىجُني )

وؿاء اللبُلت الالجي ًخدىمً بىلل مىاٌػ ألاؾغة ووؾاثل الىلل 

ملهً، وكض ؾاٖضث الخٌُى اليؿاء  مً زالٌ جسفُف ٖبئهً ٖو

ض مً  في البدث ًٖ الُٗام مً زالٌ الؿماح لها بخغُُت اإلاٍؼ

، وفي الؿُاق هفؿه واهذ (104)ألاعاض ي وهلل الىباجاث والجظوع 

كبُلت قىقىوي حٗخمض بكيل هبحر ٖلى الخٌُى في الهجىم 

ٖلى اإلاكاة، والاغاعة ٖلى اللباثل اإلاٗاصًت لها ؤهثر مً اٖخماصها 

هظلً كام ؤفغاص اللبُلت بهىاٖت ؾغوج نغحرة مؿخضًغة الكيل 

ؿخسضم ٖلى ْهىع الخُل، وكامىا بخلهحر ؤكىاؾهم وعماخهم 
ُ
ح

لدؿهُل خغهتهم ٖلى ْهىع الخُل بكيل ؤفًل، وبظلً ؾاٖضث 

ئ كضم لهم في  الخٌُى عحاٌ كبُلت قىقىوي في اهدؿاب مَى

مً والًت واًىمىغ ووالًت  مؿاخاث ؤوؾ٘ مً الجىىب الغغبي ليل

ؤًضاهى باؾخسضام ألاؾلىب الفٗاٌ لخغب الفغوؾُت، هما 

فاٌ وإؾغي مً كباثل  ؾاٖضتهم الخٌُى في اؾدبضاٌ اليؿاء وألَا

 ًٖ 
ً
ؤزغي في الؿهٌى املجاوعة ومباصلتهم ملابل الخٌُى فًال

ؤقُاء ؤزغي مثل الؿغوج واللجام وألاشجاع ؤلاؾباهُت والؿل٘ 

ً في  ،(105)اإلاٗضهُت وفي الىاك٘ كض جيىن كُمت ألاؾغي املخخجٍؼ

اصة وكاٍ هجماث كبُلت قىقىوي ٖلى  الؿىق ؤؾهمذ في ٍػ

 ما ًلىم ؤفغاص كبُلت قىقىوي بخىحُه هاالء 
ً
اصة ، ٖو الؿهٌى

ألافغاص هدى ججاعة ألاؾغي ٖبر مؿاٖضة ؤكاعبهم مً كبُلتي ًىث 

 .(106)ووىماول

ججاعة كبُلت  وزالٌ اللغن الثامً ٖكغ جللو وكاٍ     

اصة الهغاٖاث م٘ كباثل  قىقىوي الكغكُت بكيل هبحر بؿبب ٍػ

 (108)(Cheyenneوؾاًىهـ وقاًان ) (107)(Arapahoؤعباهى )

ت قىقىوي الكغكُت  وهدُجت لخلً الهغاٖاث اوسخبذ مجمٖى

 بلى والًت اًضاهى
ً
 .   (109)مً مىاَلها وجىحها هدى الغغب ونىال

 هظام قبيلت شوشووي الصحي  -د 

 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
لٗالج  اؾخسضم ؤفغاص كبُلت قىقىوي الىباث مهضعا

تهم مً  بٌٗ الخاالث اإلاغيُت، فلض جمذ نىاٖت ؤصٍو

ت مً الجظوع واللخاء وألاوعاق والبظوع  اث هبحرة ومخىٖى مجمٖى

والخىث والؼهىع والؿُلان، هما اؾخٗملىا بٌٗ الىباجاث الُبُت 

ججفُفه  وهي َاػحت، ؤو ًخم اؾخٗماٌ بًٗها آلازغ بٗض

وجدًحره همسخىق ؤو هؿىاثل ؤو مغاهم ؤو هماصاث، ومً ؤهم 

ؾخسضمذ هباث بلؿم الخىىب )
ُ
( Abies Iasiocarpaالىباث التي ؤ

لٗالج هؼالث البرص، هما  Corallorhiza Maculata)وحظع اإلاغحان )

اؾخٗملىا في والًتي مىهخاها وهُفاصا هباث الُاوؿىن الخلى 

(Osmorrhiza Occidentalis غلى ألاوعاق وجىي٘ ٖلى
ُ
(، بط ح

مىً جلؿُم كبُلت قىقىوي (110)الجلض لٗالج مغى الجضعي  ، ٍو

خحن؛ ألاولى جخًمً  الظًً ٌٗملىن وإَباء ؤو مٗالجحن ٖلى مجمٖى

اإلاكٗىطون الظًً ٌؿٗىن للٗالج مً زالٌ السخغ ؤو الُلىؽ 
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ؤو الخغافاث وول ؤهىإ الخُل في ٖالحهم، ؤما الثاهُت فياهىا 

تاإلام  .(111) اعؾحن الجُضًً الظًً ٖالجىا الجغوح وألامغاى باألصٍو

وباء  1782 – 1781ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه، اهدكغ ما بحن ٖامي 

بحن ؤفغاص كبُلت قىقىوي،  (112)(Smallpox epidemicالجضعي )

يا م الاؾخٗماع ؤلاؾباوي ألمٍغ ، وكض (113)خُث صزل بليهم ًٖ ٍَغ

 وامخض مً 
ً
غحر وباء الجضعي ؤؾلىب خُاة كبُلت قىقىوي جماما

لى خُث احخاح الؿهٌى في نهغ مِؿىعي  واصي اإلاؿِؿُبي ألٖا

(Missouri river)(114) حىىب غغبي الىالًاث 
ً
، واهدكغ ؤًًا

 ًٖ ونىله بلى ؤفغاص كبُلت ماهضان 
ً
اإلاخدضة، فًال

(Mandan)(115)  ؤوازغ هِؿان وكبُلت هُضاحؿا في وكذ ما بحن

ت بلى  1781ونُف ٖام  1780لٗام  واهدكغ الفحروؽ بؿٖغ

، ومً اإلافُض هىا ؤلاقاعة بلى هلُت مهمت، (116)كباثل هىضًت ؤزغي 

بط وان لىباء الجضعي آزاع مضمغة ٖلى كبُلت قىقىوي وخُاتهم، بط 

جؼامً اهدكاع الىباء م٘ هجىم كبُلت بالهفُذ إلبٗاص قىقىوي 

لغىُت باإلاىاعص، مما ؤصي بلى اوسخاب ؤفغاص ًٖ ألاعاض ي الٗكبُت ا

كبُلت قىقىوي مً الؿهٌى وجمغهؼث في حىىب غغبي والًت 

، فؿُُغ (117) واًىمىغ وقمالي والًت ًىجا وقغقي والًت ؤًضاهى

ؤٖضائهم كبُلت بالهفُذ ٖلى ججاعة الفغاء اإلاتزاًضة م٘ ألاوعبُىن 

ىما اٖخاصث )الفغوؿُىن(، هما ؾُُغوا ٖلى ألاعاض ي الٗكبُت، بِ

، ووان ٖليهم الخإكلم م٘ اإلاىاَم  كبُلت قىقىوي ٖلى بِئت الؿهٌى

التي وان ؤؾالفهم ًُللىن ٖليها اؾم اإلاىُلت الاهخلالُت 

(transitional zone)(118)  بحن الؿهٌى الىبري والخىى الُٗٓم

 .(119)ووىلىمبُا

الؿااٌ الظي ًفغى هفؿه هىا؛ هل جإزغث ججاعة الخٌُى بىباء 

  الجضعي ؟

، بٗض ؤن ؤنبدذ الخٌُى هي  ولألحابت ًٖ هظا الؿااٌ هلٌى

يا الكمالُت، ًاصي بلى  اإلاىفظ الغثِـ الهدكاع الىباء في كاعة ؤمٍغ

بيٗاف نفىف كباثل الهىىص الخمغ فدؿب، بل ٖمل ٖلى 

حغُحر ؤهماٍ الخغب، بط كط ى ٖلى الهجماث اإلاؿخمغة بحن 

، والؾُما ؤن اللباثل وؤنبدذ ججاعة الخٌُى ٖلى هُاق نغحر

كبُلت قىقىوي جم ببٗاصها ًٖ الؿهٌى في بضاًت اهدكاع الىباء 

ت،  ً باألؾلخت الىاٍع ٖلى ؤًضي ؤٖضائهم كبُلت بالهفُذ املجهٍؼ

وكض وحضث كبُلت قىقىوي مً اإلاؿخدُل البلاء في الؿهٌى بٗض 

 .(120)ؤن ؤنابهم الىباء وجغههم جدذ عخمت ؤٖضائهم

وي لم جؼاٌو ججاعة الفغاء ًخطر مما جلضم، ؤن كبُلت قىقى 

ألؾباب ٖضًضة؛ منها وان ؤفغاص كبُلت قىقىوي بُبُٗت الخاٌ 

 لم ًؼاٌو الؼعاٖت، بل اٖخمضوا في وكاَهم ٖلى الهُض 
ً
 فلحرا

ً
قٗبا

ت، لظلً بٗض اهدكاع الىباء ؾُُغث كبُلت  والخغف الُضٍو

بالهفُذ ٖلى ؤعاييهم، هما ؤن ججاعة الفغاء ملخهغة ٖلى مغاهؼ 

عة في الاحؼاء الكمالُت ليل مً والًت صاوىجا الكمالُت ووالًت الخجا

صاوىجا الجىىبُت ووالًت مىهخاها للغبها مً الخجاع الاوعبُىن الظًً 

ت بالفغاء.  كامىا بمباصلت الاؾلخت الىاٍع

 :الهوامش
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 بمؿافت ) -3
ً
(هم 480حؼء مً ؾلؿلت حباٌ عووي الكمالُت، جمخض حىىبا

بلغ مخىؾِ  اللمم هدى ٖلى ٌَى خضوص والًتي ؤًضاهى ومىهخاها، ٍو

 لٗضم بمياهُت الىنٌى بلى الجباٌ مً الكغق، فلض ايُغ 2,700)
ً
(م، وهٓغا

ـ وهالعن في الٗام   ألهثر مً  1805اإلاؿخىكفان لَى
ً
الؿفغ قماال

م باججاه الغغب ٖبر مؿاع لىلى )160,934)  Lolo(هم كبل الٗثىع ٖلى ٍَغ

Pass:ض ًىٓغ  ( .للمٍؼ

Lindgren, Waldemar, A Geological Reconnaissance Across the 

Bitterroot Range and Clearwater mountains in Montana and 

Idaho Government Printing Office, no.27, Washington, 1904, 

p.67; Bramwell , Lincoln, Wilderburbs: Communities on Nature's 

Edge, University of Washington Press, 2014, p.109. 
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والًت حبلُت غحر ؾاخلُت جل٘ في قماٌ الغغبي مً الىالًاث اإلاخدضة،  -4

ىُت مً خُث  جدخل الىالًت اإلاغجبت الغابٗت ٖكغ مً بحن زمؿحن والًت ؤمٍغ

اإلاؿاخت ؤلاحمالُت، وكض خهلذ الىالًاث اإلاخدضة ٖلى جلً الىالًت مً زالٌ 

ُاهُا في الٗام  جدكاعن والًت ؤًضاهى في  ،1846ٖلضها مٗاهضة م٘ بٍغ

ُاهُت الىىضًت مً الكماٌ، ووالًتي  خضوصها م٘ مؿخٗمغة وىلىمبُا البًر

غىن  ىجا مً الجىىب ووالًت ؤوَع مىهخاها وواًىمىغ مً الكغق ووالًتي هُفاصا ٍو

ً عثِؿُحن هما نهغ وىلىمبُا ونهغ  مً الغغب، هما جًم والًت ؤًضاهى نهٍغ

ٖبر ؤعاييها باليامل، ووان الهُاصون ألافعى، جمغ ؾالؾل حباٌ عووي 

الفغوؿُحن الىىضًحن ؤٌو مً ونلىا بلى اإلاىُلت، ٌكخم اؾم الىالًت مً لغت 

( بؿبب gem of the mountainsكبُلت قىقىوي وحٗني حىهغة الجباٌ )

ً والًت ؤًضاهى كبُلت وىجِىاي  مىكٗها الجغغافي، وواهذ اللباثل التي حؿخَى

((Kootenai ِل وكبُلت ؾالSalish)( وكبُلت والِؿبُل )(Kalispel  في الجؼء

( في الجؼء الكمالي الغغبي، وكبُلتي باهىن Paluoseالكمالي وكبُلت بالىؽ )

(Bannock( وقىقىوي في الجؼء الجىىبي وكبُلت باًىث )Paiute في الجؼء )

ض ًىٓغ:  الجىىبي الغغبي .للمٍؼ

Encyclopedia Britannica discover America, vol.12, Weighl 

publishers,Canada, 2008, p.4; Capace, Nancy, Encyclopedia of 

Idaho, Somerest Publishers, California, 2001, p.4. 

5-Taylor, Walter Ed, Indian Jeroien of Lewis and Clark expedition 

outsanding Famle Of Character Of Early History , Montana oil and 

mining journal, vol.16, no.11, Great Falls, Montana, May 23, 1936, 

p.6. 

يا الكمالُت، طاث خىافغ ولها كغون  -6 ت في كاعة ؤمٍغ ؤهبر الثضًُاث البًر

ؾىصاء مىدىُت ومضببت، وفغو بني صاهً خٌى الىحه والغؤؽ م٘ وحىص خضبت 

بلغ وػهه ما بحن  حن هما  1133 – 771ٖلى ؤهخافها، ٍو ًم هٖى هغم، وٍَ

ؿيذ ) يي والَى جه ( الظي ٌِٗل في ؤوعبا وكض ٖضَّ Wisentالبِؿىن ألامٍغ

ض ًىٓغ:  ال ًخجؼؤ مً مٗخلضاتهم الضًيُت .للمٍؼ
ً
 بٌٗ اللباثل الهىضًت حؼءا

Potts, Steve, The American Bison , Imprint of Capstone press, 

Canada, 1999, pp.8-9; Emory, Dean and Porterfield Kay Marie, 

Encyclopedia of American Indian contributions to the world , An 

of facts on file, New York, 2003, p.33. 

( وقماٌ والًت وىلىعاصو Nevadaٌغُي الخىى الُٗٓم والًت هُفاصا ) -7

غىن )  مً والًت ؤوَع
ً
 هبحرا

ً
( ووالًت ًىجا, ووالًت والُفىعهُا، Oregonوحؼءا

حغغافُت هبحرة  ووالًت ؤًضاهى ووالًت واًىمىغ، وحٗض والًت هُفاصا مىُلت

                                                                                                  

 ،
ً
 لٗضص نغحر مً الهىىص الخمغ، وؿبُا

ً
ىا لىً بؿبب هضعة اإلاىاعص واهذ مَى

ف  وكض ؾمُذ جلً اإلاىُلت باؾم الخىى الىبحر ألنها جدخىي ٖلى جهٍغ

صازلي فلِ وجخضفم حمُ٘ ؤنهاعها وحضاولها بلى البدحراث، وكض واهذ الؿمت 

ط اإلامحزة له ؤن هٌُى ألامُاع ًل٘ صازل البدحراث وال ًهل بلى املخُِ، ب

ض  ًهب في ألاخىاى اإلاالخت والبدحراث في الجباٌ الضازلُت الغغبُت .للمٍؼ

 ًىٓغ:

Tebbins, Susan , Native Peoples of North America, Open Suny 

Textbooks, New York, 2013, p.8; De Capua , Sarah, first native 

American: The Shoshone, Marshall Cavendish, New York, 2008, 

p.17. 

والًت ؾاخلُت جل٘ في الجؼء الجىىبي الغغبي مً الىالًاث اإلاخدضة، جدخل  -8

ىُت  مً خُث الىالًت اإلاغجبت الثالثت ٖكغة مً بحن زمؿحن والًت ؤمٍغ

 (Calit Fornay)، حكخم حؿمُتها مً اللغت ؤلاؾباهُت اإلاؿاخت ؤلاحمالُت

، جدضها مً الجؼء (Hot Furnaceوالُذ فىعهاي التي حٗني الفغن الؿازً )

ؼوها ومً الغغب  غىن ومً الجىىب والًت ؤٍع الكمالي والًخا هُفاصا وؤوَع

ً والًت والُف ىعهُا كبُلت وابى املخُِ الهاصت ، ومً اللباثل التي حؿخَى

(Wappo ) وكبُلت ًاها(Yana( وكبُلت هىهى )Hono( وكبُلت واًيي )Yki )

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Starr, Kevin, California: A History , The Modern Library, New York, 

2005, p.25. 

 في  -9
ً
ُلم في الىكذ الخالُت للىاصي ألاهثر سخىهت وحفافا

ُ
الدؿمُت التي ج

لضع َىله ) ًُ يا الكمالُت،  ل٘ في 222الجؼء الكمالي مً كاعة ؤمٍغ (هم، ٍو

قغق والًت والُفىعهُا باللغب مً الخىى الُٗٓم وصخغاء مىهافي 

(Mojave Desert)( ًدض الىاصي مً الغغب حبل باهامُيذ ،Panamint )

 mountain( وحباٌ فىهغاٌ )mountain Blackالكغق الجبل ألاؾىص ) ومً

Funeral( ًًبفا ( في ؾلؿلت حباٌ mountain Grapevine( وحباٌ غٍغ

(، وكض واهذ كبُلت قىقىوي حؿىً طلً Amargosa Rangeؤماعغىؾا )

( الظي ٌٗني ؤعى الىحران Tomehaالىاصي واَللذ ٖليها ؤؾم جىميها )

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Phillips, Scott C. and Witt Thomas A. etal., Ethnographic Context 

for the Ross In-Situ Recovery Project Area Crook County and 

Wyoming, Swca Environmental Consultants, Arizona, 2013, 

pp.87-89. 
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والًت غحر ؾاخلُت جل٘ في الجؼء الغغبي مً الىالًاث اإلاخدضة في مىُلت  -10

حبلُت جًم ؤعاض ي ٖكبُت قاؾٗت قبه كاخلت وصخاعي عملُت، جيىن 

 مً املخُِ الهاصت م٘ وحىص خاحؼ وخُض وهي والًت والُفىعهُا 
ً
بت وؿبُا كٍغ

ً مً الغغب، هما حكترن في خضوص والًتها مً الكماٌ م٘ والًت ؤًضاهى وم

غىن ومً الكغق م٘ والًت ًىجا، ومً الجىىب  الكماٌ الغغبي م٘ والًت ؤوَع

ؼوها، جدخل اإلاغجبت الؿابٗت مً بحن زمؿحن والًت مً  الكغقي م٘ والًت ؤٍع

خُث اإلاؿاخت ؤلاحمالُت، وكض وان ؤلاؾبان ؤٌو مً اؾخىكفىا اإلاىُلت، لظا 

ني الىالًت اإلاىؿىة ( وحSierra Nevadaٗ) ؾُحرا هُفاصاؤَللىا ٖليها حؿمُت 

بالثلج وؿبت بلى حبالها الىاكٗت ٖلى الخضوص الغغبُت م٘ والًت والُفىعهُا، وفي 

زخهغث حؿمُتها فإنبدذ حؿمى هُفاصا، ومً بحن اللباثل  1889الٗام 
ُ
ؤ

ىذ جلً الىالًت كبُلت قىقىوي في الجؼء ألاوؾِ وكبُلت  التي اؾخَى

باًىث الجىىبُىن في الجؼء في الجؼء الجىىبي و  (Hualapaiهىالاباي )

ىذ في الجؼء الكمالي  الجىىبي الكغقي، ؤما باًىث الكمالُىن فاؾخَى

ض ًىٓغ:Washoeوكبُلت واقى )  ( في الجؼء الغغبي .للمٍؼ

Capace, Nancy, Encyclopedia of Nevada, Somerest Publishers, 

California, 2000, pp.1-3. 

والًت واؾٗت غحر ؾاخلُت قبيهت بالصخغاء م٘ وحىص كمم حبلُت  -11

ٖغيُت، جل٘ في الجؼء الغغبي مً الىالًاث اإلاخدضة، جدكاعن في خضوصها م٘ 

ؼوها في  والًتي ؤًضاهى وواًىمىغ في الكماٌ ووالًت وىلىعاصو في الكغق ووالًت ؤٍع

الهىىص الخمغ الجىىب ووالًت هُفاصا في الغغب، وهي مىُلت مإهىلت بلباثل 

كحر اؾم والًت ًىجا بلى  بما فيها كبُلت ًىث التي ُؾمُذ الىالًت وؿبت لهم، َو

يي في الٗام  ً جلً 1896ؾيان الجباٌ، ؤهًمذ بلى ؤلاجداص ألامٍغ ، حؿخَى

الىالًت ول مً كبُلت قىقىوي وباهىن في الجؼء الكمالي، وكبُلتي ًىث 

جىىبُحن في الجؼء الجىىب وحىؾُىث في الجؼء الاوؾِ وكبُلتي باًىث ال

ض ًىٓغ:  الغغبي.للمٍؼ

Capace, Nancy, Encyclopedia of Utah, Somerest Publishers, 

California, 2001, pp.1-2 

12-Luebering, J. E., Native American history, Britannica 

Educational Publishing, Scotland, 2011, p.89. 

13- De Capua , op.cit., p.19 . 

ً حىىب غغبي والًت واوؿاؽ وحىىب قغقي والًت  -14 كبُلت هىضًت حؿخَى

واهذ ٖلى نلت وزُلت بلبُلت قىقىوي،  وىلىعاصو وقماٌ والًت جىؿاؽ،

 بلى والًت 
ً
جي هدى الؿهٌى الىبري الجىىبُت ونىال لىنها جىحهذ بكيل جضٍع

 مً ولمت ًىث )
ً
و ( التي حٗني الصخUteجىؿاؽ، ٌٗض اؾم وىماول مكخلا

                                                                                                  

 باؾم باصووا )
ً
ٗغف ؤًًا

ُ
ض مداعبتي، هما ح ( ، واهذ مً Padoucaالظي ًٍغ

ؤواثل اللباثل التي خهلذ ٖلى الخٌُى مً ؤلاؾبان، وواخضة مً اللالثل 

ض ًىٓغ:  الظًً كامىا بتربُتها واقتهغوا بىفاءتهم في ججاعة الخٌُى .للمٍؼ

Waldman, op.cit., p.74; Luebering, op.cit., pp.88-89; Keoke, Emory 

and Porterfield, Encyclopedia of American Indian Contribution to 

the World, An imprint of facts on file, New York, 2002, p.35; 

Englar, Mary, The Comanche: Nomads of the Southern Plains, 

Capstone Press Minnesota, 2004, pp.38-40; Betty, Gerald, 

Comanche Society: Before the Reservation, vol.2, Texas A&M 

University Press, Texas, 2005, p.15.  

ىذ الجؼء الكمالي مً الىالًاث اإلاخدضة في مىُلت  -15 كبُلت هىضًت اؾخَى

الجباٌ واإلاىاَم الكاؾٗت ليل مً غغب والًت وىلىعاصو وقغق والًت ًىجا 

ؼوها للغون ٖضة، جخدضر وقماٌ قغق والً ت هُى مىؿُيى وقماٌ والًت ؤٍع

ت ألوجى ؤػجُيان، هما اؾخلغ بٌٗ  لغت قىقىهُان وهي ؤخض الفغٕو اللغٍى

اث ؤزغي  ؤفغاص كبُلت ًىث خٌى مىاَم بدحرة ًىجا، بِىما اهًمذ مجمٖى

 لُهبدىا ٌٗغفىن 
ً
بلى كبُلتي قىقىوي ووىماول، وؾافغ بًٗهم حىىبا

اث ف بمجمٖى (، (Kawaiisus( و واواٌؿىؽ Chemehueviي )قُميهٍى

ض ًىٓغ: ُؾمُذ والًت ًىجا وؿبت بلى جلً اللبُلت  .للمٍؼ

Simmons, Virginia Mcconnell, Ute Indians of Utah and Colorado 

and New Mexico, University Press of Colorado, 2000, p.3; 

Harrison, Lorraine, Ute, Rosen Publishing group, New York, 2010, 

p.24; Murphree, Daniel S., Native America: A State-by-State 

Historical Encyclopedia, GreenWood Press, California, 2012, 

p.140 

ىذ مىُلت الخىى الُٗٓم في قغقي والًت  -16 كبُلت هىضًت اؾخَى

لؿم ٖلى 
ُ
غىن، ج والُفىعهُا وغغبي والًت هُفاصا وحىىب قغقي والًت ؤوَع

خحن؛ باًىث الكمالُت الظًً ٖغفىا بإؾم الخفاعون ) ( وؿبت Diggersمجمٖى

بلى ماونهم التي ًخم حمٗها مً زالٌ الخفغ، وواهىا ًخدضزىن لغت هىمً ، 

 م٘ وب
ً
اًىث الجىىبُت الظًً جدضزىا لغت ًىث ، وان ؤؾلىب خُاتهم مخىُفا

ض ًىٓغ: ت اللاؾُت التي ٌِٗكىن فيها .للمٍؼ  البِئت الصخغاٍو

Pritzker, Barry M., A Native American Encyclopedia: History and 

Culture and Peoples, Oxford University Press, New York, 2000, 

p.24; Gray , Kanatiiosh, Barbara A., Paiute , Abod Publishing 

Company , Minnesota , 2007, pp.4-6 ; Danver, Steven L., Native 
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Peoples of the World: An Encyclopedia of Groups, Cultures and 

Contemporary Issues, Routledge Publishing, UK, 2013, p.210.  

 في الكماٌ الغغبي ؤكضم وؤهبر الل -17
ً
ىُت واهثرها اهدكاعا غاث الهىضًت الامٍغ

 ٘ للىالًاث اإلاخدضة ؾىاء مً هاخُت الخىٕى اللغىي ؤم مً هاخُت الخىَػ

(، ؤػجُيان Numicالجغغافي، جلؿم ٖلى حؿٗت فغٕو عثِؿت منها: هىمً )

(Aztecan)( وىعاحكى ،Coracho،)  جىباجىلبُل(Tubatulabal)  ًُوجاه

(Takicوه )( ىبيHopi( وجاعاتهُضن )(Taracahitic ( ًُوبُمPimic وجاهىان )

(Tanoan ):ض ًىٓغ  .للمٍؼ

Smoak, op.cit., pp.16-17; Casad, Eugene H. and Willett Thomas L., 

Uto-Aztecan: Structural, Temporal and Geographic Perspectives, 

Universidad de Sonora, New Mexico, 2000, pp.1-4. 

Smoak , op.cit., pp.1-4 . 

18- Bobbie, L. Lovett and Juan L. González, Native American 

Peoples of South Texas, Community Historical Archaeology 

Project with Schools Program, University of Texas, 2014, p.53. 

19- Shimkin, D. B., wind river Shoshone ethno geography, vol.5, 

no.4, University of California Press, Los Angeles, 1947, p.185; La 

Grande, morning observer, Land Opened near Shoshone, vol.3, 

no.66, Oregon, November 08, 1904, p.5. 

20- Hodge, Adam R., Adapting to a changing world: an 

environmental history of the eastern Shoshone 1000-1868, 

Degree of Doctor, University of Nebraska, Lincoln , May, 2013, 

p.315. 

21- De Capua , op.cit., p.20 . 

ؤصي صزٌى ؤلاؾبان في مىخهف اللغن الخامـ ٖكغ للجىىب الكغقي  -22

مً والًت وىلىعاصو بلى حغُحر خُاة كباثل الهىىص الخمغ مً زالٌ اهخلاٌ 

الامغاى الىباثُت، وما ناخبها مً اؾخغالٌ ؤلاؾبان إلمضاصاتهم الغظاثُت 

م الًُافت ؤو باللىة مما ؤصي بلى انهُاعهم، وفي جلً الازىاء  همذ ًٖ ٍَغ

ججاعة الهىىص الخمغ م٘ ألاوعبُىن والؾُما ججاعة الخٌُى التي بضؤث جىٓغ 

بليها بإنها بخضي الىؾاثل طاث الفاثضة ؤلاكخهاصًت لدؿهُل ٖملُت هلل 

والهُض، لظلً بضؤث جدهل ٖلى الخٌُى مً زالٌ الاؾدُالء ٖليها جاعة، 

ت جاعة ؤزغي، وفي ؤواثل اللغن ال ؿاب٘ ٖكغ بضؤث واإلاباصلت بالؿل٘ الخجاٍع

ض ًىٓغ:  ججاعة الخٌُى م٘ اللباثل املجاوعة مً زالٌ مماعؾت الخجاعة .للمٍؼ

                                                                                                  

Featherling, Jacob, Horses, culture and trade: The impact of the 

horse on southern native nation 1650 – 1830, For Degree of 

Master, University of Southern Mississippi, 2019, pp.38-39. 

23- Ewers, John C., The horse in Blackfeet Indian culture: with 

comparative material from other western tribe, Government 

Printing office, Washington, 1955, p.6.  

24- Haines, Francis , The northward spread of horses among the 

Plains Indians, American Anthropologist, vol.40, no.3, American 

Anthropological Association, Washington D.C, 1938, p.436 . 

ً والًت مىهخاها، وجمخض ؤعاييها مً كمت ؾالؾل  -25 كبُلت هىضًت حؿخَى

اللاعي لجباٌ عووي، هظلً جترهؼ في الغوافض  حباٌ بُتروث ختى ؤلاهلؿام

الٗلُا لنهغ وىلىمبُا، جغح٘ حؿمُتهم بلى ألاوعبُىن ليىن ؤفغاص جلً اللبُلت 

ًلىمىن بدؿُُذ عئوؾهم مً زالٌ وي٘ لىح زكبي ٖلى عئوؾهم زالٌ 

ٗغف ؾالِل )
ُ
ض ًىٓغ:Salishمضة الُفىلت، هظلً ح  ( بمٗنى الىاؽ .للمٍؼ

Woodger, Elin and Toropov Brandon, Encyclopedia of the Lewis 

and Clark expedition, Facts On File, New York, 2004 , p.4. 

ً قماٌ ووؾِ والًت ؤًضاهى  -26 يا الكمالُت، حؿخَى كبُلت هىضًت مً ؤمٍغ

غىن، وهي مً ؤهبر  قماٌ قغقيوحىىب قغقي والًت واقىًُ و  والًت ؤوَع

ُللىن ٖلى هفؿهم اؾم هُمي وؤكىي وؤقهغ اللباثل الىاَلت  بالؿابخحن ٍو

( بمٗنى الكٗب، لىنهم مٗغوفىن بإؾماء مسخلفت، وكض Nimi’ipuuؤًبُى )

 Piercedؤَلم ٖليهم الفغوؿُىن حؿمُت هحزبحرؽ التي حٗني ألاهف اإلاثلىب )

Nose:ض ًىٓغ  (، بٗض ؤن الخٓىا ؤن افغاصها ًغجضون كالصاث في ألاهف .للمٍؼ

Ronda, James P., Lewis and Clark Among the Indians, University of 

Nebraska Press, Nebraska, 2014, p.188. 

ىىا ٖلى ؤمخضاص ول مً والًت  -27 هىىص الهًاب الكمالُت الظًً ؤؾخَى

، ووان الفغوؿُىن كض ؤَللىا ٖليهم جلً مىهخاها وختى ؾاخل املخُِ الهاصت

ت مً ألانضاف، وحٗغف جلً   مهىٖى
ً
الدؿمُت بؿبب اعجضائهم ؤكغاَا

 باؾم والِؿبُل )
ً
( بمٗنى قٗب هباث الياماؽ Kalispelاللبُلت ؤًًا

Camas People) واهذ مماعؾتهم الُىمُت وزلافاتهم مكابهت بلى خض ما ،)

غغبي املخُِ  ٍسهم اإلابىغ في قماٌللبُلت فالتهُض خُث امًىا مٗٓم جاع 

 ًٖ نُض 
ً
الهاصت واٖخمضوا ٖلى نُض ألاؾمان خٌى نهغ وىلىمبُا، فًال

الُغاثض وحم٘ الجظوع والخىث، وبِىما بلُذ كبُلت ؾالِل في الجباٌ ٖاصث 

، ومً   بلى والًت مىهخاها هدى الىصًان والؿهٌى
ً
الي قغكا كبُلت بِىض صي ؤوٍع

ض ًىٓغ:هىان ػاولذ اللبُلت ججاع   ة الفغاء بٗض اللغن الخاؾ٘ ٖكغ.للمٍؼ
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Bryan, William L., Montana’s Indians: Yesterday and Today, 

American & World Geographic Publishing, Helena, 1996, p.115. 

ىذ والًت واقىًُ،  -28 كبُلت هىضًت مً هًاب الكماٌ الغغبي اؾخَى

لي وجىحهذ مً الؿهٌى الىبري بلى نهغ بِ ( (Pend d'Oreille Riverىض صي اوٍع

لي ) ( قماٌ والًت ؤًضاهى بؿبب Pend d'Oreille lakeوبدحرة بِىض صي اوٍع

غاعاث كبُلت بالهفُذ اإلاؿخمغة لها، وواهىا نُاصًً عخل وغالبا ما ًُلم 

( ليىن ؤؾلىب خُاتهم ٌٗخمض ٖلى نُض paddlersٖليهم املجضافىن )

، وكض ُؾمُذ مضًىت والِؿبُل ) ( في Kalispellالاؾمان كبل مجيء الخٌُى

ض ًىٓغ:  والًت مىهخاها ٖلى اؾم جلً اللبُلت .للمٍؼ

Pritzker, op.cit., p.364 

ً الجؼء الغغبي مً والًت مىهخاها وقغقي والًت  -29 كبُلت هىضًت حؿخَى

إحي واقىًُ وقمالي والًت  ت، ٍو ت ؾالِل اللغٍى ؤًضاهى، بط جيخمي بلى مجمٖى

، جىلؿم  (children of the sun)مٗنى حؿمُت جلً اللبُلت ؤَفاٌ الكمـ 

اث خؿب مىكٗهم الجغغافي: هىىص ؾبىوان  كبُلت ؾبىوان ٖلى زالر مجمٖى

 وختى خضوص  Spokane falls)الٗلىي التي امخضث مً قالالث ؾبىوان )
ً
قغكا

ت ؾبىوان الىؾُى التي امخضث بلى غغبي والًتي واقىُ ً وؤًضاهى، ومجمٖى

قالالث ؾبىوان، ؤما مجمىٖت ؾبىوان الؿفلي فخل٘ في ؤكص ى الغغب ٖىض 

جىحهىا مً مىُلت الهًبت  1750الخلاء نهغي ؾبىوان ووىلىمبُا، وفي الٗام 

بلى الؿهٌى الىبري إلاُاعصة الجامىؽ فلض نىٗىا الخُم واإلاالبـ مً حلىص 

ض ًىٓغ:الجام  ىؽ .للمٍؼ

Ronda, James P., A Guide to the Indian Tribes of the Pacific 

Northwest, University of Oklahoma press, Norman, 1992, p.217 . 

30-Ewers, op.cit., p.7; Boas, Franz, Memoirs of the American 

Museum of natural history, vo.11, University of Laval, Canada, 

1900, p.258. 

 بالهفىث ) -31
ً
يا الكمالُت، ٌكخم Blackfootحؿمى ؤًًا ً ؤمٍغ ( حؿخَى

ؤؾمهم مً ؤخظًت اإلاىواؾحن الؿىصاء اإلامحزة التي واهىا ًغجضونها، وكض 

( وحٗني الكٗب الخلُلي ، Niitsitapiؤَللذ ٖلى هفؿها حؿمُت هُدؿخابي )

اث: بُغان وهي مً اللباثل ألاهثر ٖضاثُت، جىلؿم بلى  زالزت مجمٖى

(Peigan( ووالًت مىهخاها، وواًىاه )Kainah( في ؤلبرجا، وؾُىؿُيا )Siksika )

ؤكص ى قماٌ هىضا، وهي ؤٌو كبُلت جخدضر بلغت ؤلغىهىُان، وفي اللغن 

الؿاب٘ ٖكغ هاحغث مً والًت مِكُغان بلى الؿهٌى الىبري بإؾخسضام 

ـ ) ض ًىٓغ: ( التي ججغها الىالب لىللTraviosجغافَى  بًاجٗهم .للمٍؼ

                                                                                                  

Ewers, op.cit., p.7; Boas , Franz , Memoirs of the American 

Museum of natural history , vo.11, University of Laval, Canada, 

1900, p.258; Ewers, John C., The Blackfeet: Raiders on the 

Northwestern Plains, University of Oklahoma Press, Norman, 

1958, p.145; Bial, Raymond and Rickard Kris, The People and 

Culture of the Blackfeet, Cavendish Square, New York, 2017, 

pp.12-13.   

ً هىضا وؤكص ى الغغب مً زلُج  -32 ؤهبر كباثل الهىىص الخمغ التي حؿخَى

ؼاولت ججاعة هضؾىن وقماٌ ؤلبرجا، جىؾٗذ في اللغن الؿاب٘ ٖكغ بٗض م

ت مً الخجاع ألاوعبُىن والىىضًحن، واهذ  الفغاء والخهٌى ٖلى ألاؾلخت الىاٍع

ت  جخدضر لغت ؤلغىهىُان ، وكض واهذ ملؿمت ٖلى ؤزىتي ٖكغة مجمٖى

ُم، وكض ؤَلم الفغوؿُىن ٖلى كبُلت هغي حؿمُت  مؿخللت ليل منها ٖػ

ؿخِىىن )  ًللبىن باؾم هغي ، واهذ Kristinonهَغ
ً
( ومً زم ؤنبدىا الخلا

ؿخسضم ٖاصة Nehiyawakلضيهم حؿمُت مدلُت ؤزغي منها نهُاوان )
ُ
( التي ح

ض ًىٓغ: اث هغي في الؿهٌى .للمٍؼ  لىنف مجمٖى

Milloy, John, The plain Cree: trade and diplomacy and war 1790–

1870, University of Manitoba Press, Manitoba ,1988, pp.22-23; 

Riehecky, Janet, The Cree Tribe, Bridgestone Press , Minnesota , 

2003, p.5 ; Mandelbaum , David G., The Plains Cree: An 

Ethnographic, Historical, and Comparative Study, University of 

Regina, Canada, 1979, p.41. 

 هاوىصا ) -33
ً
ٗغف ؤًًا

ُ
( وحٗني الخلفاء، اقخم اؾم اللبُلت مً Nakotaح

( الظي ؤقاع بلى الصخو الظي ٌكىي Chippewaمهُلر قُبُىا )

باؾخسضام الدجغ، وطلً ليىنهم ٌٗخمضون في قىاء َٗامهم ٖلى الدجغ 

اث مؿخللت ٖضة ليل منها  ً ٖلى مجمٖى لؿم كبُلت ؤؾُيُبٍى
ُ
الؿازً، ج

ً ُم ومجلـ، حؿخَى في هىضا وقماٌ والًت مىهخاها  ؾاؾياقىان وؤلبرجا ٖػ

ىىا الؿهٌى  وجخدضر لغت هاوىصا، ؤما اللؿم آلازغ منها فلض اؾخَى

ىع )  خٌى بدحرة ؾىبحًر
ً
يا وجدضًضا ( في والًت Superiorالكمالُت ألمٍغ

ؿىيىؾً، وكض اعجبُذ  باللباثل الىاَلت بلغت ؾُىان  َو
ً
 وزُلا

ً
اعجباَا

اقىا هكٗب واخض مثل صاوىجا والوىجا،   في اللغن ٖو
ً
بال انها اهخللذ غغبا

( في هىضا لخهىلهم ٖلى الخٌُى Winnipegالؿاب٘ ٖكغ هدى بدحرة )

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Waldman, op.cit., p.27; Ronda, Lewis and Clark Among the 

Indians, op.cit., p.147. 
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34- Murphy, op.cit., p.294; Wisconsin Historical Society, Journal of 

the Chevalier de la Verendrye and one of his brothers to reach the 

western sea Addressed to M. the marquis de Beauharnois 1742 – 

1743, AJ-109, Digital library and Archives, 2003, p.42; Denig, 

Edwin Thompson, The Assiniboine, University of Oklahoma Press, 

2000, p.363; Fromhold, Joachim Nakoda (Assiniboine) Lexicon, 

First Nations Publishing, Canada, 2016, p.33. 

35-Shimkin , op.cit., p.198  .  

36- Haynes, Thomas Piper, Before the big dogs: an environmental 

history of bison and Plains Indians in the Yellowstone River Basin, 

Degree of Master, Arts in history department, Montana State 

University , Bozeman, 2001, p.187. 

37-Binnema, Theodore, Common and Contested Ground: A 

Human and Environmental History of the Northwestern Plains, 

vol.84, University of Oklahoma Press, Norman, 2003, pp.108-109. 

38-Ewers, op.cit., p.7. 

39-De Capua, op.cit., p.18; Ricky , Donald , Encyclopedia of 

Wyoming Indians, Somerset Publishers, Texas, 2001, p.12. 

40-Pritzker, op.cit., p.228.  

 باؾم شجغة الُب ) -41
ً
( ألن اوعاكها the medicine treeٌكاع بليها ؤخُاها

ولخاءها وؤغهانها لها فىاثض هثحرة في الاؾخسضاماث الٗالحُت، بط ًخيىن 

 بىاؾُت ماصة بًُاء حؿمى 
ً
اللخاء مً َبلاث ٖضة عكُلت مخماؾىت مٗا

مىً اؾخسضامها (botulinباجُىلً  (، وهي ملاومت بضعحت ٖالُت للخٗفً ٍو

اللىي واإلالاوم للماء  همؿىً لأللم، بط ًمىً كُ٘ اللخاء الكبُه بالياعجىن 

بؿهىلت وزيُه وزُاَخه، وكض اؾخسضمذ اللباثل الهىضًت اللخاء لخغُُت 

اعاث الخكبُت لهى٘ الؼواعق ؤو اللىاعب الهغحرة وبىاء اإلاالجئ، هظلً  ؤلَا

له  مىً جدٍى ًخم ججفُف اللخاء وجلُُٗه بلى ؤلىاح عفُٗت ليسج الؿالٌ ٍو

ض بلى صعٕو واكُت مً الغنام لخماًت الؿ اكحن والهضع والظعاٖحن .للمٍؼ

 ًىٓغ:

Keoke and Porterfield, op.cit., p.40. 

42- Mooney, James, Calendar History of the Kiowa, Seventeenth 

Annual Report, Bureau of American Ethnology, Washington, 1898, 

p.160.  

                                                                                                  

43-Lowie, Robert Harry, Societies of the Crow Hidatsa and 

Mandan Indians, vol.11, Order of the Trustees Publishing, New 

York, 1913, pp.182-183.    

ف( هبحرة طاث قيل  - 44 ؤشجاع هفًُت )جدؿاكِ ؤوعاكها في فهل الخٍغ

(، جىدكغ مً والًت هُى Ulmusصاثغي مخٗضص الفغٕو مً نىف ؤوإلاىؽ )

 
ً
ضا وغغبا بلى ؾفذ حباٌ عووي، جدخىي جلً الصجغة بهجالهض بلى والًت فلىٍع

ٖلى لخاء مخلكغ وؤوعاق مؿيىت وجيىن طاث لىن ؤزًغ الم٘ في الهُف 

ؿخسضم في بىاء اللىاعب وفي الٗالحاث 
ُ
ف ، ح والظهبي اإلاهفغ في الخٍغ

ض ًىٓغ:  الكٗبُت .للمٍؼ

Keoke and Porterfield, op.cit., p.48; Campanella, Thomas J., 

Republic of Shade: New England and the American Elm, Yale 

University Press, New Haven, 2003, p.17. 

45-Irving, Washington, The Adventures of Captain Bonneville, J. B. 

Lippincott & co., Philadelphia , 1873, p.255.  

46-Young, Biloine Whiting and ML.Fowler, Cahokia: the great 

Native American Metropolis, University of Illinois Press, Chicago, 

2000, p.46.   

47-Lowie, Robert Harry , The Northern Shoshone, vol.2, Order of 

the Trustees Publishing, New York, 1909, p.177.  

48-Olden, Sarah Emilia, Shoshone Floklore, Morehouse 

Publishing, Pennsylvania, 1923 , p.20.   

49- Maguire , Amy Jane , the Indian girl who led them , Sacajawea, 

Gill Company, Portland, 1905, p.56.   

50- Lowie, The Northern Shoshone, op.cit., p.175. 

51- Ricky, op.cit., p.15; Townsend, John K., Narrative of a Journey 

across the Rocky Mountains to the Columbia River, vol.21, 

Oregon State University Press, 1839, p.261 . 

52- De Capua , op.cit., p.24 ; Libenská , Linda , The culture and life 

of the Indians of the Great plains, University of Masaryk, Czech, 

2007, pp.22-23 . 

53 - Townsend, op.cit., p.261.  

طو فغو ؤؾىص ماثل بلى اللىن البني ٌغُي حمُ٘ ؤهداء  هٕى مً اللىاعى -54

ل ٖباعة ًٖ قٗحراث  ل باؾخثىاء مٗضجه، ًيىن الَغ حؿمه اإلاؿخضًغ الَغ

طاث ؤَغاف نلبت وقاثىت، وكض اٖخاصث اللباثل الهىضًت  نُض الىُو 
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ل  حن،للخهٌى ٖلى الَغ ل ولفها ويفغها بط ً واؾخسضامها للتًز خم َي الَغ

حن الضعٕو واإلاالبـ  وزُاَتها باؾخسضام مجمىٖت واؾٗت مً الخلىُاث لتًز

ض ًىٓغ  وألاخظًت واملجىهغاث والؿياهحن والؿالٌ وؤهبىب الخضزحن .للمٍؼ

Zimmerman, Larry J. , The Sacred Wisdom of the Native 

Americans, Chart Well Books, New York, 2016, p.70; Lynch , 

Annette   and Strauss Mitchell D., Ethnic Dress in the United States: 

A Cultural Encyclopedia, Rowman & Littlefield Publishing , New 

York, 2015, p.203. 

55-Remy, Jules, A Journey to Great Salt Lake City, vol.2, Books on 

Demand, London, 1861, p.146. 

هٕى مً ؾاللت الضببت البيُت الكاجٗت التي جخهف بذجمها الىبحر  -56

، لىً ًمىً 
ً
 غاملا

ً
اصة ما ًيىن لىنها بيُا وضخامت الخضبت ما بحن الىخفحن ٖو

ان منها  يا الكمالُت هٖى ؤن ًسخلف مً ألاقلغ بلى ألاؾىص، هما ًىدكغ في ؤمٍغ

ترهؼ في اإلاىاَم )الضب ألاقِب( لإلقاعة   ٍو
ً
بلى الضب ألانغغ وألافخذ لىها

يا الكمالُت، ومهُلر )الضب البني( لإلقاعة بلى الضب ألاهبر  الضازلُت ألمٍغ

 في اإلاىاَم الؿاخلُت، وم٘ طلً فةن مٗٓم جلً 
ً
وألاغمم الظي ًيىن ٖاصة

تراوح َىلها ما بحن ) (ؾم 150 – 90الضببت حٗض آلان الىٕى الفغعي هفؿه ٍو

ض ًىٓغ:ٖىض  ما جلف ٖلى كضميها .للمٍؼ

Potts, Steve, The Grizzly Bear, Capstone Books, Minnesota, 1997, 

pp.4-5. 

57-Townsend, op.cit., p.110. 

58-Wishart, op.cit., p.185.  

59-Qouted in: Culin, Stewart, Summer Trip Among the Western 

Indians, vol.3, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1901, 

p.20. 

ت جًم الٗضًض مً كباثل الهىىص الخمغ، وهي حؼء مً  -60 ت لغٍى مجمٖى

اث حغغافُت عثِؿت منها Algicٖاثلت لغاث الجًُ ) لؿم ٖلى زالر مجمٖى
ُ
( ج

اث الكغكُت، وجًم  اث الىؾُى واملجمٖى ت الؿهٌى واملجمٖى مجمٖى

ان ما ًلاعب ض ًىٓغ:زالزح ٖاثلت الغىهيٍى  ن لغت .للمٍؼ

Waldman, op.cit., p.10. 

61- Culin,op.cit., pp.20-21.  

62- Bial and Rickard, op.cit., p.59; Stamm, Henry Edwin , People of 

the Wind River: The eastern Shoshones 1825 – 1900, University 

of Oklahoma Press, Norman, 1999, p.11.  

                                                                                                  

يا الكمالُت الظًً هاحغوا في اللغهحن الؿاب٘ ٖكغ والثامً  -63 هىىص ؤمٍغ

 مً غغب والًت مىهخاها بلى حباٌ عووي في والًت وىلىعاصو، ؤزىاء 
ً
ٖكغ حىىبا

في والًت صاوىجا  (Black Hills)جىللهم ٖبر نهغ ًلىؾخىن بلى الخالٌ الؿىصاء 

ان، حٗض كبُلت هُىا الجىىبُت خهلىا ٖلى الخٌُى ألٌو مغة مً كبُلت الغغب

ؤنغغ مً بٌٗ اللباثل ألازغي في اإلاىُلت مما حٗلهم ٖغيت للخُغ، 

 م٘ كبُلت الغغبان في الٗام 
ً
، وان طلً ؤٌو جدالف 1700لظلً قيلىا جدالفا

ض  لهم زالٌ مضة وحىصهم في الخالٌ الؿىصاء مما ؾمذ لهم باالػصهاع .للمٍؼ

 ًىٓغ:

Mooney, op.cit., p.20; Shimkin, D. B., Wind River Shoshone Sun 

Dance, no.41, Smithsonian institution, Washington, 1953, p.400. 

64-Vander, Judith, The Shoshone Ghost Dance and Numic Myth: 

Common Heritage, Common Themes, Journal of California and 

Great Basin Anthropology, vol.17, no.2, University of California, 

Berkeley, 1995, p.175. 

65- Wishart, op.cit., p.182; Shimkin, wind river Shoshone 

ethnogeography, op.cit., p.270. 

66- Nabokov, Peter and Lawernce L. loendof, American Indians 

and Yellowstone National Park, National Park Service, 

Washington, 2002, p.159.   

67- Olden, op.cit., p.37 . 

68- Lowie, The Northern Shoshone , op.cit., p.231. 
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71-Jhonny , Ronald Eagleye, Nevada V. Hicks: No threat to most 

Nevada tribes, American Indian law review, vol.25, no.2 , 

University of Oklahoma, Oklahoma, 2001, p.382 .   

72- Remy, op.cit., pp.126-127.   

73- De Capua, op.cit., p.20. 
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77- Ibid., p.20-21. 

78- Phillips and Witt etal., op.cit., p.89.   

( ، جترهؼ في الىهف Acipensridaeالاؾم الكاج٘ ألؾمان مً ٖاثلت ) -79

 
ً
مثل ٖىهغا يا، حِٗل مٗٓمها في املخُِ الهاصت ٍو الكمالي للاعة ؤمٍغ

 للباثل الهىىص الخمغ، بط ًدخىي ؾمً الخفل ٖلى غُاء 
ً
 مهما

ً
غظاثُا

بلغ َىلها ) ٌى الجؿم ٍو (م وهي مً 8 – 2ٖٓمي ٌغُي مىُلت الغؤؽ َو

ض ًىٓغ: ألاهىإ اإلاهضصة باألهلغاى  .للمٍؼ

Khodorevskaya, R. P. and Ruban G. I., Behavior, Migrations, 

Distribution, and Stocks of Sturgeons in the Volga – Caspian 

Basin, Books on Demand, Germany, 2009, p.16. 

 في آؾُا الىؾُى، جىدكغ في حمُ٘  -80
ً
ا بخض ؤكضم الىباجاث وؤهثرها جىٖى

يا الكمالُت زال  ؤهداء ؤوعوبا وؤمٍغ
ً
ٌ الٗهىع الىؾُى، حٗض مهضعا

حن غلُىن   ًٖ ؤؾخسضامها لتًز
ً
ت فًال  لألغظًت وألاصٍو

ً
 مهما

ً
اكخهاصًا

ض ًىٓغ:  الخضزحن ونىاٖت الخباٌ وألاكمكت واإلايؿىحاث .للمٍؼ

Conrad, Chris, Hemp for Health: The Medicinal and Nutritional 

Uses of Cannabis Sativa, Healing Arts Press, Vermont , 1997, p.6; 

Robert, Deitch, Hemp – American History Revisited: The Plant 

with a Divided History, Algora Publishing, New York, 2003, p.14. 

 بحن كباثل الهىىص  -81
ً
مً ؤقهغ ألاؾلخت التي واهذ قاجٗت الاؾخسضام كضًما

الخمغ، ًخإلف مً فإؽ ؤخاصي م٘ ملبٌ ٖمىصي زكبي وكُٗت مؿُدت 

مً الدجغ مخهلت بالٗمىص الخكبي، ًخم اؾخٗماله بُض واخضة لللخاٌ 

ب ؤو للغمي بكيل مباقغ ٖلى الخهم، وكض ْهغ مهُلر جىماهىن  اللٍغ

ت فيفي اللغت ؤلا  اللغن الؿاب٘ ٖكغ هخٗضًل ليلمت بىهاجان  هيلحًز

(Powhatan.وؿبت بلى اؾم عثِـ كبُلت هىضًت في والًت فحرحُيُا ) ض للمٍؼ

 ًىٓغ:

Taylor, Colin F., Native American Weapons , University of 

Oklahoma Press, Norman, 2001, p.30 ; Tucker , Spencer C., 

Weapons and Warfare: From Ancient and Medieval Times to the 

21st Century , vol.2 , Abc-Clio Publishing, California, 2020, p.112 ; 

Cox, William J., A primer of Michigan history: With a brief sketch 

of the material resources of the state, Henry R. Pattengill 

Publishers, Michigan, 1911, p.25 ; Lieb, Sarah Tomelleri, History of 

Michigan, University of Michigan, Chicago, 1889, p.103. 

82- De Capua, op.cit., p.18 .     

                                                                                                  

83- Lowie, The Northern Shoshone, op.cit., p.187. 

ىـ  -84 الظي  (Oncorhynchus)ؤؾمان مغكُت جيخمي بلى حيؿحن: ؤوهىٍغ

 ًٖ الٗضًض مً ؤهىإ التراوث و
ً
ؾالفلُىىؽ  ٌكمل نىف الؿلمىن فًال

(Salvelinus) مً بُنها نىف  الظي ًدخىي ٖلى الٗضًض مً ؤهىإ التراوث

(، وجخهف ؤًٖاء هال الجيؿحن بكيل عثِـ باالزخالفاث في charsقاع )

لى الغغم مً هظه  لىن الجؿم، وقيل الٗٓام وؾلف الفم وألاؾىان. ٖو

الفغوق، ٌِٗل التراوث ٖاصة في اإلاُاه الٗظبت الباعصة للىهف الكمالي مً 

ض ًىٓغ: يا الكمالُت .للمٍؼ  كاعة ؤمٍغ

Trotter  , Oatrick , Cutthroat : Native Trout of the West, University 

of California Press, Berkeley, 2008, p.221; Tomelleri, Joseph, Trout 

and Salmon of north America, The Three Press, New York, 2002, 

p.258. 

 مً نىف ماعمىجا ) -85
ً
 ؤلب Marmotaؾىجاب هبحر وؿبُا

ً
(، ٌٗغف ؤًًا

( ٌِٗل في حباٌ ألالب وألاعاض ي الٗكبُت، ًيىن Alps Marmotمىث )مغ 

ت، ًبلغ ٌَى اإلاغمىث مً  مغُى بالفغو وله ؤعحل كهحرة ممخلئت ومسالب كٍى

احه ًهضع اإلاغمىث 25 – 10(ؾم، ؤما طًله مً )60 – 30) ىض اهٖؼ (ؾم ٖو

اصة ما ًخم اؾخسضام جخىع مسخلفت في   الى جخغه لُىظع بالخُغ، ٖو
ً
نىجا

لهُف والكخاء خُث ًضزل اإلاغمٍى في خالت ؾباث َىاٌ فهل الكخاء ا

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Armitage, Kenneth B., Marmot Biology: Sociality and Individual 

Fitness, and Population Dynamics, Cambridge University Press, 

UK, 2014, pp.207-209. 

والًت واًىمىغ ، وهي ؤهبر هخلت بدحرة َبُُٗت هبحرة جل٘ قماٌ غغب و  -86

يا الكمالُت وزاوي ؤهبر بدحرة في الٗالم حغظي خىالي الٗكغاث  ماثُت في ؤمٍغ

مً الجضاٌو وألانهاع ، بما في طلً نهغ ًلىؾخىن الظي ًخضفم بلى البدحرة مً 

بلغ ٌَى البدحرة خىالي ) غيها )32الجىىب الكغقي ، ٍو (هم , 23(هم ٖو

ؾخسضمذ الٗضًض مً ال
ُ
لباثل جلً اإلاىُلت همإوي لهم وؤماهً للهُض ؤ

ض ًىٓغ: غق مىانالث .للمٍؼ  َو

Hamilton , John , Yellowstone national park , Abdo Publishing 

company,  Minnesota, 2005, p.24.  

87- Phillips and Witt etal., op.cit., p.87; Wishart , op.cit., p.182 ; 

Shimkin , wind river Shoshone ethnogeography, op.cit., p.247 . 

 ما ٌؿمى الٗلٗم ألاؾىص والاؾم الٗلمي  -88
ً
َاثغ مً فهُلت الغغاب، غالبا

يا  (Pica hudsonia) له بُيا هضؾىهُا  ٌِٗل في آؾُا وؤوعوبا وغغبي ؤمٍغ
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يي وألاوعبي ًيخمُا ٗخلض ٖلماء الُُىع بإن الٗلٗم ألامٍغ ن بلى الكمالُت، َو

ل مً الَغل ألابٌُ وألاؾىصPica Picaهٕى بُيا بُيا )  ( هفؿه وله طًل ٍَى

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Cutright, op.cit., p.283. 

89- De Capua, op.cit., p.18.   

(، لىىه Cervidaeمً الخُىاهاث الثضًُت ًهىف يمً ٖاثلت الغؼالن ) -90

جمه ولىهه ألاؾىص ؤهبر بىثحر مً الغؼاٌ فهى ملفذ للىٓغ بؿبب ضخامت ح

 
ً
اصة ما ٌِٗل وخُضا لت والكٗغ اإلاخضلي م٘ كغون هبحرة ٖو وؤعحله الٍُى

( وحِٗل م٘ ؤَفالها Cowsباؾخثىاء بهار اإلاّى الالحي ًُلم ٖليهً ألابلاع )

ُلم ٖليهم يا الكمالُت Calvesالعجٌى ) ٍو (، هما ؤن اؾم مّى قاج٘ في ؤمٍغ

 مً ولمت مىف 
ً
َِٗل ، و نى )آول لخاء الصجغ(( بمٗ(mooshليىهه مكخلا

يا الكمالُت، بط ًخم الخٗغف ٖلى ؤعبٗت  اإلاّى في ألاحؼاء الكمالُت مً ؤمٍغ

ُت، الىٕى ألاٌو اإلاّى الكغقي ) ( الظي ٌِٗل A. alces Americanaؤهىإ فٖغ

في قغقي هىضا وقماٌ قغقي الىالًاث اإلاخدضة، والىٕى الثاوي اإلاّى الكمالي 

( الظي ٌِٗل وؾِ هىضا ووالًت صاوىجا A. alces andersoniالغغبي )

الكمالُت ووالًت مُىِؿىجا وقمالي والًت مِكُغان، والىٕى الثالث مىؽ قحرا 

(A. alces shirasi ،الظي ٌِٗل في حباٌ عووي في الىالًاث اإلاخدضة وهىضا )

( الظي ٌِٗل في ؤالؾيا وقماٌ A. alces gigasوالىٕى الغاب٘ مىؽ ؤالؾيا )

ض ًىٓغ:غغبي هىض  ا .للمٍؼ

Dutemple, Lesley A., Moose, Early bird nature Books, Minnesota, 

1998, p.28; Ballenberghe, Victor Van, In the Company of Moose, 

Stackpole Books, Pennsylvania, 2004, pp.1-2. 

91- Shimkin, wind river Shoshone ethnogeography, op.cit., p.265.  

92 - Waldman, op.cit., p.33. 

(، schaum meerطاث ؤنل ؤإلااوي حٗني عغىة البدغ )اإلاحرقاوم ولمت  -93

بط ًخم  جترهؼ في الغواؾب الطخلت الهغحرة وبكيل عثِـ في وؾِ جغهُا،

 بالىدذ والخلمُ٘ وهى طو 
ً
 في الصخم زم بالكم٘ وؤزحرا

ً
جدًحره بالىل٘ ؤوال

ىدخه بالٗضًض مً ألاقياٌ الؼزغفُت، كُمت ٖالُت بؿبب مغوهخه التي حؿمذ ب

خغحر لىهه  هظلً ًمىً ؤن ًمخو ٖىانغ مً الخبغ ؤزىاء ٖملُت الخضزحن ٍو

ض ًىٓغ:  بلى اللىن البني الظهبي .للمٍؼ
ً
جُا  جضٍع

Davey, Peter J., The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe, vol.9, 

British Archaeological Reports, UK, 1985, pp.135-136. 

94- Wyeth, Nathaniel J, Indian Tribes of the South Pass of the 

Rocky Mountains : the Salt Lake Basin, the Valley of the Great 

                                                                                                  

Saaptin or Lewis' River and the Pacific Coasts of Oregon, Nabu 

Press, USA, 1802 , p.218.  

و الغؼالن، بط ًخم عبِ كُٗت ٖلى قيل خظاء مهىٕى مً حلض ألاًل ؤ - 95

حن الجؼء الٗلىي Uخغف )  ما ًخم جٍؼ
ً
(ٖلى الجؼء الٗلىي مً اللضم وغالبا

ؼ ؤو الضًيىع ؤو ػزغفت ؤزغي، وكض حاءث ولمت مىواؾحن  مً الخف بالخٍُغ

يا الكمالُت وهي  ف لألخظًت الجلضًت التي ٌٗخمضها مٗٓم هىىص ؤمٍغ هخٍٗغ

(، makasinوولمت ماواؾحن ) Powhatan)مكخلت مً ولمت بىهاجان )

جسخلف ؤهىإ اإلاىواؾحن خؿب ول كبُلت وهُفُت جهمُمها واإلاىاص 

ض ًىٓغ: لى بِئتهم الخانت .للمٍؼ  اإلاؿخسضمت في نىٗها ٖو

Lynch , op.cit., p.203  .  

96-Wyeth, op.cit., p.214 .   

97- Maguire, op.cit., p.56. 

98- Hodge, op.cit., p.153. 

ت مً اإلاىاص  -99 ت مخىٖى صخىع هاحمت مً خمم بغواهُت، جخإلف مً مجمٖى

ت وحٗغف باؾم الصخىع اإلاٗضهُت ) لى الغغم مً ؤن mineraloidالبلىٍع (، ٖو

 
ً
، ًيخج ؤوهؿُض الخضًض ؤلىاها

ً
)حجغ السج( ٖاصة ما ًيىن لىهه ؤؾىص صاهىا

اثل مسخلفت واللىن ألاخمغ والبني، هما جم اؾخسضام حجغ السج مً اللب

الهىضًت والٗضًض مً الكٗىب البضاثُت ألازغي لألؾلخت وؤصواث الهُض 

ض ًىٓغ:  والخلي .للمٍؼ

Lowie, The Northern Shoshone, op.cit., p.173; Shackley, M. 

Steven, Obsidian: Geology and Archaeology in the North 

American Southwest, The University of Arizona Press, Arizona, 

2005, p.10. 

هى٘ منها الخغػاث، ْهغث ألٌو مغة في مهغ مىظ  -100
ُ
ماصة انُىاُٖت ج

( ٖام ؤي كبل ؤلف ٖام مً ازترإ الؼحاج وجم جضاٌو زغػ 5,500هدى )

ض ًىٓغ:  الخؼف ٖلى هُاق واؾ٘ في الٗالم اللضًم .للمٍؼ

Gordon, John Stuart, American Glass, Yale University Press, 

London, 2018, p.22. 

ىىا -101 ( في Bear Pawحباٌ بحر باو ) هىىص الؿهٌى الكمالُت الظًً اؾخَى

اإلافتركاث الثالزت لنهغ مِؿىعي في والًت مىهخاها، وكض اخخلىا اإلاىُلت 

اح   (Wind river)املخُُت بنهغ ًلىؾخىن وعوافضه، والؾُما واصي نهغ الٍغ

يخمىن Bighornوواصي نهغ بُغىعن )  بلى كبُلت هُضاحؿا بال ؤن (، ٍو
ً
سُا جاٍع

الغغبان اهفهلىا ٖنهم زالٌ اللغن الؿاصؽ ٖكغ واللغن الؿاب٘ ٖكغ، 

 باؾم ؤبؿاعووا )
ً
، حٗغف اًًا  بلى مىُلت الؿهٌى

ً
( Absarokaواهخللىا غغبا
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خحن وؿبت Apsarokeeؤو ؤبؿاعووي ) (، هما جلؿم كبُلت الغغبان ٖلى مجمٖى

(، وغغبان ألانهاع Mountain Crowن الجباٌ )بلى مىكٗهم الجغغافي: غغبا

(Crow River):ض ًىٓغ  .للمٍؼ

Woodger and Toropov, op.cit., p.108; Crow, Joseph Medicine , 

From the Heart of the Crow Country: The Crow Indians' Own 

Stories, University of Nebraska Press, Lincoln, 1992, p.1; 

MacGregor, Carol Lynn , The journals of Patrick Gass: member of 

the Lewis and Clark expedition , Mountain Press Publishing 

company, Missoula , 1997, p.225. 

102-Miller , David Reed , The History of the Fort Peck Assiniboine 

and Sioux Tribes 1800 – 2000, Fort Peck community college, 

Montana, 2008 , p.57 . 

ً قمالي والًت ؤًضاهى  -103 يا الكمالُت، حؿخَى كبُلت هىضًت مً ؤمٍغ

 ٖلى اإلامغاث اإلااثُت في الخهٌى 
ً
وقماٌ غغبي والًت مىهخاها، اٖخمضث هثحرا

( واملجغي Kootenai( ونهغ )Kootenayٖلى الُٗام بما في طلً بدحرة )

وهي مً ؤفًل  Kutenai)وىجِىاي ) ر لغتجخدض ،الٗلىي لنهغ وىلىمبُا

ت  اللغاث وىنها لغت مٗؼولت ؤي بمٗنى لِؿذ لها ؤًت ٖالكت بالٗاثالث اللغٍى

 باؾم هخىهاهؿا ) ألازغي،
ً
( Ksankaوهؿاهيا ) Ktunaxa)حٗغف ؤًًا

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Waldman, op.cit., p.136. 

104-Steward, Julian H., Native Cultures of the Intermontane 

(Great Basin Area), Essays in Historical Anthropology of North 

America, Cambridge University Press, Washington, 1940, p.488 . 

105-Mackenzie, Alexander, Voyages from Montreal on the river 

St. Laurence through the continent of north America to the Frozen 

and Pacific ocean, The Historical Society, Toronto, 1927, p.230.   

106- Hodge , op.cit., p.146.    

ً ؾهٌى والًت وىلىعاصو وواوؿاؽ، وكض واهىا خلفاء م٘ كبُلت  -107 حؿخَى

ؿمذ 
ُ
ت، ك ان اللغٍى قاًان والوىجا وصاوىجا وهم مً ؤنٌى ٖاثلت الغىهيٍى

خحن ؤعباهى ا لكمالُت باللغب مً نهغ ؤعهيؿاؽ، والجىىبُت التي ٖلى مجمٖى

ض ًىٓغ:  حِٗل م٘ كبُلت قاًان الجىىبُت في والًت ؤوهالهىما .للمٍؼ

Fowler , Loretta , The Arapaho, Chelsea House Publishers, New 

York, 2006, p.73. 

                                                                                                  

ىىا وؾِ والًت مُىِؿىجا، خُث  -108 يا الكمالُت، اؾخَى هىىص ؾهٌى ؤمٍغ

 ًٖ مهاعتهم في نىاٖت الفساع، وبٗض جضمحر  واهىا
ً
حن ونُاصًً فًال مؼاٖع

(، اؾخلغوا ٖلى ٌَى نهغ مِؿىعي Ojibwaكغاهم ٖلى ًض كبُلت ؤوحُبىا )

ض  ان .للمٍؼ ياعا، واهىا ًخدضزىن بلغت الغىهيٍى باللغب مً كبُلتي ماهضان وؤٍع

 ًىٓغ:

Grinnell, George Bird, The Cheyenne Indians : Their History and 

Lifeway, World Wisdom, Indiana, 2008 , p.1. 

109- Stamm, op.cit, p.9.  

110-Bastian, Dawn E. and Mitchell Judy K., Handbook of Native 

American Mythology, Abc-Clio Publishing, California, 2004, p.37. 

111-Lowie, The Northern Shoshone , op.cit., p.244. 

م اؾخيكاق  -112 ًهاب ألافغاص بالىباء مً زالٌ الجهاػ الخىفس ي ًٖ ٍَغ

ئاث نغحرة ًيخجها ألافغاص اإلاهابىن، لظلً اهدكغ اإلاغى بلى خض هبحر  حٍؼ

ت اإلاااجُت  مً زالٌ الاجهاٌ اإلاباقغ بحن البكغ، وفي ْل الٓغوف الجٍى

 ٖلى الفغاف واإلاالبـ
ً
، وبمجغص )الباعصة والجافت(، ًمىً ؤن ًبلى الىباء خُا

 – 10بنابت شخو بالجضعي جبضؤ مضة الخًاهت التي جتراوح ٖاصة ما بحن )

غاى ألاولى )الهضإ والكٗىع بالًُم الٗام( 14 ، وكض ْهغث ألٖا
ً
( ًىما

ان ما ْهغث آلافاث   لالهخلاٌ مباقغة بٗض مضة الخًاهت، ؾٖغ
ً
يىن كابال ٍو

 وألا
ً
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( Ojibwayحىىب غغبي والًت مىهخاها، اقخم اؾم النهغ مً ولمت ؤوحُبىاي )

بلغ َىله هدىbig riverالهىضًت التي حٗني النهغ الىبحر ) (هم ، بط 3767) ( ٍو

ًبضؤ في الخضفم مً قماٌ وقماٌ قغقي الكالالث الُٗٓمت غغبي والًت 

 ٖبر الجؼء الكمالي مً الىالًت، وبٗض صزىله 
ً
مىهخاها كبل ؤن ًخجه قغكا
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الجؼء الجىىبي الكغقي مغة ؤزغي قغكا

بلى مضًىت حُفغؾىن، وكض خهلذ الىالًاث اإلاخدضة ٖلى نهغ مِؿىعي 

اها  1803باليامل مً الفغوؿُحن في الٗام  ٍؼ هجؼء مً نفلت قغاء بكلُم لٍى

ض ًىٓغ:  .للمٍؼ

Moulton, Gary E., The Lewis and Clark Expedition Day by Day, 

vol.4, University of  Nebraska Press, Lincoln, 2018, p.35.  

يا الكمالُت، اؾخىَىىا كغي قبه صاثمت  -115 كبُلت هىضًت مً ؾهٌى ؤمٍغ

 
ً
ٖلى ٌَى نهغ مِؿىعي حىىبي والًت صاوىجا الكمالُت، وكض اعجبُىا اعجباَا

 بلبُلت هُضاحؿا،
ً
ليىنهم ًخدضزىن لغت ؾُىان لىً ٖالكتهم ؤكغب بلى  وزُلا

ىِباغى  كبُلت ٗغف باؾم هىماهُيي )(Winnebago)ٍو
ُ
( بمٗنى Numakiki، ح

ت واؾٗت، امخضث ٖبر   لكبىت ججاٍع
ً
الىاؽ، وكض واهذ كغي ماهضان مغهؼا

خحن في  اها، وكض ٖاف اإلااهضان في كٍغ ٍؼ مٗٓم الىهف الكمالي مً بكلُم لٍى

ؤكص ى الجىىب مً والًت صاوىجا الكمالُت جل٘ بخضاهما ٖلى الًفت الغغبُت 

ضعى قِكً، وألازغي ٖلى مً نهغ  ًُ ُمها  مِؿىعي وحؿمى مُخىجاهيا ووان ٖػ

ُمها بالن واث Nuptadiالًفت الكغكُت مً النهغ حؿمى هىبخاصي ) ( ووان ٖػ

(Black Cat ماء  ٖلى ٌَى يفاف نهغ الؿىحن، ووان مً بحن ٖػ
ً
( وجل٘ غغبا

 بالن مىواؾحن )
ً
 Le)( و لي بىعن Black Moccasinهُضاحؿا اإلاهمحن ؤًًا

Borgne) ( باؾم طي الٗحن الىاخضة 
ً
ض ًىٓغ:One Eyeاإلاٗغوف ؤًًا  ( .للمٍؼ

Bial and Rickard, op.cit., pp.9-10; Woodger and Toropov, op.cit., 

p.53. 

116- Cook, Nobel David and W. George Lovell, Secret Judgments 

of god: Old World Disease in Colonial Spanish America , 

University of Oklahoma, Norman, 1992, pp.218-219. 

117-Hodge, Adam R., Vectors of Colonialism: The Smallpox 

Epidemic of 1780-82 and Northern Great Plains Indian Life, 

Degree of Master of Arts, Kent State University, Ohio, May, 2009, 

p.6. 

118-Wannamaker , Philip E. and Bartley John M. etal., Great basin 

– Colorado plateau transition in central Utah: an interface 

between active extension and stable interior, Utah Geological 

Association Publication, Utah, January 2001, p.4. 

119- Mcneill, op.cit., p.12. 

                                                                                                  

120- Sowards, Adam M., Idaho's place: A New History of the Gem 

State, University of Washington Press, Washington, 2014, p.25. 
 

 املصادر

 : الوثائق امليشورة :
ً
 أوال

1- Wisconsin Historical Society, Journal of the Chevalier 

de la Verendrye and one of his brothers to reach the 

western sea Addressed to M. the marquis de 

Beauharnois 1742 – 1743, AJ-109, Digital library and 

Archives, 2003. 

 : الزسائل وألاطاريح ألاجىبيت :
ً
 ثاهيا

1- Featherling, Jacob, Horses, culture and trade: The 

impact of the horse on southern native nation 1650 – 

1830, For Degree of Master, Graduate School, University 

of southern Mississippi, 2019.   

2- Haynes, Thomas Piper , Before the big dogs: an 

environmental history of bison and Plains Indians in the 

Yellowstone River Basin, Degree of Master, Montana 

State University, Bozeman, 2001.  

3- Hodge, Adam R., Adapting to a changing world: an 

environmental history of the eastern Shoshone 1000-

1868, Degree of Doctor, University of Nebraska, Lincoln, 

May, 2013. 

4- _______________,Vectors of Colonialism: The 

Smallpox Epidemic of 1780-82 and Northern Great 

Plains Indian Life, Degree of Master of Arts, Kent State 

University, Ohio, May, 2009. 

 : الكتب ألاجىبيت :
ً
 ثالثا



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2140-2166 
2161 

سُت للبُلت قىقىوي  الجظوع الخإٍع

 

                                                                                                  

1- Armitage, Kenneth B., Marmot Biology: Sociality and 

Individual Fitness, and Population Dynamics, Cambridge 

University Press, UK, 2014. 

2- Ballenberghe, Victor Van, In the Company of Moose, 

Stackpole Books , Pennsylvania, 2004. 

3- Bastian, Dawn E. and Mitchell Judy K., Handbook of 

Native American Mythology, Abc-Clio Publishing, 

California, 2004, p.37. 

4- Betty, Gerald, Comanche Society: Before the 

Reservation, vol.2, Texas A&M University Press, Texas, 

2005. 

5- Bial, Raymond and Rickard Kris, The People and 

Culture of the Blackfeet, Cavendish Square, New York, 

2017. 

6- Binnema, Theodore, Common and Contested 

Ground: A Human and Environmental History of the 

Northwestern Plains, vol.84 , University of Oklahoma 

Press, Norman, 2003. 

7- Boas, Franz, Memoirs of the American Museum of 

natural history, vo.11, University of Laval, Canada, 1900. 

8- Bobbie, L. Lovett and Juan L. González , Native 

American Peoples of South Texas, Community Historical 

Archaeology Project with Schools Program, University of 

Texas, 2014. 

9- Bramwell, Lincoln, Wilder burbs: Communities on 

Nature's Edge, University of Washington Press, 2014. 

10- Bryan, William L., Montana’s Indians: Yesterday and 

Today, American & World Geographic Publishing, 

Montana, 1996. 

                                                                                                  

11- Campanella, Thomas J., Republic of Shade: New 

England and the American Elm, Yale University Press , 

New Haven, 2003. 

12- Conrad, Chris, Hemp for Health : The Medicinal and 

Nutritional Uses of Cannabis Sativa, Healing Arts Press, 

Vermont, 1997. 

13- Cook , Nobel David and W. George Lovell , Secret 

Judgments of god: Old World Disease in Colonial 

Spanish America, University of Oklahoma, Norman, 

1992. 

14- Cox, William J., A primer of Michigan history: With a 

brief sketch of the material resources of the state, Henry 

R. Pattengill Publishers, Michigan, 1911. 

15- Crow, Joseph Medicine, From the Heart of the Crow 

Country: The Crow Indians' Own Stories, University of 

Nebraska Press, Lincoln, 1992. 

16- Culin, Stewart, Summer Trip Among the Western 

Indians, vol.3, University of Pennsylvania, Philadelphia, 

1901. 

17- De Capua, Sarah, first native American: The 

Shoshone, Marshall Cavendish, New York, 2008. 

18- Denig, Edwin Thompson, The Assiniboine, 

University of Oklahoma Press, 2000. 

19- Dutemple, Lesley A., Moose , Early bird nature Books 

, Minnesota, 1998. 

20- Englar, Mary, The Comanche: Nomads of the 

Southern Plains, Capstone Press Minnesota, 2004. 



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2140-2166 
2162 

سُت للبُلت قىقىوي  الجظوع الخإٍع

 

                                                                                                  

21- Ewers, John C., The Blackfeet: Raiders on the 

Northwestern Plains, University of Oklahoma Press, 

Norman, 1958. 

22- Fowler, Loretta, The Arapaho, Chelsea House 

Publishers, New York, 2006. 

23- Fromhold, Joachim, Nakoda (Assiniboine) Lexicon, 

First Nations Publishing, Canada, 2016. 

24- Gordon, John Stuart, American Glass, Yale University 

Press, London, 2018. 

25- Gray, Kanatiiosh, Barbara A., Paiute, Abod 

Publishing Company, Minnesota, 2007  .  

26- Grinnell, George Bird, The Cheyenne Indians: Their 

History and Lifeway, World Wisdom, Indiana , 2008. 

27- Hamilton , John , Yellowstone national park, Abdo 

Publishing company,  Minnesota, 2005. 

28- Harrison , Lorraine, Ute , Rosen Publishing group, 

New York, 2010  .  

29- Irving , Washington, the Adventures of Captain 

Bonneville, J. B. Lippincott & co , Philadelphia, 1873. 

30- Khodorevskaya, R. P. and Ruban G. I., Behavior, 

Migrations, Distribution, and Stocks of Sturgeons in the 

Volga – Caspian Basin, Books on Demand, Germany, 

2009. 

31- Libenská, Linda , The culture and life of the Indians 

of the Great plains, University of Masaryk, Czech , 2007. 

32- Lieb, Sarah Tomelleri, History of Michigan, 

University of Michigan, Chicago, 1889. 

33- Lindgren, Waldemar, A Geological Reconnaissance: 

Bitterroot Range and Clearwater Mountains in Montana 

                                                                                                  

and Idaho, no.27, Government Printing Office, 

Washington, 1904. 

34- Lowie, Robert Harry, Societies of the Crow Hidatsa 

and Mandan Indians, vol.11, Order of the Trustees 

Publishing, New York, 1913. 

35- __________________, The Northern Shoshone, vol.2, 

Order of the Trustees Publishing, New York, 1909. 

36- Luebering, J. E., Native American history, Britannica 

Educational Publishing , Scotland, 2011. 

37- Mackenzie, Alexander, Voyages from Montreal on 

the river St. Laurence through the continent of north 

America to the Frozen and Pacific ocean, The Historical 

Society, Toronto, 1927. 

38- Maguire, Amy Jane, the Indian girl who led them, 

Sacajawea, Gill Co., Portland, 1905. 

39- Mandelbaum, David G. , David G., The Plains Cree: 

An Ethnographic, Historical, and Comparative Study, 

University of Regina, Canada, 1979. 

40- McNeill, William Hardy, Plagues and Peoples, 

Anchor Books Doubleday, New York, 1976. 

41- Miller, David Reed, The History of the Fort Peck 

Assiniboine and Sioux Tribes 1800 – 2000 , Fort Peck 

community college, Montana, 2008. 

42- Milloy, John, The plain Cree: trade and diplomacy 

and war 1790–1870 , University of Manitoba Press, 

Manitoba, 1988. 

43- Moulton , Gary E., The Lewis and Clark Expedition 

Day by Day, vol.4, University of  Nebraska Press, Lincoln, 

2018. 



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2140-2166 
2163 

سُت للبُلت قىقىوي  الجظوع الخإٍع

 

                                                                                                  

44- Murphy, Robert F. and Murphy Yolanda, Shoshone-

Bannock Subsistence and Society, Good Press, UK , 

2019. 

45- Nabokov, Peter and Lawernce L. loendof, American 

Indians and Yellowstone National Park, National Park 

Service, Washington, 2002. 

46- Olden , Sarah Emilia, Shoshone Flok lore , 

Morehouse Publishing Co., Pennsylvania, 1923. 

47- Phillips, Scott C. and Witt Thomas A. etal., 

Ethnographic Context for the Ross In-Situ Recovery 

Project Area Crook County and Wyoming , Swca 

Environmental Consultants, Arizona, 2013. 

48- Potts, Steve, The American Bison, Imprint of 

Capstone press, Canada, 1999. 

49- __________, The Grizzly Bear , Capstone Books, 

Minnesota, 1997. 

50- Powell , J. W., Sketch of the Mythology of the North 

American Indians, Bureau of American 

Ethnology,Washington, 1881. 

51- Remy, Jules, A Journey to Great Salt Lake City, vol.2, 

Books on Demand, London, 1861. 

52- Riehecky, Janet, The Cree Tribe, Bridgestone Press , 

Minnesota , 2003. 

53- Robert, Deitch, Hemp – American History Revisited: 

The Plant with a Divided History, Algora Publishing, 

New York, 2003. 

54- Ronda , James P., A Guide to the Indian Tribes of the 

Pacific Northwest, University of Oklahoma press, 

Norman, 1992 . 

                                                                                                  

55- ______________, Lewis and Clark Among the Indians, 

University of Nebraska Press, Nebraska, 2014. 

56- Shackley, M. Steven, Obsidian: Geology and 

Archaeology in the North American Southwest, The 

University of Arizona Press, Arizona, 2005. 

57- Shimkin , D. B., Wind River Shoshone Sun Dance, 

no.41, Smithsonian institution, Washington, 1953. 

58- Simmons, Virginia Mcconnell , Ute Indians of Utah 

and Colorado and New Mexico, University Press of 

Colorado, 2000.  

59- Smoak, Gregory E., Ghost Dances and identity: 

prophetic religion and American Indian ethnogenesis in 

the nineteenth century, University of California Press , 

Berkeley, 2006   .  

60- Sowards, Adam M., Idaho's place: A New History of 

the Gem State, University of Washington Press , 

Washington , 2014. 

61- Stamm, Henry Edwin, People of the Wind River: The 

Eastern Shoshones, 1825 – 1900, University of 

Oklahoma Press, Norman, 1999. 

62- Steward, Julian H., Native Cultures of the 

Intermontane (Great Basin Area), Essays in Historical 

Anthropology of North America, Cambridge University 

Press, Washington, 1940. 

63- Taylor, Colin F., Native American Weapons, 

University of Oklahoma Press, Norman, 2001  .  

64- Tebbins, Susan, Native Peoples of North America, 

Open Suny Textbooks, New York, 2013. 



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2140-2166 
2164 

سُت للبُلت قىقىوي  الجظوع الخإٍع

 

                                                                                                  

65- Tomelleri, Joseph, Trout and Salmon of north 

America, The Three Press, New York, 2002. 

66- Townsend, John K., Narrative of a Journey across the 

Rocky Mountains to the Columbia River , vol.21, Oregon 

State University Press, 1839. 

67- Trotter, Oatrick, Cutthroat: Native Trout of the West, 

University of California Press, Berkeley, 2008.  

68- Tucker, Spencer C., Weapons and Warfare : From 

Ancient and Medieval Times to the 21st Century, vol.2 , 

Abc-Clio Publishing, California, 2020. 

69- Wyeth, Nathaniel J., Indian Tribes of the South Pass 

of the Rocky Mountains: the Salt Lake Basin, the Valley 

of the Great Saaptin or Lewis' River and the Pacific 

Coasts of Oregon, Nabu Press, USA, 1802. 

70- Young, Biloine Whiting and ML.Fowler, Cahokia: the 

great Native American Metropolis, University of Illinois 

Press, Chicago, 2000. 

71- Zimmerman, Larry J, The Sacred Wisdom of the 

Native Americans, Chart Well Books, New York , 2016. 

 : البحوث ألاجىبيت :
ً
 رابعا

1- Davey, Peter J., The Archaeology of the Clay Tobacco 

Pipe, vol.9, British Archaeological Reports, UK, 1985, 

pp.135-136. 

2- Fenner, Frank, Smallpox: Emergence and Global 

Spread and Eradication, vol.15, no.3, Stazione Zoologica 

Anton Dohrn - Napoli, 1993. 

3- Haines, Francis The northward spread of horses 

among the Plains Indians, American Anthropologist, 

                                                                                                  

vol.40, no.3, American Anthropological Association, 

Washington, D.C, 1938 . 

4- Jhonny, Ronald Eagleye, Nevada V. Hicks: No threat 

to most Nevada tribes, American Indian law review, 

vol.25, no.2, University of Oklahoma, Oklahoma, 2001. 

5- MacGregor, Carol Lynn, The journals of Patrick Gass: 

member of the Lewis and Clark expedition, Mountain 

Press Publishing company, Missoula, 1997. 

6- Mooney, James , Calendar History of the Kiowa , 

Seventeenth Annual Report, Bureau of American 

Ethnology, Washington, 1898. 

7- Shimkin, D. B., wind river Shoshone ethno geography, 

vol.5, no.4, University of California Press, Los Angeles, 

1947  .  

8- Vander, Judith, The Shoshone Ghost Dance and 

Numic Myth : Common Heritage, Common Themes, 

Journal of California and Great Basin Anthropology, 

vol.17, no.2, University of California, Berkeley, 1995. 

9- Wannamaker, Philip E. and Bartley John M. etal., 

Colorado plateau transition in central Utah: an interface 

between active extension and stable interior, Utah 

Geological Association Publication, Utah, January 2001. 

10- Yarrow, H. C., A Further Contribution to the Study of 

the Mortuary Customs of the North American Indians, 

vol.4, Bureau of American Ethnology, Washington, 1881. 

 خامسا : املوسوعاث :

1- Capace, Nancy, Encyclopedia of Nevada, Somerest 

Publishers, California, 2000. 



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2140-2166 
2165 

سُت للبُلت قىقىوي  الجظوع الخإٍع

 

                                                                                                  

2- _____________, Encyclopedia of Utah, Somerest 

Publishers, California, 2001. 

3- _____________,Encyclopedia of Idaho, Somerest 

Publishers, California, 2001. 

4- Danver, Steven L., Native Peoples of the World: An 

Encyclopedia of Groups, Cultures and Contemporary 

Issues, Routledge Publishing, UK, 2013  .  

5- Encyclopedia Britannica discover America, vol.12, 

Weighl publishers, Canada, 2008. 

6- Keoke, Emory Dean and Porterfield Kay Marie, 

Encyclopedia of American Indian Contribution to the 

World, An imprint of facts on file, New York, 2002. 

7- Lynch, Annette   and Strauss Mitchell D., Ethnic Dress 

in the United States: A Cultural Encyclopedia, Rowman & 

Littlefield Publishing, New York, 2015. 

8- Murphree, Daniel S., Native America: A State-by-State 

Historical Encyclopedia , GreenWood , California, 2012. 

9- Pritzker, Barry M., A Native American Encyclopedia: 

History and Culture and Peoples, Oxford University 

Press, New York, 2000.  

10- Ricky, Donald , Encyclopedia of Wyoming Indians, 

Somerset Publishers, Texas, 2001  .  

11- Waldman, Carl, Encyclopedia of Native American 

Tribes, Checkmark Books, New York, 2006. 

12- Wishart, David J., Encyclopedia of the Great Plains 

Indians, University of Nebraska Press, Lincoln , 2007 . 

13- Woodger, Elin and Toropov Brandon , Encyclopedia 

of the Lewis and Clark expedition, Facts On File, New 

York, 2004. 

                                                                                                  

 : املقاالث :
ً
 سادسا

1- La Grande, morning observer, Land Opened near 

Shoshone, vol.3, no.66, Oregon, November 08, 1904. 

2- Taylor, Walter Ed, Indian Heroine of Lewis and Clark 

expedition outstanding Famle Of Character Of Early 

History, Montana oil and mining journal, vol.16, no.11, 

Great Falls, Montana, May 23, 1936. 
 

The Historical Roots of the Shoshone 

Tribe 
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Abstract:  

      The research deals with the history of one 

of the Native American tribes that settled in 

the northwest of the American continent and 

represented part of the civilization and 

heritage of that region in which it arose 

around the seventeenth century, and it lived in 

an unstable environment as a result of the 

climatic conditions that surrounded it, but 

despite that it adapted in managing Its affairs, 

the Shoshoni tribe practiced the horse trade 

with the help of the Spanish colonists, and this 

means that it was bought by equestrian, and 

that trade helped it improve its living 

conditions and expanded its alliances with 

other Native American tribes, but it soon lost 

the horse trade over time because most of its 

enemies own many horses, whether through a 

tribe Shoshoni or from others, in addition to 

the difficulty of obtaining weapons and guns 
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that were owned by their rivals from other 

tribes, so through this research we will try to 

identify some of the economic and social 

aspects of the Shoshoni tribe. 

Keywords : Shoshuni, fur, horses, hunting 

 


