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 حضارة المايا – حضارات أخرى م/   القديمة العالمية الحضاراتتاريخ        03-28التسمسل 
 

: يرجع أصول شعب المايا إلى الينود الحمر األمريكيين الذين ساىموا في بناء حضارة المايا   
حضارة في أمريكا الوسطى و وصمت حضارة المايا إلى أقصى مراحل تطورىا في منتصف 
األلف الثالث الميالدي مدام االزدىار فييا، و شممت المايا األراضي المنخفضة عمى شواطئ 

المايا معزواًل عن بقية مستوطني شبو جزيرة المكسيك فقد كانت  امريكا الوسطى، ولقد كان شعب
المياه تحيط بيم من ثالث جيات كذلك الجبال تعزليم من جية الغرب لذلك نمت حضارتيم و 
تطورت مستقمة عن بقية الحضارات التي عاصرتيا، و انتج سعي المايا نماذج ميمة في فن 

ققوا تقدمًا كبيرًا في عمم الفمك و الرياضيات، كما العمارة و التطوير و الخزف و النحت، و ح
طوروا تقويمًا سنويًا دقيقًا، وكانوا أحد الشعوب التي طورت شكل الكتابة، و عاش شعب المايا في 

ألف كم، و قسمت في الوقت الحاضر أرض المايا بين عدة دول في امريكا  533مساحة تقدر 
غيرت حضارة المايا، و بدأ الناس ييجرون االجزاء الوسطى و بحمول القرن العاشر الميالدي ت

المنخفضة، وال زال العمماء يحاولون معرفة اسباب انييار مجتمع المايا، و الجنوبية من األراضي 
ذلك بفحص وثائق المايا المتبقية و البحث عن مؤشرات ضمن بقايا مدن المايا، و رغم التغيرات 

أن شعب المايا أستمر في العيش فييا وال يزال التي طرأت عمى االجزاء المنخفضة إال 
 .(3)المنحدرون في تمك الشعوب يتكممون لغة المايا و يمارسون بعض من عاداتيم و تقاليدىم

 المعتقدات الدينية لشعب المايا

و المعروف عن المايا إنيم كانوا من أكثر الشعوب ايمانًا فقد عبدوا آلية متعددة كغيرىم من    
إلو الشمس و الشعوب، و عن ىذه االلية آىون إلية الذرة، و شاك ىو الو المطر و كنيش 

إكسشيل إلو العمر، فضاًل عن االلو فينوس ) كوكب الزىرة( والذي كان شعب المايا يحضرون لو 
من الفتية و الفتيات لقتميم عند ظيور االلو فينوس في السماء في مناسبات دينية معينة تقام  عدد

كل عشرين سنة، و حسب اعتقادىم كانت االضاحي البشرية بمثابة الطمب في االلو بأن ينقذىم 
ذ و ينقذ حضارتيم، لتجنب التيديدات التي كانت تحيط بعالميم، و اتجو المايا إلى عمم الفمك، إ

استخدموا التنجيم الذين آمنوا بقدرتو عمى إزالة االخطار المحدقة بيم أو الحد منيا ليذا قاموا 
 ايضًا بوضع تقويمين واحد لالستخدام المدني و االخر لالستخدام الديني.

 
                                                           

ابو صوف بينام، حضارات المايا و االزتيك و االنكا في امريكا الوسطى و الجنوبية، مقالة نشرت،  (3)
 االرشيف االثاري الصوري.
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استخدم سكان المايا رموزًا مثمت افكارًا بكامميا أو تركيبات صوتية وىذا  الكتابة و التدوين:-
ن مخطوطات لممايا يأتي من عمم التنجيم الذي استعممو الكينة، وقطع سكان المايا شوطًا الجزء م

 متقدمًا في الكتابة التي تكونت من عدة رموز و تشابو في تركيبيا الكتابة الييروغميفية. 

ومن الجدير بالذكر فقد دون سكان المايا التواريخ الميمة و االحداث الكبرى في حياة حكاميم    
ناك أشكال أخرى لمتقدم الثقافي لدى المايا، مثل تطور الرياضيات و عمم الفمك، و استخدام وى

المايا نظامًا رياضيًا إذ كان ىناك رمزًا خاصًا لمصفر ويعد ىذا احد االبتكارات الكبرى، و طور 
بعض الكينة معرفتيم عمم الفمك بواسطة مراقبة مدارات الشمس و القمر و النجوم، و وضعوا 
جداول تتنبأ بالكسوف و مدار كوكب الزىرة، و وظف الكينة عمم الرياضيات و الفمك لتطوير 

يومًا وكان لكل يوم اسمًا آللية  462نوعين من التقويم األول التقويم الديني المقدس و يتكون من 
ب مرتبط بو و أعتقد الكينة إن باستطاعتيم التنبؤ بالخط السعيد و السيء بواسطة دراسة تركي

يومًا مبني عمى مدار األرض حول الشمس و  563الرقم لاللية، أما التقويم الثاني فيتكون من 
ايام و أعتبرىا أىل  3يومًا  لكل شير و يتبقى  42شيرًا باحتساب  31قسمت ىذه األيام عمى 

 المايا األيام الخمسة األخيرة في السنة سيئة الحظ وخالل ىذه المدة كانوا يصومون و يقدمون
القرابين و يتجنبون أي عمل غير ضروري كما استعمل شعب المايا األعشاب و السحر لمعالجة 

 .(3)المرضى، و برغم من ذلك فال يعرف العمماء إال القميل من معرفة المايا بالطب

اشتيرت حضارة المايا بالفن المعماري الجميل كذلك بالنسبة لمتصوير و الفنون و العمارة: -
النحت، فقد بني معماريون ذو خبرة عالية أىرامات باألحجار الكبيرة و في أعالىا معبد الخزف و 

صغير، كما شيدوا نوعًا من األقواس وذلك بوساطة بناء جدارين متواجيين عند القمة و ربط 
بينيما باألحجار المسطحة، كما بنى سكان المايا البنايات الكبيرة المسطحة ومن المعتقد إنيا 

كن الكينة في االحتفاالت الميمة، و زينت بالزخارف فضاًل عن تزيين الجدران برسوم كانت لس
ممونة تصور شخصيات تشارك في المعارك و االحتفاالت كما صنعوا منحوتات صغيرة من 
الطين و نحتوا منحوتات كبيرة من الحجر و أغمب المنحوتات المصنوعة من الحجر ىي 

 .(4)الشخصيات االلية

                                                           

 م(.3536، ) بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 3حضارة وادي النيل، طباقر، طو، الوجيز في تاريخ  (3)
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