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األفكار الجغرافية لدى قدماء أمريكا الوسطى والجنوبية

:وتمثلت بالحضارات التالية 

حضارة االزتك في المكسيك

م 1531وحتى هناك قامت حضارة االزتك بالمكسيك اذ حكمت 

وكانت اإلمبراطورية تحكم من وادي . عندما غزاها االسبان 

كواتيماالالمكسيك ووسطها حتى شرق خليج المكسيك وجنوبا الى 

ي كانت تعد اكبر مدينة في العالم فتينوشيتالن، حتى ان عاصمتها 

الميالديالقرن السادس عشر 



لقد برع سكان االزتك برصد الظواهر المناخية كونهم 

مجتمع يعتمد على الزراعة ولما عجزوا عن تفسر هذه الظواهر 

عمدوا الى عبادتها واتخذوها الهة ، فعبدوا اله الشمس والذي كان 

.اله المطر واله الريح لديهميعتبر اله الحرب أيضا ، وكان 

كما انهم كانوا يمتلكون معارف فلكية متقدمة اذ كانت لديهم 

يوم ثبتوا عليها معلومات دينية 260اجندة دينية مكونة من 

المقدسة لتكريم االلهة ، كما ثبتوا عليها مواعيد الزراعة كااليام

.  يوما 365وكان تقويمهم منظم تبعا للتقويم الشمسي ومكونا من 

تمثيل لهذا االزتفيكثماثيلفي احدى المناطق االثاريونوقد وجد 

طن وقطره 22التقويم على شكل حجر سمي بحجر التقويم يزن 
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وفي نفس الحجر منقوش صورة وجه الشمس ويحيط بها 

االزتكيوندوائر مظلمه ، اما في مجال الطوبوغرافيا فقد استلهم 

نظاما زراعيا متالئما مع طبيعة منطقتهم فعملوا المدرجات على 

التالل والمرتفعات وطوروا نظاما خاصا للري ولم يستخدموا 

المجرات بسبب طبيعة األرض المتعرجة ، ولكنهم كانوا يضعون 

البذور في حفر صغيرة ، كما كانوا بارعين في مجال صناعة 

( الكانوقوارب ) القوارب فصنعوها من جذوع األشجار المحفورة 

.واستخدموها بالتجارة على نطاق واسع 



حضارة المايا في غواتيماال والمكسيك

استوطن هنود المايا شمال غواتيماال وأجزاء من المكسيك حيث 

وهندوراس والسلفادور ، واشتهرت حضارة الغابات االستوائية

.قبل الميالد وحتى مجيء االسبان 700المايا عام 

م عرفت حضارة المايا بولع أهلها بالفلك والتنجيم كما عرفت التقوي

شهر كل 18الماياويةقبل الميالد ، وان السنة 613منذ عام 

أيام يمارس فيها الطقوس 5يوم وكان يضاف للسنة 20شهر 

. الدينية 

األوائل يعبدون اله الزراعة والمطر واله الذرة ، الماياويونكان 

.وكانوا يقدمون له القرابين ليتوددوا لها 



والقمرالشمسحركاتالحظواالقدماءالفلكيونوكان

ومالحظاتهمحساباتهمخاللمنتقويمهوصنعواوالكواكب

تتنبأالفلكيينمالحظاتوكانت.السماويةاالجراملهذهالفلكية

ياتيةالحانشطتهمكلفيالسعيدةوالساعاتبالحداثلتبشرهم

شغليزالالتقويماالماياشعبوضعلقدالزراعةفيسيماوال

اويمالتقمعبالمقارنةمعقداالماياتقويموان.االنالىالعلماء

هرالشاوبالسنةتقويمهاربطالماياتحاوللماذتلتهالتي

طوضباألياممرورمتابعةعلىالماياتقويمويقوم،القمري

واالماضيفيسواءالبعيدةالتواريخواستقراءالفصول

.والفيضاناتالجفافأدواروتحديدالمستقبل



لقد مثلت المايا حركات كوكب الزهرة ببنية معقدة ، وكان �

معين يعني ظهور الكوكب في فتحة معينة مثال اقتراب فصل

الجفاف مثال او مطير ، كان تقويم المايا يتشكل من ثالث

منظومات متباينة التعداد ، اما األول فهي اشبه بقاعدة 

ن األساس للكون من سبعة أيام اال ان المايا استخدمت عشري

راوح مختلفة وعرفت اسم برقم وكانت األرقام تتاليامتسمية 

م ومن ثم تتكرر وهكذا عند تكرار الرقم فان اليو13–1من 

وال يتكرر االقتران األول بين8األول بعد التكرار يقرن بالعدد 

يوما 260األسماء واألرقام اال بعد مضي 

يوما لم 365اما المنظومة الثانية فكانت سنة مؤلفة من �

بقة تلحظ فيها سنة كبيسة أي ان هذه السنة كانت غير متطا

شهرا في كل 18مع تواتر الفصول قسمت هذه السنة الى 

منها



يوما وشهرا إضافيا مكونا من خمسة أيام فقط 20منها �

وبدمج المنظومتين كان بمقدور المايا تحديد يوم معين 

باإلشارة الى رقم الشهر ورقم اليوم من الشهر ومن ثم 

اإلشارة الى اسمه ورقمه وفق المنظومة األولى ويشبه ذلك

مه في تقويمنا المعاصر عندما نشير الى يوم معين باسمه ورق

اال ان هناك فارقا فأحد أيام . شهر معين واسم ذلك الشهر 

األسبوع في تقويمنا المصادف لرقم ما من شهر معين 

يا فان سيتكرر بعد عدد قليل من السنوات ، اما في تقويم الما

.ا التكرار لم يكن ليحدث اال في غضون نصف قرن تقريب



ا من وأخيرا المنظومة الثالثة التي تجسدت بتعداد األيام بدء�

ا معينا تاريخ اسبق بثالثة االف عام لم يمثل ذلك التاريخ حادث

توجب كما في بعض التقاويم األخرى كبدء الخليقة مثال ، واس

استخدام المنظومة الثالثة ضرورة مزج نظامين للعد احدهما

تبر الذي يعالعشرينيالنظام العشري المعروف واألخر النظام 

استخدمت المايا . العدد عشرين بمثابة أساس العد فيه 

النظامين معا وفي الخانة الثالثة من أي عدد كان تجرى 

ربع وهي مباريعمائةاالستعانة عن المئة وهي مربع العشرين 

ي العشرين ، وكان الخطأ في تقويم المايا يوما واحدا فقط ف

.مدة تتجاوز ستة االف سنة 



في البيرواالنكاحضارة 

ى الى محيطه البيئي فوجد الكثير من القواالنكاتطلع شعب 

يجاد تفسير الطبيعية التي تفوق قوتها االنسان ، ولكنهم فشلوا في إ

لهذه الظواهر فعبدوها كالمطر والبرق والرعد والشمس 

ع وظنوا انها قوى حيوانية جسدوها لصن. والفيضانات والنهر 

وكان على الكهنة تفسير هذه الغوامض . التماثيل قربى لها 

.ظي الكهنة بالهيبة بين شعوبهمحوالكوارث الطبيعية ، لهذا 

ا جنوب البيرو وكان لزاما عليهاالنديزبجبال االنكالقد عاش 

االنفاق التعامل مع بيئتهم الصعبة فشقوا الطرق بالجبال وصنعت

ن والطرق المتدرجة النهم لم يعرفوا العربات ، وكاموا يستخدمو

.حيوان الالما في نقل بضائعهم 



فوق مصاطب وزراعاتهمكانت البيوت حجرية ولهم قالعهم �

يق الفخار واألدوات المعدنية والنسيج والرقوصنهواالجبال 

ال وكان لديهم اإلحصاء السكاني وتسجيله على احب. الملون 

، وكان يطلق على الكورسبوملونة ذات عقد يطلق عليها 

ملوكهم أبناء الشمس النهم كانوا يعبدونها ، وظلت 

م قائمة حتى امتد نفوذها 1200منذ عام االنكاامبراطورية 

ان عام لبوليفيا وأجزاء من االرجنتين حتى قضي عليها االسب

.م 1534

الى انشاء المراصد الفلكية في معابدهم ذات االنكاوعمد �

الخمسة محاريب الخاصة بالشمس والقمر والنجوم والبرق

والقوس قزح ، وكانوا يتبعون في الحساب والعد النظام 

.العشري ، وتقدموا في الفلك والتنجيم 



تين بهندسة مقاييس دقيقة تجلت في وجود نحااالنكاعرف �

تيح قلما عرفتها الحضارات القديمة مثلهم النهم ببساطة لم ي

لهم االخذ من أي من الحضارات في منطقتهم مما اوجد 

ك الدقة االساطير والخرافات عن كيفية نقل ونحت الصخور بتل

س استعانوا بسكان كواكب أخرى ، وبنوا معابد الشموكانهم

وعملوا الكباري المعلقة بين ممرات الجبال الشاهقة وجاري

لى األنهار الجبلية مستخدمين حباال منسوجة مدعمة بمعادن ع

ذه من سقاالت خشبية بحيث يسحب الشخص حبال معينا يأخ

أت فيها قمة الى أخرى ونظرا للطبيعة الغابية الكثيفة التي نش

ناء الحضارة فانهم كانوا تواقين لرؤية الشمس فعمدوا الى ب

االهرامات المدرجة للوصول الى ضوء الشمس 



الخاص باسلوبكيرجى المشاركة والتعليق 

من خالل المصادر او شبكة اإلنترنت وعدم 

النقل حرفيا من الكتاب لكي نسلط الضوء 

على موضوع المحاضرة بطريقة شاملة 

.ومبسوط 
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