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   مھاجرت اسرار امیز    -١ 
  

تمام این اسـرار بوسـیله قـوم اینکـا و مایـا بـه وجـود امـده         . شاید بتوان امریکای جنوبی را مھد تمدن اسرار امیز زمین دانست       
 واز. سرزمین امریکای جنـوبی از ھمـان اغـاز بعنـوان یـک معمـا در برابـر مـورخین و باستانـشناسان قـرار گرفتـه اسـت             . است  

 قـرار  ھمان اغاز صدھا سئوال در برابر کاشفین این سرزمین         
 . داشـت کـه تـا امـروز در ھالــه ای از ابھـام فـرو رفتـه اســت       

تمــدنی کــه بــه نقطــه اوج ھنــر و علــم میرســد و بناھــای را   
میسازد که حتا دانشمندان امـروز بـا تمـام وجـود در برابـرش       

امریکـای  این قوم اثار زیادی را در نقطه نقطه       . کرنش میکند   
ــه ھــای      ــال خراب ــار گذاشــتھبعنوان مث ــوبی از خــود بیادگ جن

ــای   ــل ھـ ــاال  "جنگـ ــوات مـ ــان " و " کـ ــا  " یوکاتـ ــوان بـ را میتـ
سـطح  . ساختمانھای عظیم و با شکوه مـصر مقایـسه کـرد          

 مــایلی شــمال ۶٠کــه در " چولــوال " زیربنــای ھرمــی چــون  
اسـت و زیـر بنـای     " خوفـو " مکزیکو قرار دارد بزرگتـر از ھـرم         

 مــایلی شــمال شــھر  ٣٠در " تئــوتی ھاکــان"ھرمــی کــه در 
مکزیکو قرار دارد ناحیه ای به وسـعت تقریبـی ھـشت مایـل          
را پوشانده و ھمهء ساختمانھای این بناھـا در یـک خـط و در          

مطـابق قـدیمی تـرین مـتن     . جھت ستارگان قرار گرفتـه انـد       
بجـا مانـده خـدایان در ایـن نقطـه         " تئوتی ھاکان   " ھائیکه از   

از .  وبـرای انـسنھای دیگـر تـصمیم میگرفتنـد      ,ع میشدند جم
و فرمـول نویـسی شـان کـه        " مایاھا"جمله میتوان به تقویم     

و " چـی چـن ایـت زا    " صحیح ترین و دقیق ترین تقویم ھای جھان بشمار میروند اشاره کرد و امروز ثابت گردیده تمـام بناھـا در    
 کـه  , ساخته شده است و این فقط بخاطره احتیـاج نبـوده  ھا"مایا"قویم افسانه ای  مطابق ت  " پاله نگ " و  " کوپان  " و  " تیکال  " 

 کـه تقـویم بـه انھـا     ,ساختن این بناھا در بین بـوده اسـت  بلکه نظر مھم تری برای . مایاھا ھرم ھا و بناھای خود را میساختند      
سنگھای بکار بـرده شـده بـا ایـن     . باید تکمیل گردد از این پله ھا می,دستور میداده که ھر پنجاه دو سال یکمرتبه بتعداد معینی      

در اثر پدیدهء خارق العـاده و بـاور نکردنـی کـه     . تقویم ھا ارتباط داشته و پایان ھر ساختمان معرف یک دوره نجومی بوده است      
!! اتفـاق افتـاده  ) البتـه مبنـای تقـویم خودشـان         ( ۶٠٠در سال   

ــرک      ــدند شــھرھای را ت ــور ش ــان مجب ــا ناگھ ــردم مای ــد م .  کنن
شھرھائی با ان معابد زیباو ھرم ھای که حتـا امـروزه ھـم یـک           

ــشوند     ــصوب می ــری من ــف  . شــاھکار ھن ــای ظری ــسمه ھ  ,مج
 ھمـه و ھمـه را پـس از     ,میـدانھای جالـب   ,استادیومھای عظـیم  

. صرف اینھمه تالش و ھنر و کار و کوشش پـشت سـر گذاردنـد       
 جنگـل شـروع بـه پیـشروی در        ,پس از تخلیـه شـھرھای مزبـور       

جھت شھر کرد و گسترش جنگل باعـث نـابودی سـاختمانھای         
بزرگ گردید و باالخره تمـام ان زیبـائی ھـا تبـدیل بـه تـابلوئی از         

ــد   پــس از ایــن واقعــه دیگــر ھــیچکس در ایــن   . خرابــه ھــا گردی
تـا امـروز فرضـیه ھـای بـسیاری توسـط           . شھرھا سکنی نکـرد     

باره این گوچ عجیـب بیـان شـده        باستان شناسان و محققان در    
اجازه بدھید چند فرضـیه  . اما تمام انھا تنھا یک فرضیه ھستند   

. مھم را که توسط محققـان بیـان شـده بـرای شـما بیـان کـنم               
 ولی بالفاصـله ایـن   ,عده ای بر این عقیده ھستند که قوم مایا توسط یک حمله تجاوزکارانه از سرزمین خود بیرون رانده شدند   

؟ .یش می اید که کدام قدرت قادر بود تا مایاھا را که در اوج تمدن و فرھنگ و قدرت خود قرار داشتند شکـست بدھنـد    سئوال پ 
 نظریـه  .ودلیل دیگر اینکه ھیچ اثر و نشانه ای که بتواند از یک برخـورد نظـامی خبـر بدھـد در ایـن سـرزمین پیـدا نـشده اسـت                

سکنه این سرزمین شده است ولی دلیلی برای طرفـداری از ایـن نظریـه    دیگر این است که مسائل جوی باعث مھاجرت ملی     
 مایـل اسـت کـه حتـا یـک کـالغ ھـم        ٢٢۵زیرا که فاصله پیموده شده در ایـن محـاجرت دسـت جمعـی فقـط حـدود             . وجود ندارد 

ھمـان سـئوال   نظریه دیگر این است که ھجوم بیماری باعـث ایـن مھـاجرت شـده امـا بـازھم       .  میتواند به اسانی انرا طی کند   
ھـا  "مایـا  " ھمانگونـه کـه قـبال گفـتم     . فاصله کم مطرح میشود و در اخر چرا بعد از پایان بیماری به شھر خـود بـاز نگـشته انـد        

  . اسرار امیز ترین تمدن پیشین بشر بشمار میروند 
   ستاره شناسان بینظیر  -٢
  

ھـا تقـویمی بـسیار دقیقـی      "مایـا "ھمانگونه که گفـتم     
ــ   ــه ت ــق   ۴٠٠ا داشــتند ک ــصورت دقی ــون ســال را ب  میلی

ــد کـــه   ــرای  محاســـبه کـــرده بودنـ ــروز ھـــم بـ ــا امـ حتـ
انھـا منجمـان    . دانشمندان بصورت یک راز باقی مانـده        

و ستاره شناسـان بـی ھمتـائی نیـز بودنـد کـه در کـار            
انھا پـس از مھـاجرت   . خود بسیار خبره نشان میدادند      

ــه ســاختن ســاختمانھا   ــاره شــروع ب ــا و  ,دوب  اھــرام ھ
 مطــابق تــاریخی کــه قــبال در تقــویم ثبــت ,ایــد خــود مع

 و بـرای اینکـه شـما عزیـزان بـه دقـت      . شده بود کردند  
دورھـای زمـانی    ,بینظیر بـودن تقـویم مایاھـا پـی ببریـد          

( مورد اسـتفاده انـانرا بـا ھـم مـورور میکنـیم دیـدبانی              
ــدیمیترین ســاختمان   ) رصــدخانه  چــی چــن اولــین و ق

 محسوب میـشود و حتـی     در مایا ) استوانه ای   ( مدور  
ــبیه        ــا ش ــت شــده دقیق ــه مرم ــم ک ــال حاضــر ھ در ح

مدور ,ساختمان مزبور . رصدخانه ھای امروزی میباشد     
و بـه روی سـه قطعـه زمـین مرتفـع بنـا شـده اسـت و در داخـل پلـه ھـایی            . و ارتفاع ان از جنگلھای اطراف بسیار باالتر اسـت    

یدبانی متصل میکند و در قسمت کنبدی این سـاختمان دیـدبانی دریچـه    مارپیچ قسمتھای پائینی را به قسمت باالئی پست د     
دیـوار خـارجی ان از نقـش ھـای خـدای      . ای است که میتوان از طریق انھا ستاره ھا و صفحه اسمان را بخوبی دید و رصد کـرد        

ایـن  . ناشناخته وجـود دارد  ھمانگونه که قبال گفتم اسرار بیشماری در این تمدن . باران و انسانھای بالدار پوشیده شده است     
باور کردنـی نیـست ولـی انھـا در ریاضـیات خـود از عـدد        . قوم اطالعات زیادی از سیارات و بخصوص از اورانوس و نپتون داشتند        

انـان معلومـاتی کـه منجـر بـه محاسـبات سـالھای        . صفر استفاده میکردند و برای ھمین محاسبات انھا اینگونه دقیق میباشد        
  . میشود را تا چھار رقم اعشاری بدست اورده بودند  شمسی و ونوسی
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  تقویم اسرار امیز مایا
  
ممزوج نمود و خمیری درست کرد و بعـد انـرا بـصورت    " چیکن ایتزا"سپس با اب   ,خداوند مقداری ذرت برداشته و اسیاب نمود       «

 اربابـان زمـین   ,بدین طریـق بـود کـه مایاھـا    !! زنده شو:  سپس نفس خود را در ان دمید و فرمود ,انسان دراورده و در تنور پخت      
  ».  زاده شدند

واقعا از کجـا پیدایـشان   , استاما این قوم متمدن با فرھنگ اسرار امیزشان که خود معمائی,این بود افسانه  نحو خلقت مایاھا    
میگوید که انھا از حوزه رودخانـه مـی سـی سـی پـی بـه انجـا سـرازير         " لوئیس چاوز اوروزکو"؟ یکی از دانشمندان به نام      .شد

عقیـده دارد کـه انھـا از ھمـان نـژاد اسـکیمو یـا از قبایـل          " سـیلو انـوس جـی مـورلی    "نـام  اما دانـشمند دیگـری بـه        . شده اند   
 ,کـه در بـین بنیـان گـذاران امپراطـوری مایـا       : در افـسانه ھـا چنـین امـده اسـت      .  امریکا بوده اند لسرخپوست ساکن در شما   

که رئیس قبیلـه نیتـروی بـود    ) ببر شب(االم ایابب"که رئیس قبیله کاوک بود و ) ببرخوش خنده " (باالم کوئیچ "سردارانی به نام    
 , که رئیس قبیله تاموت و ایلـوراث بـود  )ببر کره ماه " (باالم ایکوبی"که رئیس قبیله اھائوکوئیس بود و       ) نام مصور " (ماوکوتاح ",

  . تمام اینھا میرساند که مایاھا قرابت نزدیکی با اینکاھا داشتند . قرار داشتند 
  

البتـه بعـضی   ( ری انھا ابتـدا در محـل اسـتان پیـتن در کـشور گواتمـاال در اوایـل مـسیحیت شـکل گرفتـه اسـت             احتماال امپراطو 
واز سـال  .  مـیالدی اسـت   ۵٧ قدیمیترین تـاریخی کـه در دسـت میباشـد مربـوط بـه سـال        ) قبل از میالد بوده ٢٠٠معتقدند که   

 شـروع بـه گـسترش بـه سـوی شـمال       – خودشـان داده بودنـد    عنوانی کـه انھـا بـه   – ان اربابان کره زمین , میالدی به بعد  ۴٠٠
 مـیالدی بـه   ٩٠٩سـپس در سـال    . ھندوراس و سایر قسمتھای امریکای مرکزی نمودنـد  ,غربی و جنوب غربی بسمت مکزیک     

جـازه  نـد و ا ود رھـا نم , که با ان زحمت در طول قرنھا بنا کرده بودنـد دالیل نامعلومی خانه و کاشانه خود در شھرھای باشکوه را   
 ایـن موضـوع از انجـا    ,نقـل مکـان کردنـد   " یوکاتان"انھا به  . ه خود انھا را در کام خود فرو ببرديدادند جنگل با رشد سریع و بی رو     

 در صـورتی کـه وطـن جدیـد انھـا      , بھـشت اسـا و حاصـلخیز بـود     ,بیشتر عجیب جلوه می نماید که کشوری را که ترک نمودند        
می بوده و لم یزرع و غیـر  قلمرو حیوانات وحشی و حشرات س     

 مھـاجرت   البته من در مطلب قبل تئوریھـائی .قابل سکونت بود  
ھـا  "مایا"بھر صورت  . را که محققان بیان کردند را ذکر کردم    انھا

. نمودنـد  " یوکاتان"مجددا شروع به ساختن شھرھای جدید در       
. انھـا دوبــاره اھرامھــا و معابـد خــود را مثــل گذشـته بنــا کردنــد    

ــه چیزھــای بزرگــی دســت    مایاھــ ا در دوران شــکوفائی خــود ب
در کـــشور  " یواکزاکتـــون" قـــدیمیترین شـــھر انھـــا در . یافتنـــد 

گوتماال یک مرکز مھم ستاره شناسی بـوده و دارای یـک بنـای             
 یعنـی یـک ھـرم در داخـل یـک ھـرم        ,بـود منحصر به فرد در دنیا      

ر داشـت  قـرا  " تیکاال" شھر ,  و در نزدیکی ان مرکز ,بزرگتر دیگر   
 و دارای معابـد  که پایتخـت مـذھبی و علمـی محـسوب میـشد         

سـلطنتی باشـکوه و باغھـای معلــق و یـک اسـتادیوم ورزشــی      
بزرگ بود کـه بـازی ھـای ورزشـی ملـی خـود را کـه شـبیه بـه                   

ایــن . بـازی بــسکتبال امــروزی ماســت در انجـا برگــزار میکردنــد   
 ولی در میان مایاھـا بـازی انطـوری    ,یکای جنوبی محبوبیت داشتورزش در واقع در عصر ماقبل کریستف کلمب در سراسر امر         

 یعنی بازیکنان میبایست یک توپ السـتیک سـفت را از میـان یـک حلقـه سـنگی       ,بود که برای تماشاچیان خطر بھمراه داشت  
لـذا وقتـی کـه    . تـا یـک امتیـاز بیاورنـد     , و از ان رد نماینـد  شـوت نمـوده  ,که بطور عمودی در فاصله نسبتا دوری نصب شـده بـود       

 موظف بود انقدر تماشـاچیان را دنبـال نمایـد و ھـر کـدام را کـه بـه چنـگ اورد         ,بازیکنی موفق می شد توپ را از حلقه رد نماید   
 . لخت نموده و ھست و نیست او را تصاحب نماید و این عمل تعقیب و گریز انقدر ادامه داشت تا سـوت خاتمـه کـشیده شـود           

 مـیالدی بنیـانگزاری شـدند    ۵٣۴بود که حدود سـال   " چیکن ایتزا" و دیگری  " اوکسمال"  یکی –" اتان یوک" از مراکز مھم دیگر    
و ھنوز ھم میتوان شکوه و عظمت شاھانه انھا را از روی خرابه ھای باقی مانده مشاھده نمود و موضوع عجیبی که در مـورد           

 بناھــای یــادبود انھــا از نظــر طــرح و    شــباھت,انھــا وجــود دارد 
و سـایر   " کـامبوج " بک به بناھـایی از ایـن دسـته در کـشور              س

 بعــضی از محققــین !!قــسمت ھــای جنــوب شــرقی اسیاســت
عقیده دارند کـه در کنـار خیابانھـای شـھرھای مایاھـا حوضـچه            
ھای اب سرد و گرم وجود داشته و اب انھا از چشمه ھـای اب           
گرم تامین نمی شده است بلکه با اسـتفاده از وسـایلی اب را        

 ,این اقدام انھا در خور تعمق و ستایش اسـت  . رم میکرده اند    گ
در " مـاینوس  " و تاسیسات مشابه ان در زیر خرابه ھـای قـصر            

جزیــره کــرت و بعــضی از شــھرھای اســیائی مــشاھده شــده    
سیـستم  . واقعا اصول شھر سازی مایاھا بینظیر است   . است  

فاضالب و ھمچنین ابرسانی انھا بسیار منطقی و باور نکردنـی      
ده  امــا ایــن اقــوام بــا ایــن تمــدن عظــیم از چــرخ اســتفا  ,اســت 

انھـــا جـــاده ھـــای زیبـــا و حـــصار کـــشی شـــده را . نمیکردنــد  
میساختند اما ھیچ نشانی از چـرخ و وسـیله ھـای چرخـدار در         

  . این قوم بچشم نمیخورد 
  

  فرعونی در مکزیک
  

 چنـین تلقـی مـی شـد کـه اھـرام امریکـایی و مـصری از نظـر          ,  یافته ھای خود را تشریع نماید"تامپسن"قبل از اینکه پرفسور    
یی صرفا به عنوان معبد ساخته شده اند و اھرام مصری به عنـوان مقبـره فراعنـه    ا یعنی اھرام امریک   ,بردی با ھم متفاوتند     کار

اما وقتی او شروع بخاک برداری از گودی واقع در داخل ان ھرم نمود بـه اسـکلت ھفـت انـسان دسـت یافـت           . بنا نھاده شدند    
 در یـک محـل کـه پـر از اثـار مایاھـا بچـشم        ١٩۵٢شـواھد دیگـری در سـال    . دند که در داخل حفره اطاقک مانندی دفن شده بو       

در انزمـان  .  کـشف شـد   ,در مکزیـک " پالنگ " از جمله یک ھرم پلکانی عظیم در ھشت کیلومتری شھر     !! میخورد بدست امد    
حیـه بودنـد تـا اینکـه موفـق      به مدت دوسال مـشغول تجـسس در ان نا   " البرتو روزلھالیر"تیمی از کاوشگران تحت نظر پرفسور   

وی با جـدیت بیـشتری و   .  شده بود به کشف یک راھرو در داخل ان ھرم شدند که مدخل ان عمدا با پاره اجر و سنگ مسدود       
با کار گروھی سخت انقدر به حفاری ادامه داد تا به کف ھرم رسید و بعد از اینکه یک سنگ بزرگ را کـه مـانع حرکـت انھـا بـود        

 که در کف ان سنگ لـوح حکـاکی شـده ای وجـود داشـت و علیـرغم       ,متر در زیر ان مواجه شدند  ۴*۵/٢یک اطاق    با   ,کنار زدند 
وزن ان . ماه و سیاره زھره به خوبی نمایـان بـود   ,  ولی تصاویر خورشید ,اینکه بعضی از کنده کاری ھای روی ان محو شده بود

لند نمودن ان بدون استفاده از وسایل مکانیکی امکان پـذیر نبـود و   که ب,سنگ لوحه و تنگ بودن فضای داخل ان اطاق چنان بود   
؟ بـه  . معما بوجود داشت که مایاھای عھد باستان چگونه توانسته بودند ان سنگ عظـیم و سـنگین را در انجـا کـار بگذارنـد         این

در مقبـره توتـان    " ارترھـاوارد کـ  "  پرفـسور  , سـال قبـل از وی   ٢۵با ھمان مشگلی روبـرو شـد کـه         " تامپسن"ھر حال پرفسور    
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مانند ھمکارش از وسایل مکانیکی بھره گیرد و با یافتن یـک تـابوت از سـنگ    در اینجا نیز وی مجبور شد   . خامون روبرو شده بود   
 سـانتیمتر را  ١٧٠قرمز رنگ که اسکلت یک مرد به طول قامـت           

عـالوه بـر   .  پـاداش زحمـات خـود را کـسب نمایـد       ,در بر داشت    
فـیس دیگـری از سـنگ یـشم در داخـل مقبـره           گنجینـه ن   ,تابوت

وجود داشت که شامل یـک ماسـک از ھمـان سـنگ بـه قیافـه                
مسلم بود کـه  . شخص متوفی که روی صورت وی نھاده بودند        

ولی نحو دفن وی در دل یک ھـرم  ,او یکی از امپراطوران مایا بود   
این امر را ثابت میکـرد کـه ارتبـاط نزدیکـی بـین تمـدنھای حـوزه           

 دوباره بحـث  «. .و امریکای جنوبی وجود داشته است مدیترانه  
ایـا براسـتی ایـن    . قاره گمشده یا ھمان اتالنتیس به میان امد       

؟ یـا بایـد بحـث    .تمدنھا از طریق این قاره با ھـم در ارتبـاط بودنـد     
خــدایانی کــه از اســمان امدنــد و بــه ایــن قــوم امــوزش چگونــه   

تن ابتدای ایـن مطلـب   ؟ یکبار دیگر م   .زیستن را دادند ایمان اورد    
در .. چقدر شبیه پیامھای ادیـان امـروزی مـا اسـت         : را بخوانید   

مطلب بعد چند نمونه از این پیامھا را برای شما مطـرح خـواھم        
 ھـر چنـد کوتـاه اسـت     ,بصورت کامنت در مطلب قبل بـود بگـذارم  " پیام" در اینجا باید مطلبی را که توسط دوست خوبم       ». کرد  

یک پایگاه و جایگاه برای فـرود سـفینه ھـای خـود      خدایان از آسمان آمده و از اقوام مایا درخواست"" ا میباشد ولی جذاب و زیب
البتـه بـه ایـن    . بـریم  دادند که پس از ساخت این بناھا، ما دوباره رجعت کرده و شما را با خود می کردند و به این اقوام بشارت

پـس از سـاخت ایـن بناھـای فـضائی      .) را آموختنـد ... و سـتاره شناسـی  قوم جھت دسترسی بـه اھدافـشان علـوم ریاضـی و     
براسـتی از دقیقتـرین    در ضـمن در مـورد تقـویم کـه شـما آنـرا      . قوم مایا را با خود به آسـمان بردنـد   خدایان بازگشته و چند ھزار

در حـدود  (تـر بوقـوع پیوسـته انـد     ھای مایا ھا با اندکی تـاخیر یـا زود   تقویمھا بحساب آورده اید باید بگویم که تمامی پیشگوئی
بلـه حـدود ھفـت     ! ٢٠١٢دنیـا در سـال    حتی انفجار برجھای آمریکا و وقـوع جنـگ و بالخـره پایـان    !!!) عقبتر یا جلوتر سی ثانیه
 ایـا ایـن پیـشگوئی بوقـوع     . ایـا براسـتی اینگونـه خواھـد شـد      ,  اسـت  در باره مایاھـا    این نظر دوست خوبمان پیام     ""!سال دیگر 

   . چیزی را از ارزشھای این قوم اسرار امیز کم نخواھد کرد,؟؟ جواب چه اری باشد و چه ھرگز .پیوستخواھد 
  

  مختلف مایاعلوم 
جلـوتر  انھا در خیلی از زمینه ھای علمی از ھمتایان یونانی و رومـی خـود   : درباره مایاھا اعتقاد دارد که " ریماند کارتایر  " پرفسور  

انھـا  . انھا در ستاره شناسی و ریاضـیات خیلـی مـاھر بـوده و در نتیجـه علـم گـاه شـماری را بـه مرحلـه تکامـل رسـاندند                  . بودند  
از ان جملـه  . رصدخانه ھای گنبدی شکلی را میساختند که از نظر جھت یابی از رصدخانه ھای قرن ھفدھم پـاریس دقیقتـر بـود         

ھمچنین تقـویم ھـای بـسیار    . در سه طبقه ساخته شده بود " چیکن ایتزا"اره نمود که در شھر      اش "کاراکل" میتوان به رصدخانه    
امـروزه  .  تـدوین کـرده بودنـد     روزه سیاره زھره۵٨۴ روزه خورشیدی و ٣۶۵ ,ویژه امور مذھبی ,  روزه٢۶٠دقیقی را بر مبنای سال 

در صـورتی کـه مایاھـا ھمـین     . وز تثبیـت شـده اسـت    ر٣۶۵ /٢۴٢٢ بعد از محاسـبات طـوالنی در   طول دقیق یک سال خورشیدی    
ھمـین پرفـسور دربـاره    .!!  براورد کرده بودند که تا سه رقم اعـشاری مـشابه تقـویم امـروزی صـحیح میباشـد         ٢۴٢٠/٣۶۵تقویم را   

اھـرام اسـتنباط   احتمال دارد مصریان نیز به چنین رقم دقیقی دست یافته باشند و انرا از روی اندازه ھـای  : تقویم مصریان میگوید  
اتفاقا مصریان تقویم بسیار دقیقی داشتند که من دارم بـه روی ان کـار   . ( در صورتی که مایاھا تقویم مدونی داشته اند    . میکنیم  

مـثال  .  ھمـسویی ھـای فراوانـی بـا ھنـر مـصریان دارد        مایاھـا  بـسیار پیـشرفته  ھنـر ) کرده و بزودی انرا در وبالک قرار خواھم داد          
 کـه یـا در   ,برنگ دیواری و یا تصاویر روی کوزه ھای انھا نیم رخ کـامال واضـحی از انـسانھای سـامی را نـشان میدھنـد             نقاشیھای ا 

.  یا دارند ساختمان بنا می کننـد و یـا بـه فعالیـت ھـای مـذھبی مـشغول میباشـند         ,حال شخم زدن ھستند یا مھیگیری میکنند   
از سوی دیگر سبک کوزه گری انھا شـبیه بـه گـوزه گـری     . میتوان سراغ گرفت نمونه ھای مشابه ان را جز در مصر در جای دیگر ن      

    .انگکوروات است " اتروریا و سنگ تراشی انھا مشابه ھندوھا و اھرام پلکانی با شیب تندشان نیز شبیه به اھرام 
  

  ریاضیات در سنگ نبشته ھا 
امـا ایـن   . بصورت یکنواخت و تدریجی تکامـل پیـدا کـرد    ,ول سیر خود کتابت به صورت ناقص اغاز شد و در ط  ,در تمام تمدنھای دنیا     

 زیرا ھنر کتابـت انھـا از ھمـان اغـاز تمدنـشان بـه حـد        ,امر در مورد مایاھا صدق نمی کند     
"   پرفـسور  محاسـبات ریاضـی اشـنا بـوده انـد     در ریاضیات نیز مایاھا از . کمال رسیده بود  

 مرتبـه یـا   ١٠موقعی که تصویری در یک کتیبه مـثال   : در این باره چنین نوشته است       " انر  
بیشتر تکرار میشود و یا تعداد پله ھای یک ھرم تا انتھای بصورت دقیـق و حـساب شـده             

تمـام ھنـر مایاھـا در    . اسـبه دقیـق ریاضـی میباشـد      این نشانه یک مح    ,محاسبه میگردد 
.  ریاضیات متمرکز شده بود که در نھایت به روی کتیبه ھای سنگی منتقـل شـده اسـت             

علم نجوم نیز در مایاھا نسبت بـه بقیـه اقـوام ان سـرزمین بـه مراتـب پیـشرفته تـر بـوده           
.  فلکـی تعجـب برانگیـز اسـت      اگاھی انھا به سیستم منظومه خورشیدی و صـور        ,است

 مـیالدی  ۵٠٣ مـاه سـپتامبر   ٢یک طاق با عظمت به یادبود کنگره ستاره شناسی کـه در    
واقعا جای تعجب دارد که این قوم اسرارانگیز این ھمه علـم و معرفـت را از کجـا    ( بنا شده است ,ان سرزمین برپاگردید  " کوپان"در  

داشتن این کنگره ستاره شناسی که در ان بزرگترین عالمان و سـتاره شناسـان مایـا    کتیبه ای که نشان از گرامی   . ؟.اموخته اند 
سـاختمان رصـدخانھی انھـا بطـور شـگفت      .!! ) در ان شرکت کردند با تاریخ مختص مایا بر طاق یکی از بناھـا نقـش بـسته اسـت             

 و جـای تعجـب   ,ستاره شناسـی امـروز  منتھی بدون وجود دستگاه و االت مدرن ,انگیزی مشابه رصدخانه ھای امروزی ما میباشد  
ایـا  .!! اینجاست که انھا بدون داشتن این قبیل تجھیزات چگونه توانسته اند اطالعات دقیقی در مورد اجرام سماوی کسب نماینـد       

 ,و جبـروت شھرھای انھا با جـالل  . ؟ اجازه دید یک نگاه کلی به شھرھای مایا بیندازیم .بوده اند" اربابان کره زمین    " براستی انھا   
میادین و چھـارراه ھـای انھـا وسـیع و سـطح خیابانھـا یـا سـنگفرش بـوده و یـا بـا مـاده سـفید سـیمان                  . تمیز و مرتب بوده است      

معابد انھا مزین به تصاویر عظیم موجودات عجیب و باغچه ھـا و اب نماھـای زیبـا در ھمـه جـا بچـشم        . مانندی پوشیده شده بود     
جـاده ھـای انھـا بخـوبی جـاده ھـای اینکاھـا نبـوده  ولـی ایـن           . شتی تما شھر را در بر گرفتـه    یک سیستم فاضالب بھدا   . میخورد

 کیلومتر از کوبـا بـه یاکزونـا کـه بـا سـیمان پوشـیده شـده و         ١٠٠مثال جادهء به طول . چیزی از ارزش جاده ھای انھا کم نمی کند    
مایاھـا کـه از   " سـئوال ایـن اسـت کـه     . قی گذشته اسـت  طرفین ان نرده کشی شده بود و تماما از یک منطقه صعب العبور باتال      

مایاھـا  " . ؟. در شھر انھا نبوده این جاده ھـا را بـرای چـه احـداث کردنـد     چرخ استفاده نمیکردند و ھیچ گاری و یا وسیله چرخداری      
انھـا  . لی و رنگھـای دیگـر   نی, بنفش, مثل ابی –انواع مختلف گیاھان را پرورش داده و رنگ ھای متنوع گیاھی تولید می کرده اند       

البتـه منظـور از السـتیک    ( توپ بازی و ضد اب نمودن لباسھایشان اسـتفاده میکردنـد   ,ھمچنین از الستیک برای ساختن پای افزار   
انھـا حتـی از برگھـای    ) درختی میباشد که از ان ضمغی بدست می اید که خاصیت الستیک دارد و به ھمین نام انرا میـشناسند   

. با وجود اینھا تفاوت تکنیک انھـا غیـر عـادی نبـود     .  کاغذ و کتاب درست میکردند ,و با استفاده از چسب و صمغ      فندوق وحشی   
ھنوز کسی نمیداند کـه انھـا ایـن ھمـه علـم را      . نام دارد و ھمچنان اسرار امیز باقی مانده "مایا "این خالصه ای بود از تمدنی که  

امیدوارم توانسته باشـم بـا معرفـی ایـن     . و این تمدن عظیم چگونه از میان رفت . کردند چرا مھاجرت ملی . از کجا بدست اوردند   
  .  کمکی ھر چند کوچک در جھت معرفی این قوم پر معما کرده باشم اسرار امیزقوم 
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