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 الخرائط السماوية
ما قبل التاريخ. ففي متقدم في عصور  يعلم فلكهناك عدد من األدلة حول إمكانية وجود 

الرسوم الهندسية ثروة من ن )فرنسا واسكتلندا( بهما اجغرافي موقعانلدينا أوربا على سبيل المثال 
 فنجانالتشبه خرائط النجوم. ومن بين هذه الرسوم والنقوش ما ذكر سابقا تحت اسم "والمجردة التي 

إلى تفسيرها على أنها قالع( والتي يفسرها البعض  سابقا ) والتي ذهب البعض cup-and-ringوالخاتم 
 ر. و على الصخالنجمية  المجموعات لتمثيلعالمات على أنها هنا 

في  Sin Hinnyني ن ه  ص  حجر نجد مثال في اسكتلندا )وخاصة في الموضع المعروف باسم 
يستخدمه الساحر لتعليم تعليمي على الصخر يبدو أنه كان لغرض رسما  ( Aberdeenshireأبردينشاير

يقال إن انتشار وكذلك، . ، بدال من تعليمه باإلشارة بأصبعه إلى النجوم في السماءعلى الصخر تلميذه
الدب لمجموعة يحتوي على تمثيل أيضا(  شاير)في أبردين Rothiemayعالمة على حجر روتيماي 107

تمثيل للسماء ، ولكن المثير أن هذا يتحقق فقط عند النظر إلى نمط العالمات على أنه النجميةاألكبر 
 . كما تبدو في مرآة )أي بشكل مقلوب(

 

 

وربما تمثل هذه العالمات مجموعات عالمات الفنجان على أحجار في الدنمارك.   - شكل
 .ميةنج
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 . مية، الدنمارك. ربما تمثل تجمعات نجDalbyعالمات الفنجان على أحجار في دالبي -شكل  

 

وفي مثل هذه الرسوم الصخرية حاول بعض العلماء ربط هذه األشكال بالمجموعات النجمية الشهيرة مثل 
المقارنة بين عدم دقة تمثل في ي اتالتفسير  هولكن أحد أوجه ضعف هذ. الجديو  ،الثورو السرطان، و  ،الدب األكبر

 . الحقيقية في السماءعدد ومواقع هذه العالمات الموجودة على الحجر، وتلك المطلوبة لتكوين المجموعة 

 .أو هدف فلكي معين أهمية دينيةذات كون تيمكن أن هذه الرسوم  وهناك إجماع بين األثريين على أن
 في روسياثر مؤخرا ع  إذ ، الحجري القديم األعلىعصر وهناك مزيد من الكشوف في هذا الصدد، ومنها ما يعود لل

نصف الكرة األرضية النجمية لمجموعة سم على صدفتها نقش يفسره البعض بأنه الر  سلحفاة متحجرة على 
 .الدب األكبر والنجم الشمالي(وخاصة نجوم ) ةالشمالي
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كثيرا مما يراه البعض من المتحمسين مصدره أن  معظم "الخرائط" السماويةهناك اعتراض على و 
إذ أن كثيرا من  حال ة"خرائط" سماوية على أيألن يكون  رقىيال لموضوع الخرائط السماوية في الفن الصخري 

  التفيرات تحمل انطباعات شخصية وتحليالت عابرة.

أن تترابط كل مجموعة فردية أوال يجب وللتأكد من أن مثل هذه النقوش تمثل خرائط صحيحة وحقيقية 
يجب أن تتوافق العالقة بين كل من األشكال من العالمات من حيث الشكل لتكون كيانا فلكيا متميزا؛ وثانيا، 

 بين الكيانات الفلكية.القائمة ع العالقات م للمجموعة المكونة

لدى الشعوب هم األكانت  Pleiadesالثريا المجموعة النجمية المسماة بإلى أن ويشير نلسون مثال 
وقات السنة الزراعية بناء ريقية مثال تحديدا ألغاإلبعض األشعار وتضم بسبب سهولة التعرف عليها. المحلية 

 .Pleiadesالثريا ( و Siriusسيريوسأهمها نجم الشعرى )أربعة مجموعات نجمية على حركة ما يزيد عن 

 ،الفلكية المقترحة ال ترقى إلى مستوى "الخرائط"معظم األمثلة وفي العموم يرى كثير من الباحثين أن 
 لالنتهاء من البحث في هذا األمر. مبكرا جدا ما زال يبدو الوقت و 

 الخرائط الكونية
لم يصل إلى ذلك المستوى الفكري عصر ما قبل التاريخ يرى عدد من مؤرخي الفن الصخري أن إنسان 

موقعه بالنسبة للكون )السماء ومجموعات النجوم والكواكب وعالقتهم باألرض، فيما يعرف الذي يمكنه من إدراك 
(. لكن على الجانب اآلخر وجد بعض الباحثين أشكاال ورسومات )كما في صخرة Cosmosباسم الكون 

رض والسماء رمز لعالقة غامضة نوعا ما بين األفيها إلى السلم رسم ( والتي قد يشير  يوركشايرفي  Ilkleyإلكلي
وأن الكواكب، تشير إلى باعتبار أنها الفنجان والخاتم خرى يعيد البعض النتظر إلى أشكال أ. ومرة أو الكواكب

وهنا أيضا نجد أن فكرة أن  ".ودينامية حالة حركةالدوران في الفلك لتبدو في مظهر أضيفت للرسم لتعطي الدوائر 
عند البابليين على  كثيرا؛ فهي موجودة في علم الكونيات رتتكر السلم يمثل عالقة بين األرض والسماء كانت 

 .سبيل المثال
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. أبعاد )يوركشاير( Ilkleyإلكلي الساللم السماوية. هذه األمثلة مأخوذة من أحجار في  - شكل
  .سم 30-23األصل

و أدليال على تفكر اإلنسان وتدبره في الكون تعد ن مثل هذه الرسومات أويذهب بعض الباحثين إلى 
 . ، التي تمثل مصدر فنه الديني، إن لم تكن مصدر الدين والفن معا"معاناته الكونية"باالحرى تعبر عن 

بعلم ا( أن الشعوب البدائية المحلية كانت مهتمة ثنوجرافياالويرى بعض علماء األعراق اإلنسانية )
. فمن المعروف لدى البدائيينمكانا مهما في مفهوم عالم الغيب أحيانا( الرقص و )بل األحالم وتحتل الكونيات؛ 

، ظهور نقوش ورسوم تستمد مضمونها من هذه األحالميمكن أن يؤدي إلى  ةوسأو الهلالنوم المحمل باألحالم أن 
السياق تكون "الخرائط" وليست مجرد خيال، وفي هذا  ،تمثل مستوى آخر من الواقعإلنسان البدائي ااألحالم لدى ف

  ل مخاطر الضياع".لضرورية ألنها "تظهر الطريق وتق

تهم رحلاألصليين األستراليين من  (الشامانالقبائل الوثنية )تصور األشكال المجردة على طبول فمثال، 
الذين يزخرفون طبولهم  محلية في سيبيرياشعوب ويشبههم في ذلك  ،عبر مركز العوالم الثالثة التي يؤمنون بها

 (164)بتمثيالت لعوالمهم الثالثة.

 :  وتكشف علوم الكونيات القديمة رؤيتين أساسيتين للكون 

هناك علوم كونيات "األرض المسطحة"، حيث يعتبر الكون مكونا من طبقات منفصلة )السماء،  -
النموذج المصري( أو بأعمدة )في  -بعضها بصورة ما باألرض، العالم السفلي( والتي ترتبط 

 .النموذج البابلي( مثالفي بساللم )

 لدى الهندوس والرومان وأوروبا في العصور الوسطى. وهناك علوم الكونيات "الكروية"   -
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لى جانب تلك األفكار الكونية لدينا في إسكندنافيا فكرة  وقد ظهر بعض هذه ". Tree of Life "شجرة الحياةوا 
تمثل شكال شائعا قوة حياة العالم، ترمز إلى  التيإذ إن "شجرة الحياة" المالمح الكونية في فن ما قبل التاريخ. 

 .لى الفخار في بالد ما بين النهرين ومصر وفي مالطاع

 

من منطقة السويد )يسار(، و في  Loekeberg لوكيبيرجمن منطقة تمثيالت شجرة الحياة.  شكل
 ، النمسا )يمين(. Notgasseنوتجاسي

، وأن هذا هو معنى األشكال العديدة التي تشبه شجرة الحياة تعبر عن الكون ذاتهالبعض أن ويرى 
بين عالمات الفنجان والخاتم وتوجد عالمة واحدة على األقل تشبه الشجرة في الفن الصخري األوروبي. الشجرة 

العالم  الفن الصخري في وهناك شكل هندسي آخر شائع جدا في. يوركشايرفي وغيرها من النقوش الصخرية 
إذ دالالت كونية في العالم كله. حيث يحظى هذا الشكل بقبول عام على أن له ، labyrinthالمتاهة ، وهوالقديم

 يصعب الخروج منه.أو شيء يصعب الدخول فيه بمثابة المتاهة  الشكل الذي يشبه يعتبر هذا

رتبط بمرور الروح البشرية بعد الموت إلى الحياة اآلخرة، أو من المتاهة ت أن الرئيسة فيالفكرة تتمثل 
يخرج إليه خريطة تمثل "المسار" إلى العالم اآلخر: في بعض العقائد القديمة بأنها وتوصف المتاهة عالم آلخر. 

  .الدنيا به في ذاكرته خالل حياته حتفظيذلك الذي من يعرف الطريق، فقط من الطريق المسدود 

للموت، واستنتج أنها يجب أن تعتبر  ارموز تعد والمتاهات،  يةحلزوناليذهب البعض إلى أن األشكال 
  تشير الحركة الخارجة إلى البعث.حيث تشير الحركة الداخلة للحلزون إلى الموت، بينما كخرائط للعالم السفلي، 
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الزخرفة المرسومة على طبق دليل مثير على ما يعتبره البعض خريطة كونية والذي نجده في  اولدين
مسار الشمس من أن هذا يصور ، حيث يرى البعض بيضاوي من مصر من عصر ما قبل األسرات ي فخار 

 .ن في الشرق والغربوالجبلين الرئيسيي، ولوالمحيط األالشرق إلى الغرب بصورة مجردة، 

 

عصر ما قبل األسرات. حيث يظهر مسار في  من مصرفخاري خريطة كونية على وعاء  -شكل 
حضارة الشمس من الشرق إلى الغرب، باإلضافة إلى محيط أولي وجبال الشرق والغرب. ويرجع الوعاء إلى 

 منتصف األلفية الرابعة ق. م.العمري، 

وأسماه الباحثون من أقصى الغرب في الصحراء الكبرى شكل رسم صخري مثير لالهتمام لدينا و 
ومع ذلك، هناك قول بأن التفسير األكثر  ".Goblin in houseالمنزل "عفريت في األوربيون اسما طريفا هو 

 . مالءمة يتمثل في أن شكل المسكن عبارة عن أحد أشكال المتاهة، أو حتى األشكال الكونية

 

رسم صخري يشبه المتاهة من شمال إفريقيا. من المعروف أن تصميم المتاهة يرتبط على  -شكل 
 مستوى العالم وعبر التاريخ بالموت والطريق إلى الدار اآلخرة. 
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على لوح صخري عليه تمثيالت فسرها الباحثون عثر  (Triora تريورامنطقة في وفي شمال إيطاليا )
عالم  –عالم الحياة على األرض  -نها تعبر عن أفكار كونية تجسد ثالثة عوالم: عالم الموتى  أبعض العلماء ب

 السماء. 

 

 

×  53حجم األصل: شمال إيطاليا.  .(السماء، واألرض، والعالم السفلي)للكون العوالم الثالثة  -شكل 
 سم.  28

نه فكرة ألدينا مثال آخر على ما يعتقد  –لكن من الجانب اآلخر في النمسا  –ومن جبال األلب أيضا 
وقد وجد العديد من هذه بضع سنتيمترات. ال يزيد عن شكل قرص  علىة ذهبية مزخرفة قطعكونية تمثلها 

وعادة ما يربطها األثريون بعبادة وسط أوروبا إلى الجزر البريطانية. تمتد من في أماكن مختلفة األقراص 
ذهب بعض العلماء إلى هذه الزخرفة النمطية نوعا ما. ومع ذلك، وال يعطون أهمية لطبيعة الزخرفة الشمس، 

 ر متداخلة ال تخص الشمس فقط بل تعبر عن رؤى مختصرة للعالم.  ئالمؤلفة من عدة دوا
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يعتقد البعض أن هذا القرص )ألمانيا( و  Moordorfخريطة كونية: القرص الذهبي من موردورف -شكل 
 يبحلقات متحدة المركز توضح بدورها المحيط األولقارة مركزية محاطة تقع في وسطه يمثل خريطة كونية، 
 سم.  15قطر األصل:  جزيرة )تمثلها المثلثات(. 32ومحيط آخر فيه وقارة أخرى بجبالها، )موضحا بالخطوط( 

 


