
مدينــة أثريـة عظيمـة في تـاريـخ مصـر 
خـالل العصـر المتأخـر:
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عاصمـة جديــدة
بنهاية الدولة الحديثة )ق11 ق.م.(، كانت م�شر مق�شمة اإلى منطقتين: المنطقة الأولى في ال�شمال 
)م�شر ال�ش��فلى(، وقد �ش��يد حكام الأ�شرة الحادية والع�شرين »تاني�ض« كعا�شمة جديدة وميناء لها 
وهي تقع على بعد حوالي 20 كم من عا�شمة الرعام�ش��ة ال�ش��ابقة بر-رعم�ش��و )قنتير(. و لم يمتد 
�شلطانهم خارج م�شر ال�شفلى. اأما المنطقة الثانية في الجنوب )م�شر العليا( و�شيطر عليها كبار 

كهنة اآمون من مدينة طيبة القديمة )الأق�شر حالًيا(. 

التماثيل ال�سخمة  5  

تزينت واجهة قد���ض الأقدا���ض بالعديد من التماثيل ال�شخمة للملك رم�شي���ض الثاني الم�شنوعة 
م��ن الكوارتزي��ت و تمث��ل اأح��د بقاي��ا تل��ك التماثي��ل المل��ك واقًف��ا  ترافق��ه  ابنتية  بن��ت - عنات 

وميريت - اآمون، بالإ�شافة اإلى زوجته ماعت - حور - نفرو - رع ابنة الملك الحيثي.

قد�س الأقدا�س   6  

تح��ول قل��ب المعبد اإلى اأنقا�ض حيث  تهدم حالًيا قد���ض الأقدا���ض ويوج��د الآن  العديد من الكتل 
واللوحات واأجزاء من الم�شالت الجرانيتية، وبينها يمكن روؤية قاعدتا عمود الملك �شا-اآمون.

بحيرة اآمون المقد�سة ومعبد خون�سو  7  

في الجزء ال�شمالي من حرم المعبد، تم اإقامة البحيرة المقد�شة خالل العصر المتأخر من العديد 
 م��ن كت��ل الحجر الجيري المنقو�ش��ة التي اأعيد ا�ش��تخدامها م��ن الآثار الأقدم التي ت��م تفكيكها.

غرب البحيرة، تم تكري�ض العديد من المعابد المتعاقبة لخون�شو اإله القمر ابن اآمون وموت. بنيت 
اآخرها تحت حكم الملك نختنبو  الأول )الأ�شرة الثالثين(. وحالًيا الموقع متهدم حتى اأ�شا�شاته 

ويمكن تحديده اليوم بمكان تخزين الكتل غير المنقو�شة .

اأعمدة او�سركون الثاني  8  

في الجزء ال�شرقي من حرم المعبد فيما بين ال�شور اللبني للملك ب�شو�شين�ض الأول وال�شور الحجري 
لالأ�ش��رة ال�شاد�ش��ة والع�ش��رين والثالثي��ن يوجد مجموعة من قط��ع الأعمدة النخيلي��ة الجرانيتية 
منقو�شة بخراطي�ض تحوي ا�شم الملك او�شركون الثاني التي اغت�شبها من الملك رم�شي�ض الثاني 

وموقعها الأ�شلي غير معروف وبالتالي ل يمكن اإعادة بنائها. 

معبد حور�س  9  

 �شيد في بداية ع�شر البطالمة معبد حور�ض - م�شن في الجزء الجنوبي ال�شرقي للبحيرة المقد�شة 
ول��م يتب��ق منه غير اأ�شا�ش��ات المعبد. حور���ض �� م�ش��ن هو معب��ود الحرب في تاني���ض والذي يقابل 

المعبود منتو حامي طيبة . 

معبد موت  10  

�ش��يد معبد المعبودة موت زوجة اآمون والموؤرخ في ع�شر الأ�ش��رة الحادية والع�شرين اإلى الجنوب 
الغربي من �شور معبد اآمون، وقد اأعيد بناء ذلك المعبد عدة مرات حتى الع�شر البطلمي. ي�شاهد 
البئر المزدوجة الم�شيدة من الحجر الجيري في الجانب الجنوبي ال�شرقي بجوار حو�ض مقد�ض 
غي��ر مكتم��ل البناء وهو مردوم الآن حتى يتم اإعادة ترميمه. ي�ش��تطيع ال��زوار روؤية تمثال مزدوج 

من الجرانيت لرم�شي�ض الثاني والإلهة �شخمت.

 الع�شر المتاأخر
 526- / 66٤-  الأ�شرة ال�شاد�شة والع�شرون 

 3٤2- / 380- الأ�شرة الثالثون 

30- / 332-   الع�شر البطلمي 
-30 / 3٩5 م  الع�شر الروماني 

منظر للتمثال ال�شخم للملك رم�شي�ض الثاني في عام 1863. 
© A. de Banville, Min. Culture, MAP / Dist. RmnGP.

تمثال اأبي الهول العظيم من تاني�ض بمتحف اللوڤر. 
© S. Connor

 التاأريخ الزمني لالأ�شرات الم�شرية القديمة من ع�شر النتقال الثالث اإلى الع�شر الروماني 

وز�رة �لآثـــــار
 3 �شارع العادل ابو بكر الزمالك

القاهرة � جمهورية م�شر العربية

TANISتـانـيس
)تـل صـان الحجـر بالشرقيـة(
 

إعـادة اكتشـاف تـانيـس
 في عام 17٩8 زار �شان الحجر علماء الحملة الفرن�شية التي قادها بونابرت وو�شفوا المدينة بالتف�شيل للمرة 
الأولى حيث تم تعريفها في بداية القرن الثامن ع�ش��ر كاأطالل تاني���ض التي ذكرت في الكتاب المقد���ض. في 
الن�شف الأول من القرن التا�شع ع�شر اأجريت حفائر محدودة عثر من خاللها على تمثال اأبي الهول الم�شنوع 
من حجر الجرانيت للملك امنمحات الأول والموجود حالًيا بمتحف اللوفر. وندين لحفائر اوج�ش��ت مارييت 
بمعبد اآمون والتي تعد اأهم حفائر بمنطقة تاني�ض حيث عثر على العديد من التماثيل والنقو�ض الرائعة والتي 

توجد حالًيا بالمتحف الم�شري بالقاهرة.    

وق��ام عال��م الآث��ار البريطان��ي ولي��ام فلندرز بت��ري بحفائر ف��ي منطقة �ش��ان الحجر ع��ام 188٤. وفي عام 
1٩2٩بداأت بعثة فرن�شية بقيادة بيير مونتيه بالعمل في معبد اآمون  وموت. و�شيذكر التاريخ الكت�شاف المذهل  
الذي تم فيما بين عام 1٩3٩ - 1٩٤6 لمقابر ملوك واأمراء الأ�شرتين الحادية والع�شرين والثانية والع�شرين 
حي��ث اأن المقاب��ر لم ت�ش��رق من قبل واحتوت علي كنوز ثمينة )توابي��ت من الحجر والف�شة، والأقنعة الذهب 

والمجوهرات والأطباق الثمينة( المعرو�شة حالًيا في المتحف الم�شري بالقاهرة.

منذ عام 1٩65 ا�ش��تكملت حفائر بيير مونتيه بوا�ش��طة »البعثة الفرن�ش��ية لعمليات التنقيب في تاني���ض« التي 
تكر�ض اأن�شطتها لإعادة الحفر العلمي في المناطق التي تم اكت�شافها من قبل وفي تنقيب قطاعات جديدة وفي 
عمل درا�ش��ة �شاملة للتل )الم�ش��ح الجيوفيزيائي، درا�شة الفخار، الم�شح الجيومورفولوجي، والتقييم العلمي 

والتراثي لالآثار المكت�شفة )درا�شة النقو�ض والعمارة والطوبوغرافيا، والحماية، وال�شيانة(.

ع�شر النتقال الثالث:
٩٤3-/10٩6-  الأ�شرة الحادية والع�شرون 

 الأ�شرة الثانية والع�شرون
 716- / ٩٤3-  والأ�شرة الثالثة والع�شرون 

655- / 7٤3-  الأ�شرة الخام�شة والع�شرون 

DES FOUILLES DE TANIS
MISSION FRANÇAISE

ن�ض فران�شوا لوكلير رئي�ض البعثة الفرن�سية للحفائر ب�سان الحجر وفريدريك بيرودو نائب الرئي�ض.
 École pratique( �كما تتمتع بدع��م ال Académie des inscriptions et belles-lettres ���ت��م اإن�ش��اء ه��ذه البعثة بدعم من ال
des hautes études )Paris-Sciences-Lettres ووزارة الخارجي��ة الفرن�ش��ية والمعه��د العلم��ي الفرن�ش��ي لالآث��ار ال�ش��رقية و 
Fonds Khéops pour l’archéologie و Nouvelle société des amis de Tanis. يتم العمل بالتعاون مع وزارة الآثار الم�شرية 
وبال�ش��راكة م��ع العديد من المنظمات الفرن�ش��ية والأوروبية )جامعة باري�ض-�ش��وربون والمركز القوم��ي للبحث العلمي ومتحف 

اللوڤر واأكاديمية وار�شو للعلوم ومكتب Eveha الدولي(.

Facebook : Mission française des fouilles de Tanis

École pratique des hautes études,  AOrOc (CNRS 
UMR 8546), Campus Condorcet, Bât. Rech. Nord, 
14 cours des  humanités, 93 222 Aubervilliers, France.
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الجبانة الملكية   3  

�شيد ملوك الأ�شرتين الحادية والع�شرين والثانية والع�شرين مقابرهم في الجانب الجنوبي الغربي 
لحرم معبد اآمون فيما بين المعبد الكبير وال�ش��ور الم�ش��يد من الطوب اللبن وتعر�ض الآن بجانب 
مدخل المخزن المتحفي بع�ض من التوابيت الحجرية المكت�ش��فة. وتعد مقبرة ب�شو�شين���ض الأول 

ومقبرة اأو�شركون الثاني ومقبرة �ش�شنق الثالث من اأهم المقابر في الجبانة الملكية.

 مقب��رة ب�سو�سين���س الأول: وه��ي تتكون من قبوين من الجراني��ت يحتويان على حجرات الدفن 
للمل��ك ب�شو�شين���ض الأول وخليفت��ه الملك اآم��ن اأم اأوبت  وهي المقبرة الملكية التي لم ت�ش��رق من 
قب��ل مث��ل مقب��رة الملك توت عنخ اآمون  ودفن الملك ب�شو�شين���ض الأول بداخل ثالثة توابيت الأول 
من الف�شة والثاني من الجرانيت الأ�ش��ود والثالث من الجرانيت الوردي. ويعتبر التابوت الف�شي 
للملك ب�شو�شين�ض الأول والقناع الذهبي من اأهم المقتنيات بالمتحف الم�شري بالقاهرة . ودفن 
بالحجرة الأمامية للمقبرة الم�شنوعة من الحجر الجيري ثالثة ملوك وهم: �شا-اآمون وب�شو�شين�ض 
الثاني )الأ�شرة الحادية والع�شرين( و�ش�شنق الثاني )الأ�شرة الثانية والع�شرين(.  و�شيدت بالمقبرة 
��ا حجرتين لأقارب ب�شو�شين���ض الأول )رئي���ض الرماة اوند بان��دد والأمير عنخ اف ان موت(.       اأي�شً
 مقبرة اأو�سركون الثاني )الأ�شرة الثانية والع�شرين(: وحيث نرى بو�شوح تابوته ال�شخم في قبو 
 الجرانيت. ودفن بتلك المقبرة والده الملك تاكيلوت الأول ، وابنه  كبير كهنة اآمون رع الأمير حر- نخت   
 مقبرة �س�س��نق الثالث: �ش��يدت من كتل من حجر الجيري المعاد ا�ش��تخدامه من مقابر الأفراد 
خالل ع�شر الأ�شرة الحادية والع�شرين )وبع�شها ل يزال مرئًيا على الجدران الخارجية(. وتحتوي 
المقبرة على توابيت للملك �ش�شنق الثالث وخليفته الملك �ش�شنق الرابع. المقبرة مزينة بمناظر 

ون�شو�ض من كتب العالم الآخر.

الم�سالت  4  

تعد تاني�ض واحدة من المواقع النادرة التي يوجد بها العديد من الم�شالت التي نقلت من العا�شمة 
بر-رعم�شو  وقد اأعيد اإقامة  بع�شها اأمام الواجهات ال�شخمة لمعبد اآمون، بينما تم قطع البع�ض 

الآخر ليعاد ا�شتخدامه ككتل في البناء.

  .2016 © MFFT / S. Charrier .الجبانة الملكية بتاني�ض

و كر�ش��ت المعابد الرئي�ش��ية بتاني���ض الملقبة »طيبة ال�شمالية«  لثالوث طيبة - اآمون وموت وخون�شو -، كما 
هو الحال بمعابد الكرنك. �ش��يد المعبد في منطقتين كبيرتين مقد�ش��تين في الجزء ال�شمالي من المدينة 
بينما �ش��يد قد���ض الأقدا���ض اآمن اأوبت، والذي يعد مراآة لمعبد الأق�شر، في الطرف الجنوبي منها.  وفي 
ا تطور عبادة حور�ض، الإله الأهم لمنطقة الدلتا ال�شرقية. كانت المناطق  وقت لحق، �شهدت تاني�ض اأي�شً
الديني��ة محاط��ة بمدين��ة كبيرة جًدا )اأكثر م��ن ٤٩٤ فدان(، وت�ش��كل اأنقا�شها التي تاآكل��ت بفعل الأمطار 

الغزيرة والرياح التالل المرتفعة الموجودة حالًيا. 

وفي الع�شور القديمة المتاأخرة تم تدمير المعابد ب�شدة التي كانت م�شيدة من الحجر الجيري والجرانيت 
حيث اأعيد ا�شتخدام الحجر الجيري لت�شنيع الجير بينما تبقى من المعابد كتل كبيرة من حجر الجرانيت 
والكوارتزيت )م�شالت وتماثيل �شخمة واأعمدة ولوحات( ولذلك اطلق على تلك المنطقة والمنطقة المجاورة 
لها ا�شم »�شان الحجر«. وقد فقد العديد من اأحجار تلك المعابد مما ي�شكل �شعوبة لإعادة بنائها. ويالحظ 
وجود نقو���ض اأقدم من تاريخ تاأ�شي���ض مدينة تاني���ض لأنها نقلت من عا�شمة الرعام�ش��ة »بر-رعم�شو« التي 

ا�شتخدمت كمحجر في ع�شر النتقال الثالث. 

واأقام الملك ب�شو�شين���ض الأول �ش��وًرا �شخًما من الطوب اللبن كالح�شن يحيط بمعبد اآمون و�ش��يد مقبرته 
بداخل حرم المعبد و تبع خطاه خلفاوؤه من ملوك الأ�شرة الحادية والع�شرين والثانية والع�شرين الذين قاموا 
باإعمار المعب��د. وبدايًة 
م��ن الأ�ش��رة ال�شاد�ش��ة 
)الق��رن  والع�ش��رين 
ال�ش��ابع قب��ل الميالد(، 
انتقل مقر ال�ش��لطة اإلى 
مدين��ة �شاي���ض الواقع��ة 
ف��ي غ��رب دلت��ا الني��ل. 
ومع ذلك، ظلت تاني���ض 
وتم��ت  مهم��ة،  مدين��ة 
هياكله��ا  بن��اء  اإع��ادة 
م��رات  ع��دة  وتزيينه��ا 
خ��الل الع�ش��ر المتاأخر 
 ) . م . ق  ٤ ق -7 )ق
البطلم��ي  والع�ش��ر 
.) . م . 1 ق ���� ق  ٤ )ق

�شيد �ش�شنق الثالث )الأ�شرة الثانية والع�شرين( بوابة معبد اآمون الذي اقامها في ال�شور الم�شنوع من الطوب 
اللبن للملك ب�شو�شين�ض وقام الملك باإعادة ا�شتخدام اآثار �شابقيه مثل كتلة جرانيتية من ع�شر الملك خوفو 
و�ش�شنق وتماثيل �شخمة وم�شالت للملك رم�شي�ض الثاني التي كانت مقامة في واجهة معبده في بر-رعم�شو.  

اآبار التطهير  2  

اأربع��ة اآب��ار م��ن الحجر الجيري ا�ش��تخدمت في طقو���ض التطهير بمعبد اآم��ون. ثالثة منها في �ش��مال الفناء 
الأمام��ي وموؤرخي��ن بالع�شر المتاأخر ام��ا البئر الرابعة والموجودة بداخل الفن��اء الأول فهي الأقدم ويحتمل 

اأن تكون من ع�شر �ش�شنق الثالث.   

�س�سنق الثالث

ب�سو�سين�س الأول 

اأو�سركون الثاني

© J.-F. Gout.
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خريطة موقع تاني�ض. 

© MFFT 2017.

N 0 100 m

1

2

3

4
5 Lorem ipsum6

7 8

9

10

بوابة �س�سنق الثالث  1  
حوالي عام 800 ق.م. )ع�شر �ش�ش��نق الثالث، الأ�ش��رة الثانية والع�ش��رين(، 
تم بناء باب تذكاري جديد في جدار الفناء الم�شنوع من الطوب الخام في 
عهد ب�شو�شين���ض الأول، من خالل اإعادة ا�ش��تخدام الآثار الأقدم، والتي كان 
معظمه��ا م��ن الجرانيت مثل بقايا م�ش��الت واأعمدة لرم�شي���ض الثاني، وكتل 
لخوفو ول�ش�شنق الأول. وقد زينت الواجهة بتماثيل رم�شي�ض الثاني، والتي كان 

بع�شها - الأقدم منها - قد ا�شتخدم بالفعل في بر-رعم�شو.

. © MFFT 2017  . تخطيط معبدي اآمون وموت

.1٩8٤ W.FL. PETRIE,© LUCY GURA FONDS, EES �الباب التذكاري قبل الحفائر وفًقا ل

القناع الذهبي 
لب�سو�سين�س )المتحف 
الم�سري بالقاهرة(. 
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