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  مقدمـــــــــــــة ..
 

مبدع المصري في زمانه هم رواسم الحضارة المصرية التي وظفها الأحد والتزال أ العمارةإن 
تحديه لها حضارته وكافة إبداعياته بل ووجوده ويسجل من خالليخاطب بها العالم والتاريخ ، و

جسد المعماري المصري بداع وحضارة االنسان ؛ فلسفة متجددة لخلود اإل.. الزمان هذا لما بعد 
إستقراء أنساق هو في هذا المجال جوهر مسئوليتنا حقيقة المطلقة في معابده وعمائره .. وتلك ال

قراء تإس اإنه ،تمثل جزءًا من هويتنا وإنتمائنا حضارية عمارة المكان الموجود به موروثات 
تلك الطاقات الكامنة التي تعطي للموجود لأكتشاف تحليلي وأحيانًا نقدي للموروث في ذاته ، و

نعزف من ل، جاله العمراني اليوم من خاللها وجوده وقيمته ؛ ثم صياغة عمارة ذات المكان أو م
لنفتح الباب لما ممكن أن يكون .. ومن هذه الرؤية ، خاللها ألحاننا اآلنية في تناغم مع ما كان 

شرق الدلتا في مصر  ةاألثري صان الحجروهي منطقة واحدة من تلك المناطق ننطلق لتطوير 
ويتأكد ذلك بتفاعل عمارة  ، معتمدين على فهم وإدراك لمكنوناتها ، السفلى ( الوجه البحري )

 .وبيئته األثرية التاريخية والطبيعية الجغرافية األحتياجات المستحدثة وإنسجامها مع ذات المكان 
 

خاصة والمنطقة األثرية باالقليم عامة لكثير من عوامل تتعرض منطقة صان الحجر األثرية 
التعرية والتعديات مما يؤثر سلبا على المجموعات األثرية والسيما المبنية بالطوب اللبن والذي 
قد يؤدي الى ضياع األطالل الباقية لتلك المجموعات الثرية الهامة لفترة حرجة في تاريخ مصر 

لحادث أو الممكن وامل السلبية الناجمة عن الزحف العمراني الى العإضافة إلالقديمة ، هذا با
هتمام بضرورة تطوير المناطق الثرية بمنطقتي صان األمن هذا المنطلق كان .  حدوثه مستقبًال

لى الجهود المبذولة بتل بسطة لتتكامل تلك الجهود وأعمال إالحجر وتل الضبعة باالضافة 
وتطوير الخدمات بها وتأمينها لوضعها على خريطة  التطوير للحفاظ على المنطقة األثرية

 لها دورها التنموي ، فتتشكل صورة جديدة قديمة المزارات السياحية األثرية في شرق الدلتا ..
 العمراني ولإلطار المجتمعي المتفاعل معه . هالمجالوكذلك  للمنطقة ،

 
الشرق من الدلتا وتضم منطقتي لى إكيلومتر من القاهرة  ١٣٠وتبعد منطقة الدراسة حوالي 
ثريتين تلك المنطقتين األ لى تل بسطة ، وعرفت تاريخيًاضافة إصان الحجر وتل الضبعة باإل

) عند المؤرخين   Tanisرتبطت تانيس (أسماء "تانيس"  و "بر رمسيس"  و "أوراريس " ، وأب
لى إدر المصرية القديمة تشير المصاجزات النبي موسى عليه السالم .. وبتاريخ العبرانيين ومع

) ،   Pi Ramsesقيام رمسيس الثاني بتشييد مقر كبير له شرق الدلتا أسماه بر رمسيس (
تخذوا منها أبتل الضبعة كانت مدينة الغزاة الهكسوس الذين    Avarisن أوراريس أويروى 

تذكر لك المستقرات الثالث منذ القدم . كما مستقرا ، ولذلك ربط الباحثون والرحالة بين ت
تسعت بحيرة المنزلة وتقدمت المياه المالحة وتم أنه خالل العصر الروماني إالمصادر التاريخية 

نهارت مدن قائمة لصالح مدن جديدة استحدثت مع الوضع أتدمير رقعة األراضي الزراعية و
 نهارت ...أالتي الجغرافي  الجديد وكانت تانيس وما حولها من المدن 
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 .. اريخيةــــــالخلفية الت
 

و "أواريس" .. حتى أنه حينما  بين " تانيس " و"بر رمسيس" ون والرحالة سابقًاربط الباحث
ـ  ربط بين تانيس والملوك الرعاة ، وزيلد "  ألوبرا التراجيدية " تانيسشرع فولتير في كتابة ا

علماء الحملة في كتاب ذكر  ١٧٩٨ سنةر حملة بونابرت على مصأثناء ، وحتى  الهكسوس
عن قرية صان الحجر إنه عند البحث عن طريق مالحي يربط بين القاهرة  وصف مصر

هالهم منظر األسوار اللبنية الضخمة واألنقاض التي تشير لبقايا مدينة عريقة  وقاموا  .. والمنزلة
 .أثورات اليهودية المالتوراة و الدينية المستوحاة من بالربط بينها وبين األساطير والروايات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٢٩خريطة دلتا نيل مصر عام ) ١شكل رقم (
 

ذكر علماء حملة بونابرت لمحة سريعة عن بعض لقد 
ندثرت أالمدن التي لها صالت ببحيرة المنزلة والتي 

طالل أو روايات تشير إلى أهمية أولم يبق منه سوى 
وذكروا أن السبب الرئيسي في زدهارها .. أتلك المدن و

هذا التدهور كان بال جدال هو جفاف الفروع 
، وكانت تقع  "البيلوزي" و"التانيسي" و"المنديسي"

على شواطئ هذه الفروع والمناطق المجاورة مدن 
هامة على رأسها  "تانيس" ويرجع الدارسون هجر 

تأثير الرمال على  كان تلك المدن وخرابها أيضًا إلىس
 بيلوز على المنزلة..  ميناء 

 
 ) خريطة دلتا نيل مصر في العصر اليوناني ـ الروماني٢شكل رقم (          
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الح��روب الص��ليبية وت��دميرها لح��دود مص��ر الش��رقية ق��د   كان��ت ف��ي العص��ر الوس��يط والح��ديث  و
ساهمت في خراب مدن تلك المنطقة .. كما يرجع الباحثون هذا الخراب إلى إهمال مصب النه�ر  
الفاطمي الذي قلل م�ن العالق�ة الت�ي كان�ت موج�ودة ب�ين س�كان دمي�اط والس�ويس باإلض�افة عل�ى            

.. وم�ع تع�دد األس�باب     اكتشاف طريق تجاري جديد إلى الهند في القرن الخامس عش�ر الم�يالدي  
وأص�بحت   ، ختفت مدن "تانيس" و"أواريس" م�ن منطق�ة ال�دلتا الص�غرى    أوالمبررات التاريخية 

ريات شاهدة فقط على عظمة تلك المدن والمنطقة بأسرها في مصر القديمة ، ويؤكد أطالًال أو ذك
س��تدالل قتص��ادي للمنطق��ة م��ا رص��ده علم��اء حمل��ة بون��ابرت ، واأل  زده��ار السياس��ي واألذل��ك األ

بكت��اب اس��ترابون عل��ى وج��ود قط��ع أثري��ة كثي��رة هنال��ك حي��ث يق��ول : ب��ين الف��رعين التانيس��ي        
 ضخم والبحيرة الممتدة حيث يوجد كثير من المدن .والبيلوزي يوجد الميناء ال

 
وإذا أردنا مقارن�ة تل�ك المواق�ع والمن�اطق الحالي�ة      
واألماكن من ثالثة آالف سنة في ذات المنطقة أو 
حت��ى عل��ى امت��داد س��احل اإلقل��يم .. س��نواجه م��ن    
الص���عاب والتس���اؤالت الت���ي تتطل���ب العم���ق ف���ي  

الس�كان  البحث والتنقيب واالهتمام بأس�باب هج�رة   
وخراب قرى وم�دن المنطق�ة وتكتس�ب الدراس�ات     
أهميتها لعدة أسباب أهمها يرجع لغياب أو س�قوط  
ه���ذه الفت���رة التاريخي���ة أحيان���ًا م���ن ذاك���رة مص���ر 
القديم���ة أو تعرض���ها ف���ي أحي���ان أخ���رى ل���بعض   

ك��ذلك لكث��رة  ، و التش��ويهات أو الزي��ف الت��اريخي 
األس���اطير المرتبط���ة بتل���ك المنطق���ة  الت���أويالت و

  .تباطها بالمأثورات العقائدية اليهودية رأو
 

 ) خريطة دلتا نيل مصر في العصر الحديث٣شكل رقم (             
 

جان��ب ه��ام م��ن ت��اريخ دلت��ا نه��ر الني��ل  بالمنطق��ة ومتغيراته��ا الطبيعي��ة  ت��رتبطوم��ن جه��ة أخ��رى ت
كت�ابهم "وص�ف مص�ر"    وتطورها جيولوجيًا وطبيعيًا وهو ما أشار إليه علماء الحملة أنفسهم في 

هتم��ام م��ن ن��وع خ��اص ألن   ب��أن آث��ار ص��ان " ت��انيس " بمعالمه��ا السياس��ية والديني��ة ج��ديرة باأل    
  وجودها له عالقة متينة بتاريخ األسباب الفيزيائية التي تسبب تغيير مساحة األرض دون توقف .

 
حفائر "ماريي�ت"  وأظهرت الحفائر ودراسات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والسيما 

عل�ى  كث�رة ورود    صيغة   " ت�انيس = أواري�س = ب�ر رمس�يس " .. وذل�ك إعتم�اداً       ١٨٦٠سنة 
"تانيس" ، كما ذهبت دراس�ات  الحجر سم وألقاب رمسيس الثاني بالمنطقة وبالتل األثري لصان أ

س"  مش�ددًا عل�ى ال�ربط ب�ين "ت�اني     لى نفس الفرضية حي�ث ك�ان   إ ١٩٢٩"مونتيه" التي بدأها سنة 
"ب��ر رمس��يس" ، وك��ان رأي��ه ب��أن ال��رواد األوائ��ل ل��م يخطئ��وا ف��ي تحدي��د مق��ر          و"أواري��س"  و

كتشافات الالحقة والحديثة بالمنطقة بط�الن  . وقد أثبتت األ الهكسوس ومقر الرعامسة  في تانيس
وفي تانيس نفسها عل�ى   ،تلك اآلراء وأكدت حفريات البعثات األثرية بمواقع  قنتير وتل الضبغة 

 ة وهي "أواريس" .عجود استيطان رعمسيسي بمنطقة قنتير وهي "بر رمسيس"  وفي تل الضبو
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عن عدم الكش�ف   ١٩٦٤كما أكدت كذلك حفائر البعثة الفرنسية العاملة اآلن في تانيس ومنذ عام 
عن أي آثار في بيئتها األصلية بتانيس تسبق فت�رة االنتق�ال الثال�ث وأك�د ذل�ك الكش�ف ع�ن مق�ابر         

س�م رمس�يس الث�اني    أن الحادية والعشرين والثانية والعشرين .. أما األحج�ار الت�ي تحم�ل    األسرتي
وألقاب��ه فق��د ت��م نقله��ا م��ن عاص��مة الرعامس��ة ف��ي مدين��ة "ب��ر رمس��يس" إل��ى المدين��ة الجدي��دة ف��ي   
"تانيس" ، وأصبح من شبه المؤكد أن تانيس يبدأ تاريخها الفعلي من�ذ األس�رة الحادي�ة والعش�رين     

 . ديمة واستمرت حتى الفترة اإلسالميةلمصر الق
 

) من مقاطعات الشمال وتشمل م�دن  ١٤تقع ضمن المقاطعة رقم (كانت ومن المعلوم أن المنطقة 
" تانيس و أواريس  و بر رمسيس "  ، وتعتبر تانيس من أهم عواصم مصر الشمالية بني�ت ف�ي   
نهاية الدولة الحديثة مع نهاية األسرة العشرين بعد أن فقدت كل من أواريس و بر رمسيس عل�ى  

فق��د ي الدول��ة الوس��طى بمص��ر القديم��ة ، أم��ا ت��انيس   الت��والي أهميتهم��ا كم��دن ملكي��ة وعواص��م ف��  
ستوطن فيها فراعنة األسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين ، وهم في األص�ل م�ن الغ�زاة    أ

الل��وبيين وقبائ��ل المش��وش .. وق��د أراد مل��وك األس��رة الحادي��ة والعش��رين أن يجعل��وا م��ن ت��انيس     
س المل�ك "س�مندس" ، فق�اموا باس�تخدام األحج�ار      نموذجًا آخر من "طيبة" على يد أول ملوك تاني

الت��ي جلب��ت م��ن "ب��ر رمس��يس" بع��د قط��ع المس��الت والتماثي��ل الكتلي��ة فأع��ادوا تش��كيلها وأع��ادوا   
ستخدامها مرة أخرى بهدف إعداد عاصمة جدي�دة لإلقل�يم الش�مالي تقاب�ل "طيب�ة" .. وه�ذا يفس�ر        أ

س حي�ث عث�ر ل�ه عل�ى العدي�د م�ن اآلث�ار        انتشار آثار رمسيس الثاني على مساحة واسعة من تاني
 بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها التي نقلت إلى تانيس .

 
حكم فراعنة األسرة الحادية والعشرين مصر قرابة قرن وربع قرن من الزم�ان وق�د اتخ�ذ مل�وك     

ة ه�ذه األس�رة مق�رهم ف�ي ت�انيس فأق�اموا مق�ابرهم ف�ي معب�د تل�ك المدين�ة .. وقام�ت األس�رة الثاني�              
والعش��رين وت��ولي أح��دهم ع��رش المل��ك بع��د م��وت آخ��ر فرع��ون م��ن فراعن��ة األس��رة الحادي��ة         

ق.م) . وه��و "شاش��نق األول" مؤس��س األس��رة الثاني��ة والعش��رين والت��ي     ٩٤٥والعش��رين (ع��ام  
؟ ، ة تأكيد أين كانت عاصمة الملك ..اتخذت مدينة "بوبسطة" عاصمة للملك وبالرغم من صعوب

ية أثبتت أن ما كشف من مدافن تلك األسرة حتى اآلن موجود ف�ي "ت�انيس"   إال أن الكشوف األثر
سم المدين�ة والت�ي   أويعتبر تقرير الرحالة المصري القديم "ون أمون" أقدم مصدر معروف يذكر 

كانت تسمى حينئذ "جعنت" وذلك عند نهاية األسرة العشرين . ويتمشى ذلك م�ع ك�ل المكتش�فات    
حيث لم يكشف عن أية آثار تسبق تلك الفترة ، ويب�دو أن "ت�انيس"    ، المعاصرة والحفائر الحديثة

وذك��رت ، كان��ت مدين��ة جدي��دة ول��م تؤس��س عل��ى أنق��اض مدين��ة قديم��ة س��بقتها ف��ي ذات الموق��ع      
"تانيس" باسمها المصري القديم "جعنت" حتى العص�ر البطلم�ي ، وذك�رت المدين�ة باس�م "خن�ت       

مي��ة  "ص�وعن" ث�م ف��ي اللغ�ة العربي�ة "ص��ان" ..     ي�اب" بمعن�ى الط��رف الش�رقي ، وس�ميت باآلر    
ولكنه عرفت في اليونانية "تانيس" ، وعرفت في النصوص اآلشورية والعبرية والقبطية بأسماء 

سم هذه المدينة مشتق من أقريبة من "زان ، صاني" . وقد جاء في كتاب فتح العرب لمصر بأن 
تعري��ف القبطي��ة للمؤن��ث "ت��ي" ومعن��اه اللف��ظ اليون��اني "نيس��وس" وق��د أض��يف ف��ي أول��ه عالم��ة ال

الجزيرة ، حيث كان يحبط بها في هذا الزمان من جميع الجهات بحر أو بحيرات حت�ى أن أهله�ا   
 كما تذكر تلك المراجع يعتمدون على البحر في االنتقاالت والحركة .
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األسرتين الحادية هكذا كانت "تانيس" المدينة الملكية للفراعنة وعاصمة مصر في الشمال إبان 
نتقال العاصمة من مدينة أواريس ثم من مدينة بر والعشرين والثانية والعشرين ، وكان أل

 ختيار تانيس عامة جديدة أسبابه نوجز بعضها :أرمسيس و
أن انحس��ار المي��اه والجف��اف للف��رع البلي��وزي ال��ذي ك��ان يم��ر بمدين��ة "ب��ر رمس��يس" عاص��مة   .١

هج�رة س�كان المدين�ة ، وف�ي نف�س الوق�ت نش�اط الف�رع          مصر قبل تأس�يس ت�انيس .. أدى إل�ى   
 التانيسي أدى إلى ازدهار المدينة الجديدة .

أن الصراع بين عبادة اآلله وخاصة تلك التي دارت ضد اتباع اإلله "ست" سببا ف�ي تخري�ب    .٢
تجاه ناحية مدينة تانيس التي أصبحت مركزًا إداريًا هام�ًا يق�يم   "أواريس" و"بر رمسيس" واأل

شخصيات هامة لعبت دورًا بارزًا في السياس�ة العام�ة لمص�ر ف�ي تل�ك الحقب�ة وي�ذكر ف�ي          فيه
 ذلك "سمندس" و"تانوت أمون" اللذان كان يمثالن اإلله "أمون" في الشمال .

مملك�ة أم�ون أظه�رت التكام�ل ب�ين الش��مال والجن�وب.. الش�مال ه�و الق�وة االقتص�ادية ويمثل��ه            .٣
 نية وممثله "حريحور" وكان مقر "سمندس" في "تانيس"."سمندس" والجنوب وهو القوة الدي

من الق�وة والرخ�اء أثن�اء حك�م األس�رة الثامن�ة عش�ر ومنتص�ف األس�رة           كاسةشهدت مصر انت .٤
التاسعة عشر وبنهاية حك�م رمس�يس الثال�ث ح�ين ب�دأت فت�رة االنهي�ار ودخل�ت مص�ر مرحل�ة           

االقتص��اد وظه��ر نع��دم األم��ن وض��عف أض��عف الزعام��ة حت��ى رمس��يس الح��ادي عش��ر ح��ين  
 . الفساد .. وفي تلك الظروف كانت مدينة "تانيس" أو "جعنت" تتزين لتكون عاصمة مصر

 
 ..مدينـــة "تانيس" 

 
ب��دأت مدين��ة ت��انيس تلع��ب دورًا هام��ا بكونه��ا عاص��مة لمص��ر خ��الل فت��رة األس��رتين الحادي��ة           

 -١٠٨٠ثال��ث (ح��والي والعش�رون والثاني��ة والعش��رون ، وه��ي بداي��ة م�ا يع��رف بفت��رة االنتق��ال ال  
ق.م) . وتعتب�ر ت�انيس محط�ة آمن��ة ونهره�ا ه�و الف�رع التانيس��ي ال�ذي ي�وفر مالح�ة هادئ��ة           ٦٧٤

عكس ما كان بالفرع البيلوزي الذي كانت تمتد الصحراء على طول ضفافه فتكون خطرًا بس�بب  
 األعراب المجاورين له. 

 
القديم "مانتيون" سبعة ملوك حكموا  ومع بداية األسرة الحادية والعشرين يذكر المؤرخ المصري

 ٢٦مصر من تانيس العاصمة .. وكان الملك "سمندس" أول ملوك األسرة واستمر حكمه حوالي 
سنة ، ولم يكشف له عن أية آثار تخصه بتانيس حتى اآلن وذلك بالرغم من نش�اطه وإص�الحاته   

ص��احب النش��اط   ق.م) ٩٩٣ – ١٠٤٠ف��ي "من��ف" و"طيب��ة" . وب��رز المل��ك "بس��ونس األول" (   
المعماري الضخم بمنطقة معابد  بتانيس فشيد السور الكبير المحيط بح�رم معب�د آم�ون باإلض�افة     

. وتس�تمر النش�اطات الديني�ة والسياس�ية تح�ت قي�ادة خليفت�ه "أم�ون إم          إلى مقبرته الملكية بالمعب�د 
ه "أم�ون إم  ق.م) وكشفت الحف�ائر بجن�وب ت�انيس ع�ن معب�د كبي�ر لعب�ادة اإلل�         ٩٨٤-٩٩٣أبت" (

. واستمرت ت�انيس ف�ي حرك�ة ازده�ار وتوس�ع وظه�رت نش�اطات المل�وك األس�رة الحادي�ة            أبت"
 والعشرون بمعابد آمون وموت .

 
ومع بداية األسرة الثانية والعشرين ورغم أن المؤشرات تشير إلى أن العاصمة كانت بمدينة "تل 

ف��إن ت��انيس ظل��ت المرك��ز السياس��ي وال��ديني وت��رك أول مل��وك تل��ك األس��رة "شاش��انق   ، بس��طة" 
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. وتكش��ف  ول��م يكش��ف ع��ن مقبرت��ه حت��ى اآلن    –ق.م) آث��ار بمعب��د آم��ون    ٩٢٤-٩٤٥األول" (
المقابر الملكية المكتشفة في تانيس عن النشاط الديني في تانيس وظهرت أسماء الملوك "شاشانق 

ق.م) الذي كان ل�ه نش�اط    ٨٥٠-٨٧٤أوسر كون الثاني" ( ا الملك "ق.م) ، وأيض ٨٩٠الثاني" (
-٨٢٥معم��اري ب��ارز بمعب��د أم��ون والمعب��د الش��رقي .. وك��ذلك نش��اط المل��ك "شاش��انق الثال��ث" (  

 ق.م) وكان من أهم أعماله في تانيس :٨١٨
 إعادة تخطيط معبد أمون وتجديد وتشييد البوابة الجرانيتية . •
 ري جنوب محور المعبد .تشييد البئر الشرقي الدائ •
 تشييد مقبرته الملكية الخاصة وإعادة العمل في نظام المقابر الملكية . •
 

واحتفظت تانيس نس�بيًا ب�دورها الت�اريخي ب�درجات متفاوت�ة ب�ين الق�وة والض�عف ، وت�دل بع�ض           
 ٥٧٠-٥٨٩بمعبد موت عن أعمدة جرانيتية تشير لنشاط الملك أب�ريس (  الكشوفات األثرية حديثًا

م)  باإلضافة إلى الكشوفات عن اآلثار في جن�وب ت�انيس تع�ود ل�نفس الفت�رة . وت�دخل ت�انيس        ق.
ق.م) وتظهر نتائج  ٣٤٣-٣٦٠فترة ركود حتى األسرة الثالثين وخاصة الملك "نختنبو الثاني"  (

 الحفريات عن أعماله نوجز بعضها :
  . أطالله الشرقيةإعادة تخطيط معبد آمون وتجديده وتشييد سور حجري كبير مازالت  •
 تشييد السور اللبني الكبير بمنطقة المعابد . •
 . أعمال تجديد بمعبد مون والبحيرة المقدسة واآلبار •
 
وش��هد العص��ر   ،المدين��ة عاص��مة إلقل��يم ت��انيس ف��ي العص��رين اليون��اني والروم��اني      أس��تمرتو
وبروز عب�ادة "ح�ورس    مي نشاط ديني كبير في تانيس متمثل في الزيادة واالهتمام بالمعابدطلالب

ميس�ن" ال��ذي خص�ص ل��ه معب�د كبي��ر بوس��ط المدين�ة ، وأص��بحت تع�ادل ش��هرة عب�ادة آم��ون ف��ي       
أواخر حكم البطالمة . ومع نهاية الفترة الرومانية والبيزنطية دخلت تانيس مرحلة الهجر واله�دم  

المنزل�ة وت�دمير   ألسباب عديدة أهمها جفاف مياه النيل وردم ميناء بيلوز بالرمال واتس�اع بحي�رة   
كم��ا ، س��تراتيجية عل��ى مح��ور للتج��ارة واالقتص��اد الرقع��ة الزراعي��ة ، وفق��دان ت��انيس أهميته��ا اإل

فقدت أهميتها السياسية والدينية م�ن قب�ل ، وبع�د دخ�ول المس�يحية إل�ى مص�ر كان�ت ت�انيس مق�رًا           
 س الميالدي .أسقفيًا ينتمي إلى بطريك اإلسكندرية وإن كانت قليلة الشهرة حتى القرن الخام

 
وجات وقد ذكر وشهدت مدينة تانيس في الفترة العربية اإلسالمية سمعة وأشتهرت بصناعة المنس

أخبار الزمان : " أن تانيس كان به�ا عش�رة آالف متج�ر وخمس�ين أل�ف م�ن       المسعودي في كتابه 
عل�ى   .. ولم يكن بها زرع بل كان�ت تعتم�د دوم�اً    السكان وكانت في مراسي جزيرتها ألف سفينة

تجارتها ، وكان النيل إذا عال وفاض طرد ما حول الجزيرة من مياه البحر المالح�ة وم�أل بالم�اء    
العذب ما كان فيها من صهاريج ومخازن مياه دفينة في األرض وكانت تلك كافية للسكان طوال 

على  العام ..". وعن خرابها وتدميرها فيرى : "إن جزيرة تانيس كانت مكشوفة للغزو من البحر
، ث�م ج�اء المل�ك     ١١٩٢ئه�ا س�نة   وفيها رباط قوى فأمر ص�الح ال�دين بإخال   ، أنها كانت محصنة

ا أط�الًال  هفهدم حصونها وأسوارها وترك  ١٢٢٧الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب سنة 
 ."  تمكن الصليبيون من اإلقامة فيهالكي ال ي
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 موقع تل تانيس األثري ..
 

يقع تل ت�انيس األث�ري ف�ي الوض�ع ال�راهن ف�ي م�دخل البل�دة المس�ماة ص�ان الحج�ر وتتب�ع إداري�ًا              
فدان ويمتد  ٥٠٠مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وتبلغ  المساحة اإلجمالية للتل حوالي 

كم شرق ـ غرب.. ويبلغ  ١٫٥كم شمال ـ جنوب ، وبعرض في المتوسط حوالي  ٣بطول حوالي 
 متر .  ٣٠تفاع له حوالي أقصى ار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٦) خريطة صورة جوية حديثة لصان الحجر ( تانيس ) عام ٤شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 

 صان الحجر ( تانيس )لتالل األثرية في ) صورة حديثة ل٥شكل رقم (
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ف��ي كت��اب "وص��ف مص��ر" ب��أن مح��يط  ١٧٩٨ق��د س��بق وأش��ارت دراس��ات حمل��ة بون��ابرت س��نة 
يقدر بسبعة آالف وثالثمائة وخمسين مترًا ، وطولها من الشمال إلى الجنوب ألف�ين  أرض تانيس 

. وحس�ب م�ا    وأربعمائة وثالثين مترًا ، أما عرضها فيقدر بحوالي ألف وسبعمائة وعش�رة أمت�ار  
ورد على لسان علماء الحملة ف�إن ت�انيس كك�ل الم�دن الت�ي تص�لها مي�اه الفيض�ان ، ت�نهض ف�وق           

.. أرض غي�ر مزروع�ة بش�كل ت�ام ، ب�ل إن       ولكن أرضها المليئ�ة باألنق�اض  "بسطة صناعية" ، 
سطحا قد أصيب بنوع من التبلور بحيث تئز األرض وتتفتت تحت األقدام كما يفعل الب�رد ، وق�د   

 بدأ في التجمد.. وهذا ما يجعل السير خالل هذه الجزر أمرًا شاقًا وعسيرًا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن كتاب " وصف مصر " للحملة الفرنسية ١٧٩٨خريطة صان الحجر ( تانيس ) عام ) ٦شكل رقم (
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وهك��ذا ل��م تتغي��ر المالم��ح الظ��اهرة والخارجي��ة لت��ل ت��انيس األث��ري خ��الل الق��رنين الماض��يين ..    
نتهت إليه الدراسات المتخصصة األولي�ة ح�ول الموق�ع أن نح�دد     أويمكن بشكل مبدئي وحسب ما 

يولوجي كليًا ، بل هو ناتج من تراكمات مصدرها اإلنسان وبقايا الحياة أن التل ليس ذات أصل ج
اليومي��ة عل��ى م��دى الق��رون الس��ابقة بع��د ت��دمير المدين��ة وخرابه��ا .. وال يعن��ي ذل��ك أن تض��اريس 
األرض في تانيس ذات أصل آدمي كليا ، حيث يوجد أساس طبيعي وجيولوجي يتكون من كثبان 

يسية والتي جرى العرف عل�ى تس�ميتها "جزي�رة" ويمك�ن بس�هولة      رملية ترجع للحقبة البلستوسين
رؤية الرمال والكشف عنها حين يهبط التنقيب األثري قدرًا كافيًا لبلوغ مستواها ـ كما في منطقة  

 المقابر الملكية المكتشفة حاليا .
 
كانت "تانيس" مدينة بالغة االتس�اع حس�ب توص�يف علم�اء حمل�ة بون�ابرت ف�ي كت�اب "وص�ف          و

وتتابعت الحفائر والدراسات األثرية في تانيس خالل القرنين السابقين وك�ان   ١٧٩٨مصر" سنة 
...  ١٩٥٦والتي استمرت إلى سنة  ١٩٢٩، و"مونيتيه" سنة ١٨٦٠أهمها حفائر "مارييت" سنة 

 ١٩٦٥ت�م تأس�يس البعث�ة الفرنس�ية للحف�ائر بص�ان الحج�ر ، ومن�ذ س�نة           ١٩٦٤وأخيرًا ف�ي س�نة   
والبعث��ة تعم��ل عل��ى الكش��ف ع��ن  آث��ار تل��ك المنطق��ة وإلق��اء الض��وء عل��ى األهمي��ة    وحت��ى الي��وم 

التاريخية لتلك المدينة وإقليمها ، وكذلك تص�حيح بع�ض اآلراء والنظري�ات الس�ابقة وص�وًال إل�ى       
 حقيقة تانيس العاصمة القديمة في شمال مصر..

 
تشافاتها الحديثة (والمستمرة) يل�زم  كأوقبل التعرض لما انتهت إليه نتائج وحفريات البعثة حاليًا و

التعرض بالتنويه عل�ى أول رص�د ح�ديث آلث�ار مدين�ة ت�انيس الملكي�ة ونقص�د ب�ه م�ا ورد بكت�اب            
م. : " كان�ت األنق�اض عل�ى ش�كل ص�فوف تش�به الحص�ن وأغلبيته�ا         ١٧٩٨"وصف مصر" سنة 

ت�ر. والس�احة   تحتل المنطقة الشمالية وتحيط بسهل صغير مربع الش�كل يق�در ض�لعه بخمس�مائة م    
تحتوي على حص�ن مبن�ي م�ن الط�وب الني�ئ .. وك�ان الس�احة مس�تطيلة الش�كل تأخ�ذ ش�كًال ش�به             
منحرف وهو تقريبًا متوازي األضالع مائال قليًال ، وطول الضلع الكبي�ر يق�در بح�والي ثالثمائ�ة     

الش�رق  وعشرة أمتار أما الضلع الصغير فيقدر بحوالي مائتين وثالثين مترًا والمح�ور يتج�ه م�ن    
إلى الغرب . وداخل الحصن وجدنا أنقاضًا بطول ساحته من الشرق إلى الغرب وه�ذا الخ�ط م�ن    
األنق��اض قس��م الس��احة إل��ى ج��زئين األول ض��عف الث��اني ، وه��ذه األنق��اض متكون��ة م��ن حج��ر         
الجراني�ت األحم�ر (واقع�ة بالناحي�ة الغربي�ة) وج�دناها تتك�ون م�ن ثالث�ة وخمس�ين حج�رًا ض�خمًا             

ل وكان��ت مكدس��ة بعض��ها عل��ى بع��ض ومدفون��ة بالرم��ال. وك��ان هن��اك عدي��د م��ن   مس��تطيل الش��ك
األحجار وكانت النقوش والكتابات الهيروغليفية تبدو رائعة على هذه األحجار، وتبدو أنها كان�ت  
ركائز أعم�دة وتمت�د عل�ى مس�احة شاس�عة كمي�ة كبي�رة م�ن األنق�اض تغطيه�ا الرم�ال الت�ي نقلته�ا              

 قطع األثرية الموجودة تحتها " .الرياح مما يصعب رؤية ال
وذكر علماء الحملة أيضا في كت�اب "وص�ف مص�ر" ع�دد م�ن المس�الت الكامل�ة أو إط�الل منه�ا          
وحدد الكتاب تسعة مسالت منها تم دراس�ة القط�ع الموج�ودة منه�ا وجعل�تهم مؤك�دين وج�ود س�بع         

الكتاب��ات  مس��الت م��ع التش��كك ل��ديهم ف��ي مس��لتين تحم��الن عل��ى ك��ل واجه��ة ص��فًا واح��دًا م��ن          
مت�رًا. وي�ذكر علم�اء     ٢٠-١٥الهيروغليفية ويقدر أكبر مقياس لتلك المسالت بطول يت�راوح ب�ين   

الحملة عن التل األثري : "خرجنا من الساحة من الجهة الشرقية فوجدنا في أسفل األنقاض قطعة 
بعنا عمود وثالثة تيجان ألعمدة أخرى وهي على شكل رؤوس جرسية مقلوبة ذات طبليات . وتا
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سيرنا عبر األنقاض فوجدنا عدة أحجار ضخمة من حجر الجرانيت مبعثرة ف�ي الناحي�ة الش�رقية    
لقاعدة وقم�ة الع�امود. ورأين�ا قط�ع أثري�ة لب�رج ول�ه ش�كل مرب�ع مبن�ى عل�ى أس�اس ص�لب يق�در               
ضلعه بحوالي سبعة أمتار. ويمكننا النزول م�ن الناحي�ة الش�مالية لرؤي�ة الهض�بة الممت�دة لألس�فل        

 افة أربعمائة وخمسة أمتار .. لمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) خريط��ة منطق��ة معب��د ام��ون وم��ا      ٧ش��كل رق��م (  
ع�ن   ١٧٩٨حوله ف�ي ص�ان الحج�ر ( ت�انيس ) ع�ام      
 كتاب " وصف مصر " للحملة الفرنسية

 
واجتزنا جن�وبي كتل�ة األنق�اض المتكون�ة م�ن المس�الت واألعم�دة الممت�دة عل�ى الجان�ب الجن�وبي            

من الجرانيت والحجر الرملي الصواني ، وخرجنا من ه�ذا لمح�يط المحص�ن    فوجدنا عدة أحجار 
باألنقاض بعد تجولنا فيه ... وال يرى المشاهد أمامه إال سهًال فريدًا من نوعه يمتد جنوبًا بحوالي 
ألف متر وينتهي بسلسلة من التالل الصغيرة .. ويقدر العرض ما بين مائتين إلى س�بعمائة مت�ر،   

دو متس��اويًا بع�رض ثاب��ت . ويمكنن��ا أن نعتب��ر أن ه�ذا الس��هل ك��ان مكان��ًا لس��كان   وك�ان الس��هل يب�� 
ضاحية مدينة صان الحجرية القديمة  ووجدنا بالسهل قطعًا أثرية متمي�زة لمب�اني ض�خمة ، وف�ي     
النهاية الجنوبية للسهل عدة أحجار ض�خمة م�ن الحج�ر الرمل�ي األحم�ر الص�واني المبعث�رة عل�ى         

حجار باتجاه الشمال الغرب�ي بح�والي ثلث�ي مس�احة الس�هل ، ووج�دنا أيض�ًا        األرض وتمتد هذه األ
 م أو من جرانيت أسوان األسود " .قطعة أثرية من تمثال حجر البازلت األسود القدي

 
وفي وسط السهل أشار علماء الحملة إلى قط�ع أثري�ة كبي�رة خاص�ة بمب�اني ض�خمة تبع�د جن�وب         

 الحصن بحوالي تسعمائة متر وتحتوي هذه القطع على : 
أربعة وعشرين عمودًا من حجر الجرانيت مدفون�ة تح�ت األرض ، وكان�ت األعم�دة متباع�دة       •

ن�ت طريق�ًا يتج�ه م�ن الش�رق      على مسافات واسعة ومتوازية ومتناسقة بعض�ها م�ع بع�ض فكو   
 إلى الغرب.

 وأحصينًا من الناحية الجنوبية أحد عشر عمودًا. •
 ورأينا من الناحية األخرى ثالثة عشر عمودًا. •
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وتقدر المسافة بين عمود وآخر بما في ذلك السمك بحوالي ثالثة عشر مترًا. وعرض طري�ق  
 األعمدة يقدر بحوالي أربعة عشر مترًا.

مودًا بتيجانها وكلها كانت من حجر الجرانيت وكانت هذه األعمدة مرتبة ووجدنا اثنى عشر ع •
في صفين وتتميز عن األعمدة األخرى بزيادة بسيطة في الطول واالرتفاع قدرت بمتر واحد 

متر) .. وهذه المقاييس تقريبية ألنه  ٢٫٧أما المحيط فقدر بحوالي اثنين وسبعة أعشار المتر (
 عمدة مكسورة أو غير متوجة.في غالب األحيان تكون األ

وفقًا للعرض المقدم من علماء الحملة فإنهم يح�ددون أن�ه م�ن الب�ديهي أن يك�ن ص�ف األعم�دة        
 مكونًا على األقل من ثالثين عمودًا يقدر طولها اإلجمالي بحوالي مائة واثنين وثمانين مترًا.

 
وأحجامها وتراكيبها نح�ددها عل�ى   هكذا ، يضم التل األثري أنماطًا من اآلثار تتفاوت في أنماطها 

 لزائر والباحث والمتخصص المهتم :النحو التالي حتى يمكننا قراءة المنطقة وإعادة تقديمها ل
 

 : معـــابد تانيس.   أوًال 
 : المقابر الملكية في تانيس.ًا ـــثاني
 البحيرة المقدســــة. : ًا ـــثالث
 : اآلبـــــــار.ًا ــرابع

 الت والتماثيل ..: المسخامسًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) صورة جوية للتل األثري بص�ان  ٨شكل رقم (
تح���دد المع���الم   ٢٠٠٦الحج���ر ( ت���انيس ) ع���ام 

 األثرية الظاهرة والمكتشفة حديثا
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 المباني اإلدارية الحالية  .١
 البوابة التذكارية للمعبد .٢
 المقابر الملكية .٣
 معبد أمون .٤
 معبد خنسو نفرحوتب .٥
 البحيرة المقدسة .٦
 معبد الشرق .٧
 معبد حورس .٨
 معبد موت .٩
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 معبد حورس ميسن .١١
 ٢٢و ٢١مدينة االسرتين  .١٢
 الجبانة الشعبية .١٣
 معبد أمون أم أومنت .١٤

 
 ) مخطط عام للمعالم األثرية للتل األثري في صان الحجر ( تانيس )٩شكل رقم (

 
 أوًال ـ معابــد تانيس ..

وإن��ه مك��ان تجل��ي الع��الم ف��ي بدايت��ه والس��ور ح��دوده ، وبرج��ي     المعب��د ص��ورة مص��غرة للك��ون، 
الصرح يرمزان إلى "باخو" و"مانو" جبال الشرق والغرب أي حدود مجرى الشمس .. والك�ون  
موجود داخل حرم المعبد ..وقدس األقداس باب األبدي�ة للخ�روج ف�ي الرحل�ة إل�ى الع�الم اآلخ�ر .        

ب��د ازده��رت عل��ى م��دى تاريخه��ا والمتغي��رات      وتض��م مجموع��ة معاب��د ت��انيس ع��ددًا م��ن المعا     
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واألحداث التي مرت بها فتنايس ليست أرض المعبد واحد بل هي أرض المعابد تتقارب وتتشابه 
 جنوب ـ وتتسع هذه المجموعة إلى :في ذلك مع "طيبة" في ال

       معبد "أمون" .                                                .١
 معبد "موت" . .٢
 ٤    معبد "الشرق" .                                             .٣
                                     ٣                                 خنسو" . –معبد  "حورس  .٤
 

 
   ١         

 
 

                                               ٢ 
 
 

 تانيس ية شمال لتل األثري في األثر) مخطط عام للمعابد ١٠شكل رقم (
 معبد "أمون أم أبت" في الجنوب . .٥
 معبد ... في وسط التل األثري . .٦
 

  معبد أمون :
يعتبر من أكبر المعابد الموجودة بتانيس، وقد حدثت به إضافات كثيرة على مدى تت�ابع األحق�اب   
التاريخية وال يع�رف بش�كل مح�دد تص�ميمات معب�د أم�ون األص�لية إال القلي�ل نس�بيًا منه�ا تحدي�دا            

ة صروحه الثالث بوجود المس�الت. وم�ا يتبق�ى م�ن المعب�د ظ�اهرًا الي�وم القلي�ل ، فالبواب�ة الغربي�          
الكبرى التي شيدها الملك شاشانق الثالث م�ن الجراني�ت والت�ي أعي�د تركيبه�ا عب�ارة ع�ن ب�رجين         
عظيمين منفصلين من أعلى (ولكن في الماضي يعتقد كان�ا متص�لين) ، ويق�ع ب�ين الب�رجين مم�ر       

 بعرض خمسة أمتار .. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) صور عامة لمعالم معبد أمون الحالية١١شكل رقم (
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اب���ة نج���د تمث���ال ض���خم    وبج���وار البو
لرمس���يس الث���اني يمثل���ه واقف���ًا رس���ميًا 
وينظ��ر ناحي��ة الش��مال وهن��اك تمث��ال     
آخ���ر يمث���ل رمس���يس الث���اني بتوس���ط   
اآلله����ين "رع ح����ور أخن����ي  و بت����اح  
ت����انن" بع����د البواب����ة ن����دخل الج����زء     
األم��امي للمعب��د وه��و أعق��د وأص��عب    
األم��اكن بالمعب��د ففي��ه منطق��ة المق��ابر    

واألعم���دة  الملكي���ة ومجموع���ة اآلب���ار 
 وبقاياها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) صور ألطالل بوابات معبد أمون١٢شكل رقم (

 
 

 
 

 ) صورة بانورامية ألطالل معبد أمون  ١٣شكل رقم ( 
 

ويصعب تحديد مراحل تخطيط معبد آمون وتطوره 
وتشير الدراسات إلى قيام الملوك "بسوسنس األول" 
و"سا أمون" و"أوسركون" و"شاشانق" و"تختنبو" 

 بإجراء تعديالت ضخمة في المعبد ..
 

 ) صورة لآلثار المكتشفة في أسوار معبد أمون ١٤شكل رقم ( 
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 وعمومًا فإن لمعبد أمون مميزات عدة :
مترًا وحدوده الغربية يمثله الصروح الثالثة والجوانب  ٨٢مترًا وعرضه  ٢٥٠طول المعبد  •

 . الجيريالثالثة األخرى تمثله الجدران المشيدة من الحجر 
 ما تبق من أرضية البناء تشير لكونها كانت مرصوفة بحجر البازلت األسود . •
تماثيل رمسيس الثاني من الحجر الرملي كشف عنها في الفناء الثاني وعددهم أربع�ة أغل�بهم    •

 محطم يبلغ ارتفاعها حوالي ثمانية أمتار .
 

 معبد موت :
"م�����وت" زوج�����ة "أم�����ون" حس�����ب العقي�����دة  
المصرية القديمة. والمعبد مش�يدًا لعب�ادة اآلل�ه    
م��وت وخونس��و الطف��ل واالب��ن. ويق��ع المعب��د   
جن��وب غ��رب معب��د أم��ون ... مح��اط بس��ور     

م وطول الجان�ب الش�مالي    ٧٫٥سمكه حوالي 
م ، وط���ول الجان���ب الش���رقي   ٨٥والجن���وبي 

 م..  ١١٠والغربي 
 

 ثار المكتشفة في معبد موت) صور لآل ١٥شكل رقم ( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ) صورة عامة لآلثار المكتشفة في معبد موت ١٦شكل رقم ( 
 

وت��م إب��راز األج��زاء األمامي��ة للمعب��د فتظه��ر األس��وار     
يخترقها بوابة بالناحية الشمالية وكان يتقدم البواب�ة ف�ي   
العص��ر البطلم��ي به��و م��زين بخمس��ة أعم��دة ، أم��ا فن��اء 

ركامًا منتش�رًا م�ن الكت�ل الحجري�ة اآلن ..     المعبد يشبه 
 وقد اكتشف بالمعبد العديد من الكتل والتماثيل.

   
 ) صورة لآلثار المكتشفة في معبد حورس ١٧شكل رقم (                      
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ويعطي معبد م�وت امت�داد وإيض�اح للتش�ابك المعم�اري وال�ديني ب�ين مدين�ة ت�انيس ومدين�ة طيب�ة            
وث الطيبي أمون و موت و خنسو.. ويسجل المعبد التط�ور من�ذ األس�رة الحادي�ة     حيث معابد الثال

 والعشرين وحتى أواخر عصر البطالمة .
 معبد الشرق :

يقع إلى الش�رق م�ن ح�رم معب�د أم�ون الكبي�ر م�ا        
بين س�ور بسوس�نس األول وس�ور آخ�ر (األس�رة      
الثانية والعشرين) وتم الكشف عن عشرة أعم�دة  

بأرض����ية المعب����د وأغل����بهم   جرانيتي����ة منتش����رة  
أمت��ار  ٧مكس��ور ويبل��غ ارتف��اع الع��امود ح��والي   

 ويشبه في الشكل أعمدة معبد موت .
 

 ) صورة جوية ألطالل معبد الشرق  ١٨شكل رقم ( 
 

ويقع شمال غرب موقع المعبد بقايا مقصورة يمكن تأريخها بالحقبة اليونانية ـ الرومانية ، ويوجد 
ور م��ن الل��بن وب��داخل المب��اني أعم��دة م��ن الط��وب األحم��ر    للمقص��ورة م��دخل حج��ر جي��ري وس�� 

مازالت قواعدها موجودة ونهاية المقصورة مقطوعة بسور "بسيسونيس". ومن ناحية أخرى فإن 
أعمدة المعبد الشرقي تتميز بحالتها الجيدة من حيث النقوش وأغلبها مكتملة أو يمكن جعلها كذلك 

 الجرانيت .هذا باإلضافة إلى قواعدها المصنوعة من 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ) صورة ألطالل معبد خنسو ١٩شكل رقم ( 
 

 ثانيا ـ المقابر الملكية في تانيس :
كان اهتمام المصري بحياته الدنيا بدرج�ة حب�ه الخل�ود، وعب�ر المص�ري الق�ديم بع�دة أس�ماء ع�ن          

بي��ت المقب�رة س�ماها (ب�اخر) بمعن��ى المقب�رة، و(آخ�ت نح��ح) بمعن�ى أف�ق الخل��ود ، و(س�ت نح�ح)          
 الخلود ، وأقرب التعبيرات بيت األبدية والخلود .
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وتعتبر المقابر هي من مميزات تانيس وال تخص فق�ط المل�وك ، وإنم�ا تخ�ص المل�وك والملك�ات       
واألم��راء واألمي��رات والكهن��ة والجن��د (فه��ي تجس��د مجم��وع وادي المل��وك والمك��ان ف��ي طيب��ة) .  

،  ١٩٣٩وهي مقابر لألسرتين الحادية والعش�رين والثاني�ة والعش�رين ت�م ب�دأ الكش�ف عنه�ا س�نة         
داخل حرم معابد أمون وتحديدا في الجنوب الغرب�ي م�ن المعب�د داخ�ل الس�ور ال�ذي        وتقع جميعها

 شيده الملك "بسوسنس األول".
 
 
 
 
  
 
 
 

 ) صور المقابر الملكية في تانيس ٢٠شكل رقم ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) مخطط عام للمقابر الملكية األثرية للتل األثري في صان الحجر ( تانيس ) ٢١شكل رقم ( 
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وهذه المقابر صغيرة الحجم مقارنة بمقابر ملوك سابقين في مصر القديمة ، ويمكن تقسيم تلك 
 المقابر المكتشفة حتى اآلن (وعددها سبعة مقابر) على النحو التالي :

: وتض��م مقب��رة المل��ك "أوس��ركون الث��اني" ، وإل��ى الجن��وب منه��ا مقب��رة     المجموع��ة األول��ى  •
 هي مجهولة .تشترك معها في الجدار الجنوبي و

 : مقبرة "بسوسنس األول" .المجموعة الثانية  •
: وتضم مقبرة المل�ك "أم�ون أم أوب�ت" ، ومقب�رة المل�ك "شاش�انق الثال�ث"        المجموعة الثالثة  •

 باإلضافة إلى مقبرة مجهولة وأخرى مكتشفة حديثًا.
 وتم الكشف عن كنوز كاملة للملك "بسوسنس األول" والملك "أمون أم أوبت" والملك

 "شاشانق" يزخر بهم المتحف المصري بالقاهرة ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تانيس) صور للمقابر الملكية ب ٢٢رقم ( شكل 
 

 ثالثا ـ البحيرة المقدســة :
تم الكشف عن بقاي�ا   في إطار التشابه مع طيبة

بحيرة مقدسة في تانيس وهي ثاني أكبر بحيرة 
مقدسة في مصر  وما بقى منها اليوم مجموعة 
محدودة من القطع الحجرية وتقع ش�مال ش�رق   
 معبد أمون داخل أسوار الملك "بسوسنس" .. 

         
 الة موقع البحيرة المقدسةح) صورة ل ٢٣شكل رقم (              
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مت�ر ، ويق�در س�مك ج�درانها      ٦٠×  ٥٠تساعها حوالي أيرة اتجاه معبد خونسو ويبلغ وتأخذ البح
متر ، وكشف عن بقايا السلمين الشمالي والغربي وم�ن المحتم�ل وج�ود آخ�رين..      ٢٫٥٠بحوالي 

 أمتار . ٨-٧وتتميز بحيرة معابد تانيس بأنها األكثر عمقًا حيث يقدر بحوالي 
 

 رابعا ـ اآلبـــار :
ف أن أكثر المدن التي يحيطها أسوار شيد بها أحواض وآبار للمي�اه ، وه�ذا م�ا ح�دث     من المعرو

في "تانيس" ولكن الغريب والجديد هو موق�ع اآلب�ار وع�ددها ، فاآلب�ار تق�ع بح�رم معب�د "أم�ون"         
 وعددها (أربعة) فكل المعابد ال تحتوي أكثر من بئر أو بئرين على األكثر ..

 
  
 
 
 

 
 ) صور لآلبار في خرم معبد أمون في تانيس ٢٤شكل رقم ( 

 
كتشاف أربعة آبار داخل السور الكبير شيدت من الحجر الجيري األبيض بعناية تام�ة  أوقد سجل 

م نهبط إليه بسلم مس�قوف ومس�تقيم يبل�غ ع�دد درجات�ه      ٣٫١٠يقع أصغرهم غرب المعبد وقطره و
عبد وقطرها خمسة أمتار، نصل ألسفله ) درجة ، أما البئر الكبرى متواجد جنوبي الم٢٣حوالي (

 .ة) درجة على مستويين وتتوسطهما بسطة للراح٤٤عن طريق سلم مسقوف يبلغ عدد درجاته (
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ) صورة مدخل أحد اآلبار ٢٥شكل رقم ( 

 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٢٣
 

 

ويمكن النزول إلى مياه هذا البئر مهما قل المنسوب 
، وم�ن المعتق�د أن�ه ف��ي فت�رات زمني�ة أخ�رى كان��ت       

ياه ترف�ع بواس�طة الش�ادوف وتص�ب ف�ي ح�وض       الم
وتنق���ل من���ه ف���ي ح���وض آخ���ر داخ���ل مبن���ى المعب���د 

تقدم اآلب�ار فك�رًا ع�ن التق�دم     و بواسطة قناة حجرية.
المعماري في تنوع أشكال وأحجام اآلبار م�ن حي�ث   
شكلها المرب�ع أو المس�تدير ك�ذلك الم�داخل ونظامه�ا      

ار ويمك��ن مش��اهدة بقاي��ا الس��ور اللبن��ي المح��يط باآلب��
    والتي كان يستخدم أثناء عملية تشييد اآلبار .

 ) صورة حالة مدخل أحد اآلبار ٢٦شكل رقم (                         
 

وف��ي القس��م الش��رقي للمدين��ة كش��ف ع��ن ع��دد كبي��ر م��ن القن��وات المص��نوعة م��ن أنابي��ب فخاري��ة   
بإحك�ام ول�م يس�تطع أح�د     مختلفة األشكال وأكثرها مصنوعة من أوان خزفية متداخلة في بعض�ها  

تتب��ع امت��دادها أو معرف��ة ب��دايتها أو اله��دف منه��ا ، ه��ل ه��ي لنق��ل مي��اه الش��رب أم لتص��ريف مي��اه  
 . الصرف الصحي

وتش��ير آخ��ر أبح��اث حف��ائر البعث��ة الفرنس��ية لت��اريخ  
اآلب�ار ، ب�أن اآلب��ار المج�اورة الثالث��ة غ�رب المعب��د     
ت���ؤرخ باألس���رة الس���ابعة والعش���رين وحت���ى الفت���رة 

روماني��ة ..أم��ا البئ��ر الراب��ع ش��رق المق��ابر فيرج��ع  ال
 .لثانية والعشرون (شاشانق الثالث)تاريخه لألسرة ا
 ) صورة جوية لآلبار بتانيس ٢٧شكل رقم (                           

 
 خامسا ـ أعمال المسالت والتماثيل :

مسلة مختلفة األحج�ام  زخر معبد أمون بالعديد من المسالت والتي يزيد عددها على خمسة عشر 
األول�ى عن�د المط�ار     ةواالرتفاعات وقد نقل منها العديد لخارج مصر كما نقل مسلتين إلى القاهر

والثاني��ة ب��الجزيرة. ومازال��ت ت��انيس تض��م ع��ددًا م��ن المس��الت الت��ي يمك��ن إعادته��ا إل��ى حالته��ا      
ألعم�ال األخ�رى عل�ى    األصلية وترميمها وتحديد مواقعها في حرم معبد أمون لتكون شاهدًا م�ع ا 

 عظمة وازدهار تانيس وسجلها التاريخي  . 
 
 
 
 
 
 
 

 ) صورة إحدى المسالت التي يمكن ترميمها ٢٨شكل رقم ( 
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 ) صور للوضع الراهن للمسالت في تانيس ٢٩شكل رقم ( 
 

كم���ا تزه���ر المنطق���ة بالتماثي���ل المنقول���ة للمل���ك      
الموجودين حالي�ًا  رمسيس الثاني وأهمها التمثالين 

في حرم المعبد ويحتاجان ألعمال صيانة وت�رميم  
 والكشف عن موقعهما األصلي .

                 
 ) صور لتماثيل الملك رمسيس الثاني ٣٠شكل رقم (                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) صورة بانوراما  لآلثار القائمة في مدخل معبد أمون ٣١شكل رقم ( 
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 ) صور الحالة الراهنة لتماثيل رمسيس الثاني في تانيس والتي يمكن ترميمها ٣٢شكل رقم ( 
 

 الوضع الراهن ... المشكالت واإلمكانات :
 

تعتبر تانيس أهم المواقع األثرية في مصر العليا ـ الدلتا ـ اليوم نظرًا لما تضمه م�ن مع�الم وبقاي�ا      
عاص�مة مص�ر ، وم�ن جه�ة أخ�رى أنه�ا تق�ع ض�من منظوم�ة أو           أثرية لفترة هام�ة كان�ت ت�انيس   

متتالي��ة أثري��ة تتس��ع لتش��مل "ت��ل بس��طة" و"ب��ر رمس��يس" و"أواري��س"، وتتمي��ز ت��انيس بمعاب��دها  
يتع�رض الت�ل األث�ري ف�ي حالت�ه الراهن�ة        وكذلك أنها الوحيدة التي تضم مقابر ملكية ف�ي اإلقل�يم.  

الحادث والمتنامي في المناطق الزراعية والعمرانية  إلمكانية التعديات على حدوده نتيجة للتطور
الريفي��ة أو الحض��رية بش��كل غي��ر مق��نن ، باإلض��افة إل��ى أعم��ال الحف��ر الس��تغالل مكون��ات الت��ل    

 األثري نفسه من طين أو رمال أو حجارة . 
ك���ل ذل���ك يتطل���ب وض���ع مخط���ط لحماي���ة    
الموق�ع م��ن تع��ديات اإلنس�ان وم��ن العوام��ل   

ؤثرة عل���ى الت���ل بم���ا الطبيعي���ة الس���لبية الم���
يض���مه م���ن آث���ار ظ���اهر أو أخ���رى غي���ر     

 مكتشفة بعد..
 
 
 
 

 ) صورة الوضع الراهن لآلثار القائمة  ٣٣شكل رقم (     
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ـ لموقع الت�ل األث�ري    الوضع الراهن  ) صورة جوية ٣٤شكل رقم ( 
 تانيس

 
 ونوجز أهم المشاكل التي يمكن رصدها حاليًا فيما يلي :

المي�اه بمص��ادرها المختلف��ة س��واء كان��ت س��طحية أو تح��ت س��طحية أو جوفي��ة تلع��ب دورًا  أن  .١
سلبيًا ومؤثرًا في مظاهر التدهور الحادث ومعدالت التدهور ، وتحدد الدراسات المتخصصة 

 مصادر ارتفاع منسوب المياه :
 مياه األمطار. •
 المياه المتسربة من المباني القائمة داخل الحرم األثري. •
 ه الجوفية.الميا •
 مياه الزراعة المحيطة بالتل األثري. •

 ويلزم التعامل مع هذه المصادر بالحلول العلمية والفنية المالئمة لحماية المنطقة .
 
 
 
 
 
 

 
 ) الوضع الراهن لمشاكل المياه الجوفية ٣٥شكل رقم ( 
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وانتش��ار الت��دهور البيئ��ي لألج��زاء الس��طحية المعروض��ة ب��الموقع وتزاي��د مع��دالت الت��دهور      .٢
ظ��اهرة التقش��ر ل��بعض األج��زاء األثري��ة الجرانيتي��ة ب��الموقع وه��ي ظ��اهرة م��دمرة إذا ل��م ي��تم  

 العمل على إيقافها .
التأثيرات السلبية لطبيعة التربة الملحية نتيجة المؤثرات البيئية المحيطة بالموقع والتغيي�رات   .٣

 األيكولوجية المستمرة بالمنطقة .
ة عل��ى الت��ل األث��ري س��واء باإلض��افة م��ن خ��الل أك��وام القمام��ة      التع��ديات اإلنس��انية المختلف��  .٤

والمخلفات المتزايدة التي صنعت تالل صغيرة بمرور الزمن ، أو التعديات بالحفر لالستفادة 
من الط�ين والرم�ال واألحج�ار الموج�ودة بالمنطق�ة األثري�ة وه�و م�ا يتطل�ب الت�دخل للحماي�ة            

 والحفاظ على التل األثري .
وتعديات داخل المنطقة األثرية وفي مجالها مثل أعمدة التيار الكهربائي ذات ظهور عناصر  .٥

الضغط العالي والمنخفض أو بع�ض المب�اني القائم�ة عل�ى ح�دود الت�ل األث�ري عل�ى الطري�ق          
 الخارجي (الكافتيريا  واالستراحة) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الوضع الراهن لمشاكل التعديات بالمنطقة اآلثرية ٣٦شكل رقم ( 
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 انتشار المسارات العشوائية التي تخترق التل األثري . .٦
 
 
 
 
 

) الوض�ع ال�راهن لمش�اكل     ٣٧شكل رق�م (  
 المسارات بالمنطقة اآلثرية

 
غياب الرؤية الحضارية للموقع لوضعه على الخريطة السياحية مع الحالة المتهدمة للعناصر  .٧

األثرية سواء المعابد أو المسالت أو التماثيل أو حتى المقابر الملكية التي تحتاج إل�ى ص�يانة   
 وترميم معماري وأثري ودقيق حتى تكون جاهزة الستقبال الزائرين والسائحين .

غي��اب أي��ة لوح��ات إرش��ادية أو معلوم��ات أو بيان��ات توض��يحية للتعري��ف ب��الموقع األث��ري          .٨
 ومكوناته.

 
 

 
 
 

 
 

 ) الوضع الراهن للوحات اإلرشادية بالمنطقة اآلثرية ٣٨رقم (  شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الوضع الراهن لمتحف صان الحجر بالموقع ٣٩شكل رقم ( 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٢٩
 

 

المب���اني القائم���ة س���واء اإلداري���ة أو   .٩
الخدمية أو السياحية ف�ي حال�ة س�يئة    
ومتهالك����ة وال تتناس����ب م����ن حي����ث 
الموق������ع أو  الحال������ة اإلنش������ائية أو 

م�ع موق�ع أث�ري ل�ه أهميت�ه      الجمالية 
 مثل "تانيس" .

 
 ) الوضع الراهن للمباني داخل حرم المنطقة األثرية ٤٠شكل رقم ( 

 
 ..الرؤية العامة لتطوير المنطقة األثرية بتانيس 

 
تطوير المنطقة األثري�ة ف�ي "ت�انيس" عل�ى ع�دد م�ن المح�اور لمعالج�ة س�لبيات ومش�كالت           يعتمد 

 : وصوًال إلى مخطط عام ومقترحات تصميميةالوضع الراهن وتقديم الحلول 
 المحـور األول :

ح��ل المش��اكل البيئي��ة المحيط��ة ب��الموقع األث��ري وحول��ه وداخل��ه والس��يما المش��كالت والت��أثيرات    
السلبية للظواهر المناخية والتي تؤدي إلى التآكل الطبيع�ي لألحج�ار باإلض�افة إل�ى ارتف�اع نس�بة       

ة ، وي�تم ذل�ك م�ن خ�الل المعالج�ات الوقائي�ة الت�ي تتن�اول البيئ�ة          األمالح بمعدالت عالية في الترب
 ذاتها ، وفي مقدمتها األعمال الهندسية والفنية للتعامل مع مصادر المياه السطحية والجوفية :

التعامل مع مياه األمط�ار .. حي�ث توص�ي     .١
الدراسات الفنية بعمل مصارف رأسية في 

يه�ا  األماكن المنخفضة نسبيًا التي تتجم�ع ف 
األمط������ار عل������ى أن يص������ل المص������رف  
بالمواص��فات الت��ي تح��ددها الدراس��ة الفني��ة 
إل��ى طبق��ة الرم��ل وال��دخول فيه��ا بعم��ق ال  

متر .. وي�تم تحدي�د أم�اكن ه�ذه      ٣يقل عن 
المص��ارف الرأس��ية حس��ب أعم��ال الحف��ر    

 والتنقيب األثرية والرؤية العامة للموقع.
التعام����ل م����ع المي����اه الجوفي����ة .. انته����ت    .٢

ختيار أفضل البدائل لتخف�يص  ال الدراسات
ح�والي (�ـ    منسوب المياه الجوفية لمنسوب

بئر م�زودة   ١٣عدد متر) هو حفر  ٢٫٠٠
بطلمب���ات متص���لة بخ���ط ط���رد لتص���ريف  
المياه الخارجة م�ن اآلب�ار ف�ي ث�الث نق�اط      

 .حددتها الدراسات المتخصصة 
 

) مخطط مقترح (معدل) لمسار خطوط طرد المياه  ٤١شكل رقم ( 
 ة في التل األثريالجوفي
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ومن المقترح تنفيذ مواسير الطرد على عمق بسيط من سطح األرض مع ضرورة مراعاة 
مسار تلك المواسير بما ال يتعارض مع الطبيعة األثرية للموقع ، وعليه فإنه من المقترح أن 

 يكون بقدر اإلمكان على الحدود الخارجية للتل األثري .
 

 الحفاظ وحماية المنطقة األثرية وتتطلب : المحـور الثاني :
حماية المجال ال�ذي يض�م الحفري�ات الحالي�ة وحمايته�ا م�ن خ�الل ت�أمين ح�دود الت�ل األث�ري             .١

الخارجية بأي من الحلول المتاحة سواء حواجز أو أسور أو غيره�ا تفص�ل المنطق�ة ع�ن م�ا      
قط محددة ومخططة ومص�ممة  حولها وتمنع إمكانية التعديات أو الدخول إليها إال من خالل ن

لذلك ومؤمنة لضمان الحماية واألمن م�ع ت�وفير نق�ط مراقب�ة بش�رية أو إلكتروني�ة عل�ى ه�ذه         
 . الحدود

حل مشكالت الط�رق والم�دقات الت�ي     .٢
تخت��رق الت��ل األث��ري لحرك��ة الس��كان 
واأله��الي بالمنطق��ة المحيط��ة ، وه��ي  
الت��ي أدت إل��ى ظ��اهر تفتي��ت الموق��ع   

المش���اكل ويزي���د م���ن ص���عوبة ه���ذه   
غي��اب الحل��ول البديل��ة ح��ول الموق��ع    
لل�������ربط ب�������ين األرض الزراعي�������ة   
والمساكن شرق وغرب التل األث�ري  
وعدم وجود فاص�ل واض�ح ب�ين ه�ذه     

 االستعماالت والتل األثري نفسه .
 
 
 

 
 
   
 
) مخطط مقترح لمسار طريق دائري  ٤٢شكل رقم (  

 حول التل األثري
 

 المحـور الثالث : 
االهتمام بإعادة بناء وترميم وصيانة المكونات األثرية بالموقع وال سميا بالمنطقة الش�مالية ألنه�ا   
تضم حاليًا اآلثار المكشوفة أو الظاهرة المميزة للموقع وهي ما يتطلب خطة طويلة المدى إلعادة 

ية أو حتى للعناصر تقديم تلك اآلثار في مرجعيتها األصلية ما أمكن سواء للمعابد أو المقابر الملك
التكميلية كالمسالت والتماثيل واآلبار واألسوار .. ال�خ ، وه�و م�ا يل�زم مع�ه اس�تكمال الدراس�ات        
األثري��ة والتاريخي��ة ووض��عه خط��ة زمني��ة تنفيذي��ة لتل��ك األعم��ال ف��ي إط��ار إع��ادة تق��ديم الموق��ع     

افها خ��الل أعم��ال للزائ��رين م��ع أهمي��ة ت��رميم ومعالج��ة القط��ع األثري��ة الص��غيرة الت��ي ي��تم اكتش��   
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الحفريات والتنقيب وحمايتها من العوامل الخارجية لتكون جاهزة للعرض بشكل الئق في متحف 
 . موقع خاص بالمنطقة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) تصورات عامة إلعادة بناء وترميم  المنطقة الشمالية بتانيس ـ معبد أمون ٤٣شكل رقم ( 
 

 المحـور الرابع :
داري�ة والخدمي�ة الالزم�ة لتط�وير المنطق�ة وفتحه�ا لحرك�ة الس�ياحة         توفير األنشطة والعناص�ر اإل 

 اإلقليمية ضمن المنظومة المقترحة لذلك وتشمل تلك األنشطة واالستعماالت العناصر التالية :
 مباني لألنشطة اإلدارية : .١

ي��تم اختي��ار موق��ع مناس��ب لتس��كين تل��ك األنش��طة ي��تالئم ووظيف��ة وطبيع��ة المنطق��ة األثري��ة وال       
رض مع الرؤية العام�ة لزي�ارة المنطق�ة والتع�رف عل�ى معامله�ا، وتض�م ه�ذه األنش�طة عل�ى           يتعا

 سبيل المثال ال الحصر :
 استقبال واستراحة الزائرين وخدماتها من تذاكر وأمن وحمامات وكافتيريا...الخ . •
 مكاتب إدارية بخدماتها ومحلقاتها . •
 مكتبة متخصصة وأرشيف عن المنطقة ومركز توثيق . •
 مركز للزائرين للتعرف على المنطقة . •
 مباني خاصة للبعثات األجنبية وخدماتها وملحقاتها . •
 منافذ لعرض وبيع وتوزيع المطبوعات والمنشورات اإلرشادية . •
 المداخل والمخارج ومتطلباتها من أمن وحراسة . •
 أماكن مخصصة النتظار الحافالت والسيارات . •

 
 : إقامة متحف موقع متخصص بالمنطقة .٢

إذا كانت تانيس تضم المعابد والمقابر التي تعد متحفًا مفتوحًا بعد ترميمها وإعادتها ألصلها.. فإن 
المنق��والت م��ن القط��ع األثري��ة الت��ي تم��أل المخ��ازن تتطل��ب إمكاني��ة مناس��بة لعرض��ها للزائ��رين       
للتعرف عن قرب ع�ن المنطق�ة ، وق�د يض�م المتح�ف قاع�ات متخصص�ة لع�رض تل�ك المقتني�ات           

ض��افة إل��ى إمكاني��ة ع��رض خ��ارجي للقط��ع الكبي��رة إن ل��زم األم��ر ، باإلض��افة إل��ى العناص��ر  باإل
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التكميلية والخدمية واإلدارية الالزمة وإعداد مخزن متحفي حسب المعايير والمواصفات المالئمة 
 لذلك وعموما ، فإن المتحف يهدف إلى :

لعناص��ر والمكون��ات األثري��ة  التعري��ف بالحقب��ات التاريخي��ة الت��ي م��رت به��ا ت��انيس وتق��ديم ا    .١
 وتاريخها السيما الغائب منها أو غير المكتمل .

ت��وفير اإلمكاني��ة العلمي��ة لتط��وير الدراس��ات والبح��وث األثري��ة والتاريخي��ة للتنقي��ب وإع��ادة        .٢
 الكشف عن مالمح الموقع وحقبات تطوره .

لتماثي��ل ع��رض أكب��ر ع��دد م��ن اآلث��ار المكتش��فة م��ن الموق��ع س��واء العناص��ر الص��غيرة أو ا      .٣
 والعناصر الكبيرة بما يحقق الرؤية العامة للمتحف وأسلوب العرض .

عرض المتغي�رات الطبيعي�ة والجغرافي�ة والبيئي�ة الت�ي ش�هدتها المنطق�ة وأث�رت عل�ى تط�ور            .٤
 مدينة "تانيس" العاصمة .

التكامل مع الرؤية المقترحة لمخطط زيارة المنطق�ة والتع�رف ع�ن ق�رب عليه�ا ف�ي إطاره�ا         .٥
 ي األصلي.المرجع

 
 المحور الخامس :

إعداد مخططات للزيارات والجوالت التفقدي�ة للزائ�رين ب�ين مكون�ات وعناص�ر المنطق�ة األثري�ة        
من معابد أو مقابر ملكية أو عناصر وشواهد أثرية كالمسالت والتماثي�ل واألس�وار وغيره�ا بع�د     

والمعلوماتي�ة الالزم�ة للتعري�ف    ترميمها وإعادة بنائها في مواقعها مع توفير العالمات اإلرشادية 
بالمكان وتاريخ�ه وتوجي�ه الزي�ارة ف�ي إط�ار المخط�ط المقت�رح له�ا ومس�ارها المص�مم للزائ�رين            

 . والسائحين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) تصورعام للتطوير ـ المرحلة األولى المنطقة الشمالية بتانيس ٤٤شكل رقم ( 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٣٣
 

 

 صان الحجر .. في المناطق األثريةالتصميمات المعمارية االبتدائية لتطوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النطاق الشمالي للمنطقة األثرية لتطوير) تصور اقتراحات ا ٤٥شكل رقم ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النطاق الشمالي للمنطقة األثرية لتطويرا عام) تصور  ٤٦شكل رقم ( 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٣٤
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امعـ الموقع الالتطوير ) تصور اقتراحات  ٤٧شكل رقم ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطوير لمركز الزوار والمتحف ومدخل المنطقة األثرية) تصور اقتراحات  ٤٨شكل رقم ( 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٣٥
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتحف ومدخل الزائرينو التطوير ـ المسقط األفقي المقترح لمركز الزوار ) تصور اقتراحات  ٤٩شكل رقم ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبنى المقترح لمركز الزوار والمتحف والمدخللالتطوير ـ الواجهات والقطاعات ل) تصور اقتراحات  ٥٠شكل رقم ( 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٣٦
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوضع الراهن للمناطق العمرانية بمجال المنطقة األثرية)  ٥١شكل رقم (   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معالج��ات  ) تص��ور اقتراح��ات التط��وير ـ     ٥٢ش��كل رق��م ( 
الح�����دود الخارجي�����ة للت�����ل األث�����ري وعالقاته�����ا بالمن�����اطق  

 العمرانية المجاورة

 



 تطوير منطقة صان الحجر األثرية (تانيس) ٣٧
 

 

  ..اتمة ـــــــــــالخ
 

 إستقراء أنساق عمارةاطق التراثية واألثرية والتاريخية عمومًا على نفلسفتنا في تطوير المتعتمد 
 للموجود التي تعطيالطاقات الكامنة  وأكتشاف المكان الموجود به تلك الموروثاتذات وعمران 

تواصل نل ،وجوده وقيمته ؛ ثم صياغة عمارة ذات المكان أو مجاله العمراني اليوم من خاللها 
، األثرية صان الحجرمنطقة كان مشروع تطوير .. ومن هذه الرؤية  القيمة المطلقة تلك مع

ئمة المجتمعية والتقدم بالمجتمع موابما يحقق ال، العمراني والمجتمعي  اودفع التنمية في مجاله
ليكتسب من هويته وتراثه قيمة وطاقة فاعلة لألرتقاء الذاتي .. ومن جهة أخرى نضمن لتلك 

، وهنا تكتمل أحدى الموروثات األستمرارية أن تلعب ذات الدور الحضاري لألجيال القادمة 
 حلقات التنمية واألستمرارية .
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