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يتناول البحث دراسة تحليلية مقارنة لزخارف قاعة العرش بقصور الدولة الحديثة ، فبالرغم من         
  البقايننا ارثريننة لزخننارف قاعننة العننرش قيمتهننا ارثريننة وال نيننة ، ا   ننننا   تملننل ا  القليننل والنننادر منن

بمواقننننو قصننننور الدولننننة الحديثننننة و م موعننننة منننن  التسننننرار الزخننننارف ال رينننند  بمتحننننف المتروبوليتننننا  
والمتحننف البرينننانت ومتحننف اللننوفر ومتحننف بوسننن  ، والتننت يمتنن  مقارنتهننا بالمنننا ر الممثلننة علننت 

، لتت نستنتج تصنور لمنا تاننر علين  T226,T48,T120,T192,55,57مقابر الدولة الحديثة  رقام 
زخننارف قاعننة العننرش بقصننور الدولننة الحديثننة و السننمار ال نيننة المميننز  لتلننل الزخننارف ، مننو محاولننة 

 عمل تصور لتو يف تسرار الزخارف التت عثر عليها . 
 

 أوال: تصميم جناح العرش  بالقصور وموقع قاعة العرش      
 قطة قصر أمنحتب الثالث بمل  -1        

بهننا  منصننة العننرش  5رقننم   Iقاعننة عننرش رةيسننية  1تننا  يو نند بقصننر  منحتنن  الثالننث بملقنننة       
التت تا  يو د بها  يضنا  2رقم F علت محور واحد مباشر مو قاعة ارستقبال ارولت والثانية التبير  

بنا  واسنو  وبذلل ينتمت  الننام من  ر ينة الملنل من  خن ل H 3منصة للعرش ، وقاعة ارعمد  رقم 
فننت الوسننن  يصننل مباشننر الننت قاعننة العننرش حيننث تو نند منصننة العننرش التننت تقننو عموديننة علننت قمننة 

منصننة للعننرش منن  نننوا  منن    3رقننم  E تمننا تننا  يو نند بقاعننة ارسننتقبال  المحننور المباشننر للقصننر .
 4  يلةقاعة ارعمد  النو  I 5تا  يتقدم  قاعة العرش النو  النينت المغمد مو تتل الح ر الرملت 

H علنت تنل  انن   8النت غرفنة ننوم الملنل   7وغرفة م بم م دية 6، في ال زء الخل ي يو د حمام
 م  ال ناء هنال  ربعة   نحة غرف للحريم الرةيسية . 

 بيت الملك أخناتون بالعمارنة   -2          
خنننار ت  يتتنننو  منن  فنننناء م تننوا [2،  1] شكككل تننا  تصننميم  نننناا غرفننة العنننرش فننت منننزل الملنننل 

عمننننود م نننناور  لقاعننننة 42عمننننود ، وقاعننننة  عمنننند  مربعننننة بهننننا  12وصننننالة نويلننننة  نوبيننننة بهننننا بقايننننا 
العرش،وممر ي دى الت صنف من  الغنرف الصنغير  واحند  منهنا عثنر بهنا علنت لوحنة ارمينرار وغرفنة 
 خرى عباره ع  حمام يستخدم للتنهر، و در فت تنسيق مختلف فت غرف فناخر   خنرى فنت القصنر 

 2. الت وفت القصر الع يم ،يو د حمام  يضًا ب ناا العرش بقصر مرنبتاا بمنفالشم
 
 
 
 

                                                 
itecture of Ancient Egypt ,p . 292 .  Smith,W.S., The Art and Arch1  

Pendlebury,J.D.S., City of Akhenaten ,III,London ,1951,p. 86 ; Kemp,B. ,J ., Ancient Egypt :Anatomy of a 2

Civilization ,London ,1991,p. 287-288 ; O'Connor,D.,"City and Palace in New Kingdom Egypt ", CRIPEL 

,11 ,1989 ,p.85-86,fig.2 ; Weatherhead ,F.," Wall –Paintings from the King' s House at 

Amarna",JEA,81,1995, p.112.   
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بهككا  قاعككة العككرشبكك   [ جنككاح قاعككة العككرش 2]شكككل            بيككت الملككك أخنككاتون بالعمارنككة ، [ تصككميم1]شكككل
            12وقاعة جنوبية بها عمود  22بها منصة وقاعة      وتظهر قاعة العرش على المحور الرئيسى للبيت      

 عمود وحمام وجناح األميرات                                                           
 

 القصر الشمالى بالعمارنة -3   
[ علت ن م المحور 4، 3 تاا تصميم القصر الشمالت بالعمارنة    تتو  قاعة العرش ] شتل       

 و  الح نا  من  ، يعقبها ث ث مداخل متعاقبة تشتل سلسلة ناء ثم البحير  الرةيست للقصر  حيث ال 
عمنود ، ثنم قاعنة ارعمند  الضنيقة  26الساتر ليصبح المتا   ل ، المتمثلة  فت قاعنة ارعمند  وبهنا 

عمود بها  بابي  متقابلي  م  ال انبي   تل واحد ي تح علت ممنرار قصنير  منو و نود عمود  12ذار 
 ت فنني النهايننة الوصننول اليهننا منن  خنن ل سننر در ننار  . هننذه النافننذ  هننت شننرفة الت لننت .نافننذ   الت لنن

بننني  عمنننودي   مننن  الح نننر ال ينننرى ، لترسننني العنننرش  م بمنننا يت ننني5و5X 75تبينننر  العنننرش  منصنننة
عمننود ، ثننم  26ويتتننو   ننناا العننرش منن  قاعننة ارعمنند  ذار ، سننميل الخل ننت   الحنناةن  الخننار ي
 عمند  ي نتح علين  خمنم  6، ويمي  قاعة ارعمد  التبنرى يو ند ممنر بن  عمود  12قاعة ضيقة ذار 

المحناذا  الشنتل و ، التنت تت ناور فني  غرف هذه الم موعة م  ويمت  مقارنةغرف واحد  منها حمام  
 بقصنرهنابو ، و   مديننة معبندب الثالنث رمسنيم بقصنرو  ، الرامسنيوم  بمعبند رمسيم الثاني بقصر، 

 3 منف . في مرنبتاا
 
 
 
 
 

                                                                   

                                                 
25" , JEA,12,1926, -Amarnah , Season 1924 c -Whittemore ,T., " The Excavations at El3 

                              p. 5 ,6.         
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قاعة  ، ويتككون مكن  [ جناح العكرش بالقصكر الشكمالى بالعمارنكة2]شكل
العرش وبها منصة وعمودين ، يتقدمها سلسكلة مكن ثكمث مكداخل 

مل للمككان ، تشكل سكاتر ليصكبا المككان ظكل ولتهكيف ويبكة وجك
بهكككككا  عمود تفتا على ممرين بكل جانب  12ويتقدمها قاعة هيقة بها 

. وتقارن بقصر الرامسيوم ومدينة وكابو  سملم تمثل نافذة التجلى                                             . 
 [ تصميم القصر الشمالى بالعمارنة ، وتظهر   3]شكل 

 قاعة العرش على نفس المحور الرئيسى للقصر                                                              
 
 مرنبتاح  -2 

[ علت 5تانر تقو قاعة العرش بقصر مرنبتاا بمنف ] شتل       
ن م محور القصر ، وعلت محور مباشر مو القاعار التت تتقدمها 

ال نناء  عمند  ، و  4وبهنا  22وتتمثل فت  المندخل وقاعنة الممنر رقنم 
عمود بتي ا  البنردى ، وقاعنة الممنر رقنم  34وبها  11الم توا رقم 

. ليسننننمح ذلننننل لل مهننننور بر يننننة الملننننل علننننت  4عمننننود12وبهننننا  18
منصة العرش ، وتعد قاعة العرش بقصر مرنبتاا من   رو  قاعنار 
العننرش المزخرفننة و تشننير الشننواهد ارثريننة بهننا الننت  نهننا  فضننل مننا 

 ة العرش بالقصور فت الدولة الحديثة . وصل الينا م  زخارف قاع
 [ تصميم قصر مرنبتاح بمنف ، وتظهر 5] شكل     

 قاعة العرش على نفس المحور الرئيسى للقصر                              
 قاعة العرش  بقصر األول بمدينة وابو -5    

ن محننور القصننر ، وتقننو علننت ن ننم خنن 5[  6الشننتل] بقصننر ارول بمدينننة هننابو  3تقننو قاعننة العننرش 
   عمننند  4وبهنننا  العنننرشخل هنننا قاعنننة ،  عمنننود  12بهنننا  –قاعنننة ارعمننند   -خلنننف قاعنننة ارسنننتقبال  

 منن  عننددا و نندناومنصننة للعننرش يمتنن  الصننعود اليهننا عنن  نريننق سنن لم منن  ارمننام والننيم  واليسننار ، 
، ننندخل النني  يي  السننامو  الزنننو  المقينندي   منن  ارسننرى تصننوير يبنندو ، شننتل منصننة العننرش تتننل منن 

                                                 
gyptian Expedition Memphis" , University of  Pennsylvania The       Fisher,C.S.," E4 

                           Museum Journal , 8 , No.4 , 1917, p. 216 .   

28 , Chicago, 1929,p.40,44. -Hoelscher,U., Medinent Habu 1927 5  
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تنا  يو ند  مقسنم ث ثنة  قسنام .فت  ال نوبت م  صالة ارعمد    واسو مدخلقاعة العرش م  خ ل 
مديننة هنابو يتقندم المندخل صنف من  ارعمند  التبينر   معبند فناء ول م  خ لارللقصر واحد  مدخل 

ف صننف ارعمنند   يو نند خلننتمثننل وا هننة القصننر ،   قصننرلل منندخلقاعننة  بمثابننة عمنند   8عبننار  عنن  
 ال نندار يبننرز ال ننزء اروسننن منن   ارسننتقبال  قاعننة الننت مقدمتنن  بننا  ينن د   الننت ممننري   منندخ  
قلنننيً  الننت ارمنننام ، وتتوسنننن  فنننت مسنناحة البنننروز نافنننذ  الت لنننت و التنننت  2سنننتقبال قاعنننة ارل ارمننامي

ال ندار تحنر نافنذ   مننا ر علنتح نرر . م ع  اررض 2نافذ  الت لت  نصعد اليها بدر ار ، ترت و 
وتنننا  الملنننل يتافنننر  مننن  الشنننرفة  لإللننن الغنيمنننة ارسنننرى و  بموضنننوعار م ضنننلة لتقنننديم  شنننرفة الت لنننت 

  تباع  المخلصي  بس سل م  الذه .
 

 
 [ قصر مدينة وابو الجديد 7]شكل                 [ قصر مدينة وابو القديم     6]شكل                

  [7]شتلر الثاني  بمدينة هابو يو د بالقص         
6

، فنت  Cقاعة عنرش رةيسنية ذار سنتة  عمند  
 دارها الخل ي  يو د  منصة العرش بها س لم للصعود م  ارمام ومن  تن  ال نانبي  ، و منام  قاعنة 

يو نند زو  منن  السنن لم  للصننعود تنن د  الننت شننرفة الت لننت .   Bالعننرش يو نند  قاعننة ذار عمننودي   
 يو نند  تمننا . مو نود بهننا در  ينن د  الننت سننح مسننتوA صننغير   تسنتخدم  تمخنناز الغنرف الم نناور  
الخاصة بالملل   ، بال ناا  الذى يمثل الغرف  عمودي  ومنصة للعرش م  مرمر  Fبغرفة المعيشة  

ة سنرير مو مصننبG غرفة النوم وتتتو  م  غرفة المعيشة ذار المنصة و وراء غرف  ال مهور يقو 
صننالو   يضننًا يو نند ب. Hللراحننة ودر ننار سننلم للصننعود و وحمننام ومرحاض،وغرفننة الم بننم الصننغير  

،  منصننة العننرش منن  المرمنننر ب ننناا الحننريم الغربننت وربمنننا تانننر م للننة ، تننا  يو ننند   Kالسننيدار  
بالصننننالو  شننننبال واسننننو، و ربمننننا  ذار قضننننبا  و حننننوا ز خشننننبية ، يشنننناهدو  منننن  خ لهننننا الننننرق  

                                                 
28 ,p.45. -Hoelscher,U., Medinent Habu 19276  
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التننت ت ننرى ب ننناء المعبنند  التبيننر  مننام  نافننذ  شننرفة الت لننت ،  يقننو  ننناا  للمشنناهدلعننا  ،مشننابهة وار
الحريم خلف وعلت   ان  واحند من  الغنرف الملتينة وقاعنة ال مهنور ب نناا الحنريم الغربنت بن   قاعنة 

منن   فننت م خرتنن   اثننني   Iسننتة  عمنند  علننت نننول المحننور الثننانو  للقصننر ويو نند فننناء واحنند للحننريم 
ارعمد  ، قاعة مدخل م للة وراءها صالو  السيدار ذار المنصة . ب وارها حمام  يضم المرحناض 

والذى ربما يو د ب  حارم ، مدخل الممر الثاني ي د  الت   نحة    L ممر. يو د فت  داره الخل ت 
 مشترتة . ممر عبار  ع  ث ثة   نحة مماثلة تماما  ت تح علت    Mللسيدار  

 
تمنا تتننابق ، يبدو    تصميم القصر مدينة هابو هو ن سن  بالضنبن  تصنميم قصنر الرامسنيوم       

  ربمنا تنا   قصنر الرامسنيوم ربمنا تنم اعناد  بناةهنا بنن م التصنميم . الغنرف الم ناور .  الرسميةالغرف 
    ومنننن  الواضننننح . 7 هننننابو مديننننة  فنننني ارولقصننننر سنننيتت ارول بالقرنننننة و القصننننر لل نمننننوذ  بمثابنننة

   يخنندم الملننل  ، تننا  منن  الصننع  محنندود  معيشننةمربعننار القصننور بننالبر الغربننت بنيبننة تانننر بهننا 
   القصنر تنا   ي تنرض .قصنر اإلقامنة والسنت   اعتبناره لنذلل   يمتن  نويلنة ارمند ،قامة إل تمتا 

 الدينية .  حت ا رار الملل  خ ل الغرض من  خدمة
 
 العرش والغرض منها وعمقتها بنافذة التجلى  :  تطور ظهور الملك بقاعةثانيًا :   

تبننار  تلقنني الهنندايا منن  خنن ل ر ننل منن ت 73 بمنننا ر المقبننر  رقننم  حتشبسننور هننرر الملتننة         
فنت  ارسنم محنو  ولتن الملل تحوتمم الثالنث م  الو اةف في عهد تقلد العديد زال يي  ر ال الدولة 

تمنننا يشنننير ،   سنننبا  سياسننني  ر بهنننذا المن نننر لننن  تنننا   هنننور حتشبسنننو  ربمنننا،   Puyemreقبنننر 
الثالننث فتننر  حتننم تحننوتمم فننت تننا  هنننال تغييننر تامننل  8. تمتلننل شننعبية  هميننة  نهننا   المن ننر الننت

، اذ تو ند شنواهد من  المننا ر المصنور  علنت المقنابر تصنف  هنور الملنل فنت  الدولة الحديثنةبعصر 
بال هدايا ر م السننة ال ديند  ، وقبنول ال زينة من  مناسبة  هداء و  عناء متافرر لبعض ر ال  واستق

 .ار ان  الخاضعي  
 
تقنو قاعنة  م  خ ل دراسة تصميمار قصور الدولة الحديثة للتحقق م  موقو قاعة العنرش ،        

، تمننا تانننر تو نند مننداخل  العننرش موا هننة مباشننر  للننداخل منن  ال ننناء علننت المحننور الرةيسنني للقصننر
فنت    منحت  الثالثبقصر  ، لتعمل تساتر وحا   لتعنت   ل وهيبة وفخامة متعاقبة بهيةة  بوا 

                                                 
adelmann,R., "Der Tempel Sethos ' I in Gurna Dritter Grabungsbericht  St 7 

,MDAIK,33,Mainz,1977,p. 125-126 ;Stadelmann,R., Tempelpalast und Erscheinungsfenster in den 

Thebanischen ,MDIK, 29,2,Mainz,1973,p.221;Ricke,H., " Der Grundriss des Amarna-Wohnhauses Die 

Koniglichen Wohnpalaste, Osnabruck, 

1967,p.56-68; Gundlach,R., Taylor , J.H.,Egyptian Royal Residences , 4 Symposium zur agyptischen 

2004, Wiesbaden ,2009, p.  th5- stKonigsideologie /4 Symposium on Egyptian Royal Ideology , London ,1

91,92,93,94.       

" ,ZAS,60,1925, p.51. avies,N., " The Place of Audience in the PalaceD8  
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وفنننت قصنننر سنننيتت ارول بالعمارنننة ، وفنننت قصنننر مرنبتننناا بمنننف ،  خنننناتو  الشنننمالت وببينننر قصننر ال
وفننت قصننر رمسننيم الثننانت بالرمسننيوم رمسننيم الثالننث القننديم وال دينند بمعبنند مدينننة هننابو . بالقرنننة ، 

يتم الوصول الت مشنتا  اإللن  عن  نرينق المقصنور  ، فتا  دسية تما في المعابد قاللخلق اننبا  م  
ا هنننار التغلننن  علنننت والسننن لم تهننندف  زخرفنننة المنصنننة و وقاعنننة ارعمننند  التبنننرى ، وفنننناء ارعمننند  . 

فننت مقدمننة حننا ز لننذلل تننا  يو نند ،  الشننعو  ار نبيننة ، تدعايننة للملننل ، مننو الخننوف منن  ا غتيننال
  57و  55ا  هنننرر منصنننة العنننرش فننني المقنننابر بشنننتلي  ، فنننت  المقنننابر  رقنننام  تمننن .منصنننة العنننرش 

تحمننل الم لننة بواسنننة  م مننوعتي  منن  ارعمنند   بتي ننا  البننرد  واللننوتم التنني تنندعم سننقف مسننتقل 
فريز م  ثعابي  تاملة. تزي  القاعد  بصف م   سماء الشعو  الخاضعة . تمنا  مزي  بالتورنيش ، وا 

 علت نناق T226, T 48, T192ابر هر شتل القصر في مق
 1  تثر م  راةو .

تننا  يتقنندم قاعننة العننرش نافننذ  الت لننت فننت  قصننور الدولننة الحديثننة       
12

، ا   ننن  منن  خنن ل دراسننة 
الباحثننة تصننميم  قصننر  منحتنن  الثالننث بملقنننة و قصننر مرنبتنناا بمنننف    ي هننر  ى شنناهد   ثننرى  

الة ارحت ا ر  و الس لم التت تو د علت اليمي  واليسنار لو ود الشرفة التت تبرز م  الوا هة فت ص
للصنننعود للشنننرفة ، تمنننا تو ننند فنننت القصنننر  الشنننمالت بالعمارننننة وبقصنننر رمسنننيم الثنننانت بالرامسنننيوم ، 

 وبقصر رمسيم الثالث القديم وال ديد بمدينة هابو . 
 

 زخارف قاعة العرش :     ثالثا : 
   الخش  م  قاعة منصة العرش للملل تحوتمم الثالنث ،يو د بالمتحف المصرى لوحتا  م  -1  

، تقننار  بمن نننر يصننور الملننل  منحتننن  11[ 8سنننم] شننتل  22سننم ونولهننا 25منن  الخشنن  و رت اعهنننا 
بنيبنة ، ي لنم الملنل علنت العنرش T48 رقنم  Surer    ،   [ بمقبنر   منمحنار 15الثالنث ] شنتل 

د اللوحننار تمثننل الملننل يقتننل عنندو  سننيوى ] ويننزي  قاعننة العننرش صننف منن  اللوحننار المتبادلننة  ،  حنن
 .  [14[  ، بالتبادل مو لوحة تصور الملل بهيةة  بو الهول يصر   حد ارعداء] شتل16شتل

 
 

 
 

                                                 
ZAS,60,1925, p. 52 ;Oriental Institute of Chicago ,The Epigraphic survey Davies ,N.,  9 

                 ,The Tomb of Kheruef , Chicago,1980, pl. I, 48 - 49.   

fenster und Erscheinungsbalkon im Koniglichen Palast, ZAS Holscher,U.,Erscheinungs10 

                   , 68 , Leipzing, 1931, p. 43-51.   

Carter,H., Newberry,P.E., Catalogue General des Antiqites Egyptiennes du Musee du 11 

                      Cairo,13,No. 46001-46529,The Tomb of Thoutmosis IV,Leipzig,1904,p. 20 

                    , 21,pl.VI,VII.  
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[ لوحتان من الخشب من منصة العرش للملك تحوتمس 9]شكل 

 الثالث ، بالمتحف المصرى 
 

سننتقبال صننور  منحتنن  الثننانت  مننو اإللهننة ماعننر فننت ا -2   
عبنار  عن  خنرنيش بنداخلها  السنة ال ديد  والهدايا ، صور  س ل العرش صف من  ارسنرى   سنادهم

تمنننا تنننا  فنننت   12. 30.4.168 ،  [  بمن نننر يو ننند بمتحنننف المتروبوليتننا  رقنننم 1 سننماةهم  ] شنننتل 
مند  ع عتمند علنت تم لنة  ات لهالتت  ة هو المنصالعلنت  متا   هوره    منحت  الثانيعصر الملل 
علنت ال نزء ارمنامي من  ن ند .  حياننا وحنده  و تصناحب  اإللن  ماعنر  الملل علنت العنرش ،و ي لم 
، تما صنور علنت قاعند  المنصنة م  ر م الثور  ال زء الس لت  سود علت ارعمد  ، و ر وم الم لة 

 13الرسل ار ان  والشعو  الخاضعة  وارسرى المقيدي  . 
 
 

                                                       
 

 . 30.4.168أ،ب[  منظر يصور أمنحتب الثانى على العرش مع اإلل  ماعت ، بمتحف المتروبوليتان رقم  8]شكل 
 
 زخارف قاعة العرش بقصر أمنحتب الثالث بملقطة  -3

النو  منصة  العرش م  نوا  م   3رقم   Eتا  يو د بقصر ملقنة بقاعة  ستقبال ال مهور       
والنننقش النينننت المغمنند مننو تتننل ال ننر الرملننت ، رسننمر صنن راء راةعننة ، ونقننش عليهننا بالهيروغلي يننة 

  يمت  مقارنتها بقاعة العرش بقصر مرنبتاا ] شتل [ . عميق وملو  بارزرق وارحمر.
 

                                                 
excavation of the  Palace of                 Amenhotep III, p. -Tytus , R. de P. , A Preliminary Report on the Re12

p. 20 ; Wilkinson , C.K., Egyptian Wall Pall Paintings The Metropolitan Museum of Art 's Collection of 

Facsimiles ,p.104.   

Gundlach,R., Taylor , J.H.,Egyptian Royal Residences , 4 Symposium zur agyptischen Konigsideologie  13

2004, Wiesbaden ,2009, p. 91,92,93,94.   th5- st/4 Symposium on Egyptian Royal Ideology , London ,1  
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 عثنر دارسننت فننت الشننرق قلننيً  علنت قاعننة  تمتنند منن  الشننمال النت ال نننو  ، وفننت ال نننو  ن نند       
 12قاعندتي  لعمنودي  من  الح ننر ال ينرى يندعما  السننقف ، وفنت الغنر  و ند قاعننة  خنرى علنت بعنند 

. م  خ ل منابقة وتحقق الباحثة لوصف دارست للقاعار التت  تتش ها H متار م  البهو الرةيست  
 مو تصميم القصر ووصف تيتيوم يمت  التحقق    : 

 
ت ال نو  و ذتر دارست  ن  عثر بها قاعدتي  لعمودي  م  القاعة الشرقية وتمتد م  الشمال ال      

الح ر ال ينرى ومنصنة مزخرفنة بارسنرى ، وبنذلل يتننابق وصنف دارسنت لمنا  شنار الين  تيتينوم فنت 
تقنو فنت شنرق   F، وم  خن ل  تحقنق  الباحثنة من  تصنميم  القصنر ن ند القاعنة  F 2وص   للقاعة 

بزخنارف من  ال ن  الم ضنل والتنت   T نار المنصنة بهو ارعمد  وشرق مبننت القصنر . زخرفنر در 
 14تمثل ارسرى والقوم بالتبادل . 

 
خاصنة    دارسنت   I  5 منا القاعنة الغربينة التنت ذترهنا دارسنت ربمنا يقصند بهنا قاعنة العنرش        

 15عثر بها علت منصة مزخرفة بارسرى وداربزي  . 
 

السنننًا علنننت عرشننن  وعلنننت ال نننانبي  مثنننل الملنننل   Hصنننور علنننت الحننناةن ال ننننوبت بالقاعنننة        
. وقند عثرعلنت تسنره تصننور سنورى  ناثت فنت ال اننن  اريسنر تو ند بمتحنف المتروبوليتننا   16ارسنرى
، فقنند  هننر الملننل  السننًا  17[ 12سننم  ]شننتل41و7سننم وعننرض  13و4، نولهننا   48.105.7بننرقم 

الحديثننة  ب اننن  منندخل  علننت العننرش متننو  فننت شننتل رسننمت مثلمننا  هننر فننت مقننابر ارفننراد فننت الدولننة
القاعة الداخلت  ، تا  يسمح لل مهور بالت مو فت هذه القاعة لر ية الملل م  خ ل بنا  واسنو فنت 

 18الوسن  يصل لقاعة العرش . 
 

تشننب  هننذه التسننر  ن ننم الشننتل الننذى زخننرف قاعنند  العننرش الننذى يصننور صننف منن  ارسننرى          
  بنالمقبر  رقنم  1115، عثنر عليهنا سننة  15.5.1  بنرقم النراتعي  بمن نر يو ند بمتحنف المتروبوليتنا

TT 226سننم وعننرض يصننور  منحتنن  الثالننث وخل نن   منن   226[ ، بارت ننا  11بنيبننة بالقرنننة ] شننتل
 5و7سنم  وسنمل 162سنم وعنرض  226مور  م ويا  السًا علنت العنرش بنداخل ال وسنق ، بررت نا  

 11ق. م .  1353-3121سم . م  عصر  منحت  الثالث ، م  الدولة الحديثة 

                                                 
Amenhotep III, p .16,17 .   excavation of the  Palace of -es , R. de P. , A Preliminary Report on the RTytu14  

Daressy ,M.G., ASAE,IV,1903.p. 165.  15  

excavation of the  Palace of                -Tytus , R.de P. , A Preliminary Report on the Re16 

                              Amenhotep III, p. 20 .  

48.105.7. Database , No.  CollectionMetropolitan Museum , 17    

Smith,W.S., The Art and Architecture of Ancient Egypt ,p.292. 18 

ll Paintings 15.5.1; Wilkinson , C.K., Egyptian Wall PaDatabase , No.  CollectionMetropolitan Museum , 19

The Metropolitan Museum of Art 's Collection of Facsimiles , New York,1983,p. 126, 127 .  
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                     [ للمقارنة بصف من األجانب الراكعين يزخرف قاعدة11[ أمنحتب الثالث على العرش   ]شكل12] شكل 

                                                                                                                                                 بمتحف  العرش ، يصور أمنحتب الثالث وأم  خلف  بجوسق                   29توجد بمتحف األقصر 
               بطيبة    TT226  ، بالمقبرة رقم 15.5.1المتروبوليتان  برقم                                                       
 . بالقرنة                                                         

زخننرف قاعنند  المنصننة صننف منن  ار اننن  الننراتعي  فننت داخننل انننار مسننتنيل الشننتل تشننرين زخرفننة  
عبار  ع  وحد  متترر  م   مسنتنيل ملنو  بارخضنر وثن ث خننون  رسنية من  تنل  انن  ، ويعلنو 

علننوه شننرين زخرفننة وصننف منن  الصنن ل المقدسننة يعلننو صننف ار اننن    ننزء بننارز لقاعنند  المنصننة ي
ر سننننها قننننر  الشننننمم ، ويعلننننو المنصننننة م لننننة  زينهننننا صنننن وف منننن  الشننننراةن وبننننت ر زهننننر  اللننننوتم 
والصنن   المقدسننة يعلننو ر سننها قننر  الشننمم المقنندم ، وتعتمنند الم لننة منن  الننداخل علننت عمننودي  

مقدمننة وخلنننف المنصننة ، تمننا يننندعم بتي ننا   اللننوتم والبننردى  وزيننن   سننم العمننود بهيةنننة شننرين فننت 
الم لننة منن  الخننار  عمننود فننت مقدمننة وخلننف المنصننة بتننا  البننردى زخننرف  سننم العمننود بهيةننة شننرين  

 مقسم ، وب وار دعامة  ربما لتساعده فت حمل سقف الم لة . 
 

                                                 
Kozloff,A.P., Bryan,B.M., Egypt's Amenhotep III Dazzling and his World Sun , Paris, 20 

                                                 1992,  
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 Hعثر علي  بالقاعة  48.105.7[ يصور أسيوى راكع بمتحف المتروبوليتان   برقم 19شكل ]

 
 يضننننًا يمتنننن  مقارنننننة تسننننر  ارسننننير امسننننيوى بمن ننننر يصننننور صننننف منننن  ارسننننرى الننننراتعي  و       

مربننوني  منن  الرقبننة علننت قاعنند  العننرش التننت ي لننم عليهننا   منحتنن  الثالننث والملتننة تننت ، و رت اعهننا  
 ،  [ ، وحيننث ي هننر بننالمن ر منن   سنن ل دادو علننت هيةننة 13سننم  شننتل ]121و5سننم وعرضننها  72

يعلوه صف م  ارسرى راتعي  منهم البدو النوبيي  والليبيي  والتنريتيي  والبنابليي  بنزيهم  با  وهمت ،
ومربننوني  منن  الرقبننة بشننرين فننت نهايننة تننل ربنننة عنننق زهننر  اللننوتم ويعلننو ارسننرى  ، صننور صننف 

من    T 120م  مقبر   ن  33.8.8ارسرى بي  شريني  ،  يو د المن ر بمتحف المتروبوليتا  رقم 
 21ق. م .  1353 -1312م  عصر  منحت  الثالث  18ر  ارس

 

 

 

 
 
 
 

    
 
 

                                                 
, C.K., Egyptian Wall Pall Paintings The Metropolitan Museum of Art 's  Wilkinson21 

                                  Collection of Facsimile ,p.26, 27, 125.  
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للمقارنة بمنظر يصور أمنحتب الثالث والملكة تى جالسين على العرش ويزين قاعدة   -أ13أ ، ب[  13شكل ]
 صف من األسرى الراكعين و مربوطين من الرقبة  برابط بهيئة زورة اللوتس ، يوجد بمتحف المتروبوليتان العرش

أمنحتب  من عصر 19من األسرة   T 120من مقبرة أنن 33.8.8،يوجد بمتحف المتروبوليتان رقم  33.8.8رقم 
 ق. م . 1353 -1389الثالث 

  
  
 
 
 
 
 

 ب[ زخرف قاعة منصة العرش دادو بهيئة باب وومى ، يعلوه صف من األسرى المقيدين  13] شكل 
 شريط  .من الرقبة والذراعين داخل إطار مستطيل بشكل 

 
يشير  F [ وعثر علي  بالقاعة 14تما يعتقد تيتيوم    الوضو الذى  تخذ  بو الهول المنحور ] شتل

الت  ن  تا  عنصرًا م  عناصر الزخرفة ، وينذه  النت  نن  من  الصنع   تتشناف وضنع  الزخرفنت ، 
 –للتهويننة  علننت الننرغم منن     ماسننبيرو يعتقنند  ننن  قنند شننتل  ننزءًا منن  شاشننة خشننبية فننت بننناء المبنننت

 22ملقف الهواء . 
 

                                                 
Amenhotep III, p. 23,fig.   fexcavation of the  Palace o-Tytus , R. de P. , A Preliminary Report on the Re22

18.   



 ديثةتحليلية مقارنة لزخارف قاعة العرش بقصور الدولة الح دراسة  

 

 - 199 -                             دد الثامن                      الع-المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق
 

تميل الباحثة الت    ال زء المتبقت من  شنتل الملنل بهيةنة  بنو الهنول يصنر   عنداءه ربمنا تنا         
يمثل عنصر زخرفت ، وتقترا  ن  يمت   عاد  تو ي ها علت  نها استخدمر  ت زء م  زخرفة  قاعند  

 ، ي تد ذلل م  خ ل :    Fمنصة عرش الملل  منحت  الثالث التت تو د فت القاعة 
  
 

                     
 
 
                                  

 [      12]شكل                          
 
 
 

                                     

               

               

                 

               

 أ[15[                                         ] شكل 16]شكل                           
 
 
 
 
 
 
 ب[15] شكل  

،ربمكا ككان يصكرأل األعكدار ، ربمكا  F[ عثر على شكل الملك بهيئة أبكو الهكول وخلكف المروحكة بالقاعكة  12]شكل 
 يمثل زخرفة منصة قاعدة العرش . 

بطيبة ، يجلكس الملكك T48 رقم  Surer   برة أمنمحات أ، ب [ منظر يصور الملك أمنحتب الثالث بمق15] شكل  
علككى العككرش ويككزين قاعككة العككرش صككف مككن اللوحككات المتبادلككة  ، أحككد اللوحككات تمثككل الملككك يقتككل عككدو  سككيوى ] 

 [ . 8[  ، بالتبادل مع لوحة تصور الملك بهيئة أبو الهول يصرأل أحد األعدار] شكل 11شكل
، ربمكا تمثكل لوحكة  30.4.218عكدو اسسكيوى ، بمتحكف المتروبوليتكان بكرقم  [ لوحة تمثل الملك يقتكل ال16]شكل 

 تزخرف
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 قاعدة منصة العرش                 
وبن م   ، F   23تم العثور علت الشتل الزخرفت علت هيةة الملل بشتل  بو الهول فت القاعة   -1

  . القاعة تو د منصة للعرش

 ، 15يصور الملل  منحت  الثالث ي لم علت العرش ] شتليمت  مقارنتها ومنابقتها  بمن ر  -2
، ويزي  قاعة العرش صف م  اللوحار المتبادلة  24بنيبة  T48رقم    Surer [ بمقبر   منمحار 

،  حد اللوحار تمثل الملل يقتل عدو  سيوى ، بالتبادل مو لوحة تصور الملل بهيةة  بو الهول 
محل النقاش ، وقد عثر  يضًا علت لوحة تمثل الملل يقتل   يصر   حد ارعداء بن م الشتل الزخرفت

بنيبة ، وتو د بمتحف المتروبوليتا  برقم  T48  رقم Surer عدو  سيوى بن م المقبر  رمنمحار 
 .  25[ 16سم  ] شتل 23سم وعرض  22و5بررت ا     30.4.218

 
ربيننة  ، منصننة للعننرش نصننل ، التننت  نلننق عليهننا دارسننت القاعننة الغ Iتننا  يو نند  فننت  قاعننة العننرش 

 26متر ، من صلي  برقوام .   1و12اليها ع  نريق درابزي  مزخرفة  برسرى  زنو  وسوريي  بنول 
 تتميز وتختلف  شتال ارسر  ويمت  تحديد النو  م  خ ل الزى والم بم ، تما يلت : 

لنف النر م ون ند عصنابة يعرف السور  برن ة المعقوفة وذقن  النويلة ، وشعره التثينف الملتنوى خ -1
علننت الننر م ، ذو بشننر  حمننراء ، وهننو يرتنندى ثننو   زرق يصننل الننت القنندمي  حيننث ينتهننت بشننرابار ، 
ومنن   علننت يرتنندى ثننو   بننيض تننناثر علينن  حبيبننار زرقنناء يحننين بهننا دواةننر بيضنناء ، و خيننرًا تغنننت 

 يتدلت م  ارمام .  بمختلف ارلوا  . يلتف حول رقبت  نبار  خضر  ارتتاف بشال  زرق ب  شراشي
 
يعننرف الزن ننت بصنن ات  العرقيننة وبلننو  بشننرت  السننمراء ، وتننا  شننعره علننت بشننتل صنن وف سننوداء  -2

علننت  لنند ر م  صنن ر ، ويتميننز زينن  برننن  يتتننو  منن   زار  بننيض بحبيبننار تبيننر  زرقنناء مننو زخننارف 
م القمنناش بنن  حمننراء بحبيبننار زرقنناء محانننة بنننقن بيضنناء وشننال علننت التت نني  ، يو نند عقنند    ن نن

 27 شتال م  المحتمل    تتو   سنا  حيوانار تزخرفة للرقبة . 
 
 
 
 
 

                                                 
cit , p. 23, fig. 18. -Tytus , R. de P. , Op23    

1915" ,BMMA,10, No.11,1915,-Davies,N.deG., " The  Egyptian Expedition 191424 

                p. 230,fig. 4     

all ;Wilkinson , C.K., Egyptian Wall P 30.4.218 Database , No. CollectionMetropolitan Museum , 25

Paintings The Metropolitan Museum of Art 's Collection of Facsimiles ,p.122,123.     

Daressy ,  ASAE,IV,p. 166 . 26  

 50.-Lewis,T.H.,"Egyptian Portraiture of the XX Dynasty", MFAB,VI,1908,No.36,p. 47 27 
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 زخارف قاعة العرش بيت الملك بالعمارنة  -2

و 17م ، وو د منصنة يبلنع عرضنها  1113منزل الملل  خناتو  عام   weatherheadفح       
م بالقاعننة ، وقنند عثننر  1و47م ، ويمتنند لمسنافة  1و1متننر ، وعننرض السنلم اروسننن 5و37م ونولهنا 

يننرى الزخننارف   Weatherhead، و عتقنند  نهننا تمثننل مننذبح ، ا     28عليهننا  فننت السننابق بننندلبورى 
الملونة التت ت هر   ان  متوسلي   نما ت تد  عتبارها منصة عرش ، وقد ح   لننا هنذا ال نزء بعنض 

  محدبن  وحلينة ربنو داةرينة عناصر زخرفية ورداء س لت  بيض ، و  يزال يلتصق ب  تورنيش م  حلين
، تما يمتد التورنيش م  السلم علت نول قمة المنصة ، وزخرف  قاعد  المنصة صف م  ار ان  
الراتعي  يعلوها تورنيش مستمر عبار  ع  حلية محدبة وحلية ربو داةرية علنت تنل  وانن  المنصنة ، 

ينننره     ثنننني  مننن  ارسنننرى سنننم ، وقننند ذتنننر بتنننرى فنننت تقر 72ويمتننن  تقننندير  رت نننا  المنصنننة بحنننوالت 
[  ، 17،18المتوسننلي  الننراتعي   حنندهما  سننيوى وامخننر وزن ننت مننو حامننل قننرابي  فيمننا بينهمننا ] شننتل

سنم  72سنم ، ويبلنع عنرض المسناحة المرسنومة  25سم ، وعلت المنصة 24و22ويبلع  عرض الرسم 
ثنر من  شنخ  واحند ، ، والتت تتسو لألشخا  الذي  يوا هنو  ناحينة السنلم اروسنن منو مسناحة رت

  21ولسوء الح  باستثناء مننقة الرت  فر  وا هة المنصة مهدم  ام  . بما فت ذلل ال   الملو  .
 

 شنار بتنرى فننت تقرينره النت منننا ر مصنوره علنت  نندار مننزل الملنل ، ولتنن  بندو  تحديند  ماتنهننا      
ت مننو حامننل علينن  قننرابي    ننل  سننيري  راتعنني  ،  حنندهما  سننيوى وامخننر زن نن 2222بال عننل ، منهننا 

 32بينهما ، و ر ل بعض  شخا  وس لم ، وهذه ار زاء م معة ومو ود  بمتحف بترى . 
 
 

 
           تصور منصة العرش ببيت الملك أخناتون [ 19] شكل     بقايا زخارف قاعدة منصة العرش [ 17] شكل

 بالعمارنة                                                                

                                                 
7,pl. XVI,XLVI.4 . Pendlebury,J.D.S., City of Akhenaten ,III,p. 86, 828  

Weatherhead ,F., JEA  ,81,1995 ,p.99,100.29  

73 -Petrie,W.M.F, Tell El Amarna ,London ,1984,p.23; Petrie Museum ,University College London ,p.70 30

.    
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 .  [ منظر يصور الملك أخناتون على منصة العرش ، بمقبرة مرى رأل الثانى بالعمارنة18] شكل 
 

، بينمنا  31 فترض بارى تم     ال دار الشمالت خلف منصة العرش تا  يضم نافذ  ت لنت ال هنور 
ة عنرش من  الدولنة الحديثنة . علنت تمثل المصنبة منصة لنافذ  الت لت وال هنور، وهنت تمثنل مصننب

 سننام اردلننة  ارثريننة منن  قصننور المعابنند ال ناةزيننة بغننر  نيبننة ، فقنند تننا   فضننل متننا  للنافننذ  فننت 
[ ، تمننا زخرفننة ال نندار الخننار ت  1الصننالة المسننقوفة التننت توا نن  من ننر ارشنن ار فننت الحديقننة ] شننتل

يف ثقل لر ي  . علنت حني  يمينل وزرهيند  بنقش   ان  علت ال دار الخار ت م  الصالة المسقوفة يض
الت    الشاهد علت هذا التصميم غينر  تيند فنت خنار  الغرفنة ذار المنصنة  و الصنالة المسنقوفة رغنم 

 32 ن   قر بر  ال دار الخار ت للصالة المسقوفة لو  بتصميمار ملونة . 
 

 الم علت العرش وت هنر  [ من ر رخناتو 11ن د فت مقبر  مرى ر  الثانت بالعمارنة ] شتل      
.  يعلنو منصننة العنرش م لننة  يتو هنا  تننورنيش  عبنار  عنن  صن ي  منن  33ابنتين  علننت منصنة العننرش 

الص صل المقدسة يعلو ر سها قر  الشمم وتعتمد الم لنة علنت عمنودي  من  اليمني  واليسنار بتنا   
انن  المنصنة والسنلم  زهر  اللوتم ، ويو د فت مقدمة المنصة منحدر للصعود ، وي هر علت علنت  و 

زخرفة بشتل تورنيش عبار  عن  درابنزي  ، و سن ل المنصنة زخرفنة عبنار  عن  مواتن  الرعاينا ار انن  
الخاضعي  م   نسيار مختل ة والتت يمت  مقارنتها بزخارف منصنة العنرش ببينر الملنل بالعمارننة . 

 34وتقار  منصة العرش رمنحت  الثانت بمقبر  ق   مو  . 
 

                                                 
Amarna ,and the Basic Structure of -Kemp., B .J. ," The Window of Appearance at El31 

                           this City", JEA,62, 1976,p .81-99.   

Weatherhead ,F., JEA , 81 ,1995 , p.112.  32  

Davies ,N. de Garis , The Rock Tombs of  El Amarna II,London,1905,pl. XXXVII. 33  

I;II ,pl. IIa . 23,pl.XI,XI-Amun ,New York ,1930,I,p.22–Davies ,N. de Garis , Ken 34  
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 [  الدادو مرسوم كزخرفة فى خلفية قاعة العرش الحائط الغربى 29] شكل 

 
بالتحديد علت الحاةن بندلبورى  هر الدادو مرسوم تزخرفة فت خل ية قاعة العرش فقن و د ه      

و د بقايا الحاةن  1113ب ح  البير عام  weatherhead، وحينما قام 35[ 22الغربت ] شتل 
رت ا  ولت  فقد ال زء العلوى لألفريز ، وي هر  س ل ارفريز بالمساحة الصغير  غير المغنا  حيث ر

 36زخرف بنبار البردى بالتبادل مو شتل البا  الوهمت .
 

الوحيند بلنو  الندادو من   تغيينرارال تما زخرف  س ل الحنواةن بالقصنر الشنمالت الندادو ،  تنا         
  نندرا   علننت ننول، وقند رسننم  نبنا الننت  نن  منن  القصنر  تثننر  همينة زاء  ن ارزرق فنني ارسنود النت
زرقناء و شنراةن   تتنناو   دادو النفنوق  حتنت الحديقنة  ، وزين   م  غرفنة النت غرفنة  للقصرالداخلية 
، تل منها مقسوما بواسنة شرين  ضيق  بيض . فوق هذا  شرين ضيق م  رمنز   الحتنر .  حمراء

 112سننم ، ويصننل  ارت اعهننا التلنني منن  سنننح اررض منن   42الي هننذه الشننراةن  تغننني عننرض حننو 
سم . الشراةن الحمراء والزرقاء تعود عند الزواينا وتشنغيل منا ي نرى عمودينا علنت ال ندرا  والعنود  منر  

 37.  لوحةانار  خرى علت نول ال زء العلو  ، مما ي عل الشتل عبار  ع  
 
 
 زخارف قاعة العرش بقصر مرنبتاح بمنف  -5
قنندم ، ويعتمنند السننقف علننت سننتة  عمنند   62قنندم ونننول  41احة غرفننة العننرش عننرض تانننر مسنن     

ذار تي ننا  مننن  البننردى الم تنننوا ، و  ينننزال يو نند خمسنننة   ننزاء مننن  ارعمننند  بننالموقو ، وفنننت الزاوينننة 
ال نوبيننة الشننرقية ح  ننر  فضننل ارعمنند  . وتانننر قاعنند  العمننود عبننار  عنن  تتلننة واحنند  منن  الح ننر 

قش عبار  ع  شنرين تتابنة  فقينة منعمنة بالقيشنانت ارزرق المخضنر ونقنش علنت ال يرى مو شرين ن
  38[ . 22، 21ال زء الس لت نقوش ربيعية علت نناق واسو بعصابة م  الذه  ] شتل 

                                                 
Pendlebury,J.D.S., City of Akhenaten ,III,p. 87,pl.XLVI.4 . 35   

Weatherhead ,F., JEA , 81 ,1995 , p.108.  36  

Whittemore, JEA,12,1926,p. 8. 37  

Fisher ,C.S. ,University of  Pennsylvania The Museum Journal ,8 ,No.4 ,1917, p.216. 38  



 تحليلية مقارنة لزخارف قاعة العرش بقصور الدولة الحديثة دراسة  
 

 

 العدد الثامن-المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق                                                - 195 -

 

 
و در منصة العرش فت ال زء ال نوبت م  قاعة العنرش ، فنت موا هنة المندخل الرةيسنت . و        

 13و5اعة عرش واحد  ، وتانر عبنار  عن  منصنة مسنتنيلة نولهنا يحتوى قصر مرنبتاا ا  علت ق
بوصنننة فنننوق اررض .  22قننندم ، بنينننر بننني  نهاينننة عمنننودي  ويبقنننت منهنننا  ثنننار  16و5قننندم وعرضنننها 

قاعد  العمود تشتل  زاء   يت زءا م  البناء ، ويو د زخارف نحتية علت سنحها العلوى . الصنعود 
تامنل سنننح المنحندر والمنصننة نقنوش ملونننة ، ويو ند علننت  للمنصنة يننتم من  خنن ل منحندر ، ويغنننت

المنصة  ربو لوحار تبير  تحتوى تل منها علت  سير زن ت و ليبت وسردينيا ، ورابنو لنم يحندد بعند . 
تصور بالتبادل مو  لواا  صغر صنور عليهنا  قنوام .  حنان اننار خنار ت بعناصنر ارلنواا المتوننة 

ننن  ، ممننا ينندل علننت  nb وفننوق ع مننة الرمننوز  rekhytالنيننور للتصننميم ، عبننار  عنن  صننف منن  
الذي  يمثلو   ميو الشعو  التت  منح مرنبتناا  ماحهنا  ارسرىصور " ميو الدول". علت المنحدر 

خ ل فتر  حتمة . تا  يستخدم المنحدر ر ال الب ن للصعود للعرش علت حي  تنا  الملنل يسنتخدم 
ينر الدر ار  يضًا بلوحار ملونة لألسنرى وارقنوام در ار صغير  علت تل  ان  م  المنصة ، وز 

 .31 
 
 
 

                
   
 
 
 
 

 قاعة العرش بقصر مرنبتاح بمنف [ 22، 21]شكل 
 

قنعة تقريبًا من  ارثنار بنالقر  من  قصنر مرنبتناا بواسننة بعثنة  144عثر  سميث وملل علت       
ال يننرى زينننر بزخننارف ممسننوحة و  يو نند  تتلننة منن  الح ننر 24، منهننا  1184ارثننار المصننرية سنننة 

 ى  ثر لأللوا  ارصنلية . تمثنل ارسنرى مقيندي  بالتنناو  منو ارقنوام ، ي صنل لوحنار ارسنرى عن  
لوحننار ارقننوام انننار يتتننو  منن  صننف منن  الننورد الصننغير توحنند  زخرفيننة متتننرر  ، ويحننين  بصننف 

وارقنوام من   علنت ومن   سن ل اننار الورد خني  متوازيي  م  تل  ان  ، ويحنين بلوحنار ارسنرى 
خار ت يتتو  م  صف م  الورد الصنغير يحنين بن   ربعنة خننون متوازينة من  تنل  انن  ثنم صنف 

                                                 
 .S., University of  Pennsylvania The Museum Journal , 8 ,No.4 ,1917, p. 218 .Fisher,C39   
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بن   ربعننة خنننون متوازيننة منن  تننل   ،ثننم صننف  خنر منن  الننورد الصننغير يحننين rkhtمن  ع مننة ننناةر 
لننت العننالم  خننار   اننن  ، يصننف  حنند النقننوش الباقيننة قهننر الملننل لننألرض ار نبيننة ويصننف سننلنت  ع

حننندود مصنننر  . ح ننن   نننزء مننن  زخنننارف السننننح العلنننوى لمنصنننة العنننرش والمنحننندر الماةنننل للصنننعود 
للمنصة  بي   ثني  م  العمد  بقاعة العرش ، وقد تدهور بشد  ، وقد  مت  رسميث ومللل ترتيبهنا ] 

 نهمننا لننم  تمننا[ ، وبننذلل ح نن  لنننا زخننارف نننادر  وفرينند  لسنننح منصننة قاعننة العننرش .24، 23الشننتل
ربعاد منصة العرش لتت تسمح بإعناد  بناةهنا ، وقند  ح نا  المتاخمة تتل ما يت ي م  علتيحص  
ر ربمنا تانن. ماةنل  ليم بشتل مستنيل بنل متنواز   ضن  منصة السنح العلو  لل ار علتح   اللو 

غرفنة   ل ننوبي من ا رتتنز علنت ال ندارتالخلف ، و التت   ضيق م  سم 25   تقل ع حافة المقدمة 
 ارسننرى علنني السنن لم . صننور للمنصننةال انبيننة   الصننغير  منن  السنن لمتي  تسننر تمننا و نند العننرش . 
 . 42المقيدي  

 

حنناةن غرفننة العننرش منن  ال ننبم ورسننمر فنني بننرلوا  زاهيننة . زخننرف قاعنند  ال زخرفننر حننواةن        
تم والبنرد  النباتنار ، ورمنوز مصنر تناو  مو نبار اللو يبابا وهمت  ل دادو عبار  ع   وحد  متترر 

تسنرار ال ندرا  فنوق هنذا الندادو باقينة ، تمنا   تنزال العديند من  الو  يزال القليل م  العليا والس لت . 
دمننرر اررض و ، منو  ضناف  النذه  . بنالموقو ، وقند تنم تغنيننة تامنل الحناةن بزخنارف ملوننن   تو ند

بال بم  نمان  مماثلة لما رسم علت الش ايا المح و   بواسنة المياه و مما   شل في  تانر مغنا   
  41. قريبًا م  الغرفة 

 
 [ قاعة العرش بقر مرنبتاح بمنف وزخارف أرهية منصة العرش22، 23]شكل

 
علنت تسنرار من  شنبال تبينر ، والتنت  ينر ح فيشنر  نهنا 13عثر بالممر الخنار ت الضنيق رقنم       

فننة العننرش . و  يننزال يو نند بقايننا منن  انننار مماثننل للشننبال سننقنر منن  ار ننزاء العلويننة منن   نندار غر 
قندم و رت نا   6علت ال ان  الغربت . ويتتو  الشبال الواسو م  لوا تبير م  الح ر ال يرى عرض 

                                                 
Jeffreys,D.G.,Malek,J., Smith ,H.S., JEA ,72 ,1986, p. 10 , 11 , 13 .  40  

Fisher,C.S., University of  Pennsylvania The Museum Journal , 8 , No.4 ,1917, p. 218 . 41  
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قدم ، وتا  يو د بال زء الس لت م  الشبال فتحار عمودية نويلة ضيقة ، فت حي  زخرف ال نزء  8
 Kekherت ص وف م  خرانيش مرنبتناا بالتنناو  منو الرمنز العلوى بنمن مترر عبار  ع  نقش ف

ويسمح الضوء الخافر م  النوافذ العالية بم هر راةنو ، تمنا يعننت  نتسنار الضنوء علنت ارسننح  42
 الملونة والمذهبة بالقاعة فت وقر معي  م  النهار ترثير راةو . 

 
 توظيف زخارف منصة العرش بقصر رمسيس الثانى بقنطير  -6

بشننراء قنننو منن  ب نننار   1122-1121قامننر  عضنناء بعثننة متحننف المتروبوليتننا   سنننوار       
حصنل  تمنا القشانت م  ت ار  ثار ، وقد تحقق  نها  تر م   حند القصنور بشنرق الندلتا من  قننينر ، 

،  النب ن  نزاء عند  مةنار من  علنت  1121 -1128فني ،  1122-1121متحف متروبوليتنا  فني 
 .William Cويليننام  ننيم هننايز قننام .  ومتحننف القنناهر  حننف المتروبوليتننا  متب ضننل التبننادل بنني  

Hayes المقنننا ر بم لنننة "  در  نتي نننة عملننن  علنننت اثنننني  و .بدراسنننتها  مننن  بعثنننة المتحنننف قبنننل عنننام
قننيننر لرمسننيم الثننانت ، منن  قصننر المتتشننف  ب ن النن  نناء هننذا.  43" متحننف متروبوليتننا دراسننار 

لننت نننناق واسننو  تثننر ممننا تانننر علينن  فنني    مبنننت  خننر فنني مصننر عالقاشننانت  حيننث تننا  يسننتخدم 
فننت ي هرار اننن  ،  عننرش عننرش للوضننعر علننت منصننار منخ ضننة  . حتننت ام متتشننف القديمننة 
وعنندد   يحصننت منن   منن  الزنننو  والليبينني  منن   فريقيننا ( ،25الرتننو   و السنن ود حولنن   الشننتلوضننو 

صنننور ارسنننرى  .  الم بنننم الخاصنننة بهنننم  غننننتيرتننندو   ،[  34-26] ارشنننتال قباةنننل غنننر   سنننيا 
 يمشنت ،حينث  تهم سنلح  عنداء مصنر منو وهنم يمثلنو  . للمنصنة  علت در نار الصنعود  الخاضعي  
قمننة منحنندر  تمننا و  ننر تنندعامار  للنندربزي  عننند تلمننا صننعد الننت عرشنن .  علننت   سننامهمال رعننو  

سد  يمثل  للملل يقبض علنت ارسنير الدر ار  ، عبار  ع  تماثيل م  القيشانت ارخضر ، تمثال ر
، لألسننف ، لننيم مننو زن ننت ( 21متحننف متروبوليتننا   الشننتلبسنند الننذى فقنند ر سنن  وهننو قنعننة واحنند   

 . الزن ي  ارسيرر م ل ى  ثر   لدينا
 

وفيما يلت عرض لبعض الب نار م  ال اينم التت تو د بمتحف المتروبوليتا  وربما تا  تمثل      
 ش  : زخارف منصة العر 

 

                                                 
., University of  Pennsylvania The Museum Journal , 8 , No.4 ,1917, p. 220 . Fisher,C.S42  

Winlock , H.B., " Faience Tiles from an Egyptian Palace " ,MMAB, 30, 1935,p.111 43 

,112; Hayes,W.C., Glazed Tiles From A Palace of Ramesses II at Kantir , Metropolitan Museum of Art , 

New York ,1937, p.13 ,fig.1. 
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 ( تصور لمنصة العرش بقصر رمسيس الثانى بقنطير25) شكل

 
 

     
 
 
 
 

 [ كسرة بمط من الفاينس توجد بمتحف 27[ كسرة بمط من الفاينس توجد بمتحف           ]شكل 26]شكل 
                                                    سم12، بطول 35.1.13  سم             المترولبوليتان برقم 19و5بطول 35.1.22 المترولبوليتان برقم 

 25سم 2سم وعمق 23وعرض                           22سم 5و5سم وعمق 8، وعرض 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Database , No. 35.1.22  CollectionMetropolitan Museum , 44  

 35.1.13.Database , No.  CollectionMetropolitan Museum , 45  
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 [أسد و الزنجى بدون رأس كدعامة لدرابزين28[ كسرة بمط من الفاينس توجد بمتحف       ] شكل 29]شكل  

 سم          سملم العرش يقبض على أسير  . 26بطول 35.1.11 المترولبوليتان برقم  
                                26سم 2و5سم وعمق 29و3، وعرض 

      
منها  تما و د العديد م  تسرار الب ن  التت توضو علت در ار السلم تمثل ارسرى ار ان 

 [ 32] شتل     343 .1. 35بعض الر وم مثل رقم 

 
 
 
 

 [ كسرة بمط من الفاينس توجد بمتحف 31[ كسرة بمط من الفاينس توجد بمتحف         ]شكل 39]شكل  
 سم 19، بطول   35.1.8  سم           المترولبوليتان برقم 21و8بطول 35.1.21 المترولبوليتان برقم  

 29م س3سم وعمق 8وعرض                                     27سم 2سم وعمق  19و8، وعرض 

                                                 
Database , No. 35.1.22  CollectionMetropolitan Museum , 46  

se , No. 35.1.21Databa CollectionMetropolitan Museum , 47  

Database , No. 35.1.8 CollectionMetropolitan Museum , 48 
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 [ كسرات تمثل األسرى األجانب التى كانت توهع 33[ رأس أحد األسر األجانب  بمتحف     ] شكل 32] شكل  
 ،  35.1.40على درجات السلم بمتحف المتروبوليتان رقم                  343 .1. 35المتروبوليتان رقم  

 سم 2و5سم وعمق 19و5سم وعرض 8و5 بطول                                                    

                                   
[ مجموعة من الورد الصغير من الفيانس عثر عليها بقصر رمسيس الثانى بقنطير ربما كانت تستخدم 32]شكل   

 , 35.1.130 , 35.1.129لترصيع قاعدة المنصة كأستخدام الفسيفسار ، بمتحف المتروبوليتان بأرقام 

35.1.131, 35.1.165,35.1.132,  35.1.133, 35.1.132, 35.1.134 , 35.1.135, 35.1.136, 35.1.134 

, 35.1.167, 35.1.168, 35.1.169, 35.1.170 , 35.1.177- 35.1.180, 35.1.137 , 35.1.138 , 

35.1.139, 35.1.135 , 35.1.136, 35.1.166, 35.1.171- 35.1.176 , 35.1.181-  35.1.197 .    
 

  توظيف زخارف قصر رمسيس الثالث تل اليهودية -7
تما يمت  مقارنة  شتال ارسرى ار ان  التت عثر عليها بقصر قننير مو منا ر ارسنر التنت عثنر 
عليهنننا  بقصنننر رمسنننيم الثالنننث بتنننل اليهودينننة  وتو ننند بنننالمتحف البريننننانت ، مننن  ارسنننر  العشنننري  ] 

تر المنننننننز ج ، يو ننننننند بنننننننالمتحف البريننننننننانت بنننننننرقم [ ب ننننننننة عبنننننننار   سنننننننير ننننننننوبت الب سننننننن36شنننننننتل
سنم ،عثنر عليهنا  بقصنر رمسنيم الثالنث بتنل 8و7سنم وعرضن  15و1، ارت اع   1871,0619.599

و يضنًا تو ند ب نن  بنن م الشنتل اليهودية ، ربما تانر م  النب ن  المزخرفنة لقاعنة منصنة العنرش ، 
[ نقش رسير م  الليبي  " 35شتل ، ]سم 5و1سم وعرض 6و1، ارت اعها  1871,0619.583برقم 

سم ، عثر علي  بقصنر 2و5سم ونول  1و1سم وعرض  31التحنو " م  الب ستر المز ج ،  رت اع  
وبمننا ر ارسنرى  41 1875,0517.111رمسيم الثالث بتل اليهودية،يو د بالمتحف البرينانت بنرقم 
 التت عثر عليها بقصرمدينة هابو وتو د بمتحف بوسن  . 

 
                                                 

Quirke,S.,Spencer,J., British Museum Book of Ancient Egypt ,London ,1992,p.181,49 

,fig.141; Robins,G., The Art of Ancient Egypt ,London ,1997,p.16,fig.4.   
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 [ بمطة بشكل أسير نوبى ،36]شكل   [ نقش ألسير من الليبين " التحنو "                35]شكل 
 ، عثر عليها  بقصر رمسيس الثالث بتل اليهودية                عثر عليها  بقصر رمسيس الثالث بتل اليهودية 

  1871,0619.599بالمتحف البريطانى برقم                  1875,0517.111بالمتحف البريطانى برقم 
 

تما تو د تسرار زخرفة م  ال اينم رسرى سوريي  عثر عليها بقصر رمسيم الثالث بتل اليهودية 
 E 7691 A, E 7691 B, E 7691 C, E 7691 D, E ، وتو د  بمتحف اللوفر بررقام

25503, E 25504, E 25505, E 4855  [37] الشكل  
 
 

   
 
 
 
 
 

 ، عثر عليها بقصر تل اليهودية ، بالمتحف اللوفر كسرات زخرفة من الفاينس ألسرى سوريين[ 37] شكل 
 

قنعة بالمتحف  162تو د ب نار مز  ة بشتل ورد  باللو  اربيض وارزرق يو د عدد       
نصة بقصر قنعة بمتحف اللوفر ، ربما تانر تستخدم ت سي ساء  لترصيو قاعد  الم 56البرينانت و

 ، 1982,0526.8رمسيم الثالث بتل اليهودية ، وتو د بالمتحف البرينانت بررقام  : 
1982,0526.3  ،1982,0526.2   ،1982,0526.10  ،1982,0526.46،  1982,0526.69  

 59 [38]لشتل ، 1982,0526.36 ،   1982,0526.72، 
                                                 

Egyptian  1934, p. 57; Arnold , D., The encyclopaedia of ancientPM IV Oxford,  50  
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[، عثنر 31] شنتل   nbاةر فنوق ع منة تمثنل النن rekhytنقشر ب نة م  الموزاييل  بع منة     

علننني العديننند مننن  هنننذه الب ننننار  بقصنننر رمسنننيم الثالنننث بتنننل اليهودينننة ، ربمنننا تاننننر تسنننتخدم لقننننو 
 1874,0314.131فسي سنناء تننز ج بهننا قاعنند  منصننة العننرش ، وتو نند بننالمتحف  البرينننانت بننرقم   

سننم وعننرض 8و3 بنننول  1876,1130.117 ، و القنعننة رقننم سننم6و14وعننرض  سننم8و45بنننول 
 51.   سم 12و2
 
 52زخارف قاعة العرش بقصر رمسيس الثالث بمدينة وابو  - 9

،  بوصنة  3 قندام و 5  ×بوصنة  7 قدام و  6تانر منصة العرش م   الح ر ال ير   قياسها      
مو ث ث س لم للصعود   ، واحد  في الوسن تتتو  م   ربو  در نار ، واحند  علنت تنل من   انن  

بمختلننف بننمن متتننرر  المننز ج  الننب ن من  صننغير  شنن ايا يو نند العديند ثن ث در ننار .   تتتنو  منن 
، علت  انبي  مقدمنة السن لم  يو ند عمنود   خضراء مرصو علت  رضية ارلوا   ذو مربعار  بيض

م  الح ر الرملي يقف علنت قاعند  من  البازلنر ارسنود محاننة  بنقنوش تتابنة الهيروغلي ينة لألسنماء 
شنتل  وا هتن   ي لنم علنت، مربنو عمنود ال نانبي علنت العنرش وراء    الملل  ح نر  ناعمنة.العديد م
، وامخنر منا زالنر سنليمة  واحند فقنن عمنود . الملل خرنوش ع ه و ولصول ا  ، العنخ  ماستاً  الملل

مننن    ننندار  نننن  تنننا  هننننالاحتمنننال و ،  متسنننور . وال وانننن  النننث ث ارخنننرى لألعمننند   صنننعبة للغاينننة
 نهايننةهننو  ال نندار هننذا بننر  الننت ا عتقننادLeskoويميننل ،  بينهمننا مننا يصننل الننتبننناء و  لننب النننو  ال

عننند سنننح العننرش اتتشنن ر قنعننة تبيننر  منن  الح ننر الرملنني المنحننور و ننزء منن   الرةيسننية . القاعننة
 الب ن  المز ج  . 

عننناد    إلوقننند عثنننر علنننت بقاينننا سنننتة نوافنننذ  مننن  الح نننر الرملننني .  رسنننلر النننت  متحنننف القننناهر         
 مربعنة الشنتلاثني  و  ذار قمة داةرية  واحد، تو د بمتحف المتروبوليتا   تاملةث ث نوافذ و  ،بناءها 

 هننر علننت ال اننن    هننذه النوافننذ  منن  العلننو  فنني ال ننزءن ننم التصننميم   هننر   [31، 38الشننت  ]
ورم،  يقننف لنن  حننلإل، ورمزيننة  اريمنن  واريسننر منن  التصننميم الصننقر حننورم المتننو  بقننر  الشننمم

، تصميم النصف السن لت لننراز  وخرانيش  لرمسيم الثالث يتو ها قر  الشمم  nb علت ع مة 
 مة العنخ فت المنتصف يحين بها م  ال انبي ع مة  د ويليها زو   ع مربعة الشتل يتتو  النافذ  

ل ، والقنو  .  من  خنرانيش رمسنيم الثالنث ثنم  زو  من  ع منة  وام . ممنا يندل علنت الحينا ، والتحمن

                                                                                                                                                 
 architecture ,London, 2003, p. 20-21;British Museum, A guide to the fourth, fifth and sixth Egyptian 

rooms, and the Coptic room ,London, British Museum, 1922, p. 146-7;Friedman, F.D., Gifts of the Nile: 

Ancient Egyptian Faience ,London,  1998, nos. 51, 54-56; G. Maspero, L’Archaéologie Égyptienne,Paris, 

1887, p. 257-8, fig. 231-232;Petrie, W.F., Duncan, J.G., ‘Hyksos and Israelite cities, Double Volume , 

London, School of Archaeology, University College , 1906 , p. 8, 17, pl. 16A ;Ziegler, C., The Pharaohs, 

Milan, 2002, no. 119, p. 436  

Ibid. 51  

Lesko,B.S.,"Royal Motuary Suites of the Egyptian New Kingdom ",AJA,73,1969,52 

p.453-458.   
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 5و 1بوصة ، بسنمل   41،  عرضها   41و5النافذ  المربعة بمتحف المتروبوليتا    رت اعها  بعاد 
عمودينة  قضنبا  ذار القمة النصف داةرية من الشبال  يتتو  النصف الس لي م علت  حي  بوصة .

حينث  الثالنث مرمسنيالملنل  ليحمنت اسنم  ناحين  ناشرا  صقر حورمب  ، بينما النصف العلوى ي هر 
. اتتشف بعض ر وم  فعت صغير  فني الح نر الرملني ، وبناللو   نقش  سمة داخل زو   الخرانيش

تو نند ار  النافننذ  ذار القمننة الداةريننة والنافننذ  ،   ننزء منن  افريننز يخنن  النافننذ  ربمننا تانننر.  ارزرق
 متحف المصرىارخرى المربعة الشتل بال

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 متحف متروبوليتان  من الحجر الرملى فيذات قمة دائرية   ربعة الشكل و أخرى منافذة [ 39 38] شكل  
 

تقنو تاننر  م  خ ل دراسة تصميمار قصور الدولة الحديثة للتحقق م  موقنو قاعنة العنرش ،       
،تمنا تاننر تو ند   موا هنة مباشنر  للنداخل من  ال نناء علنت المحنور الرةيسني للقصنرتقنو قاعة العرش 
 منحتنن  بقصننر  ، قبننة بهيةننة  بننوا  لتعمننل تسنناتر وحا نن  لتعنننت  نن ل وهيبننة وفخامننةمننداخل متعا

بالعمارنة ، وفت قصر مرنبتاا بمنف ، وفت قصر سيتت  خناتو  الشمالت وببير قصر الفت   الثالث
  ارول بالقرنة ، فت قصر رمسنيم الثنانت بالرمسنيوم رمسنيم الثالنث القنديم وال ديند بمعبند مديننة هنابو 

ينتم الوصنول النت مشنتا  اإللن  عن  ، فتا  المعابد  تا  فت تصميم تما،  لق اننبا  م  قدسية لخ، 
والسنن لم الننت تهنندف  زخرفننة المنصننة  نريننق المقصننور  ، وقاعننة ارعمنند  التبننرى ، وفننناء ارعمنند  . 

بننروز  نزء من  مقدمننة المنصنة تحننا ز  ومنوا هنار التغلن  علننت الشنعو  ار نبينة ، تدعايننة للملنل ،
تمننا  ضناف و نود الشننبابيل التنت تعلنو الحنناةن هيبنة و ن ل لقاعننة العنرش من  خنن ل لحماينة الملنل . 

دخول الضوء الخافض مو  عناء   ل للمتا  تما  شنارر الشنواهد ارثرينة التنت عثنر عليهنا بقصنر 
مرنبتننناا بمننننف وبقصنننر رمسنننيم الثالنننث بمديننننة هنننابو .  يضنننًا زخنننرف الننندادو ، بهيةنننة نبنننار البنننردى 

التبادل مو البا  والوهمت وفت بعض ارحيا  زخرف فوق الندادو وحندار متتنرر  من  ع منة الحتنر ب
 ،  س ل الحواةن بقاعة العرش . 
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تننا  يتقنندم قاعننة العننرش  نافننذ  الت لننت فننت  قصننور الدولننة الحديثننة ، ا   ننن  منن  خنن ل دراسننة        
تنناا بمنننف    ي هننر  ى شنناهد   ثننرى  الباحثننة تصننميم  قصننر  منحتنن  الثالننث بملقنننة و قصننر مرنب

لو ود الشرفة التت تبرز م  الوا هة فت صالة ارحت ا ر  و الس لم التت تو د علت اليمي  واليسنار 
للصنننعود للشنننرفة ، تمنننا تو ننند فنننت القصنننر  الشنننمالت بالعمارننننة وبقصنننر رمسنننيم الثنننانت بالرامسنننيوم ، 

 .  وبقصر رمسيم الثالث القديم وال ديد بمدينة هابو
 

زخننارف منصننة العننرش بقصننور الدولننة الحديثننة  حيننث زخرفننر منصننة العننرش بقصننر تشننابهر        
 منتحنن  الثالننث بملقنننة وبيننر الملننل بالعمارنننة وبقصننر مرنبتنناا بمنننف منن  ارسننر  التاسننعة عشننر  ، 
د و يضًا بقصر رمسنيم الثنانت بقننينر  وبقصنر رمسنيم الثالنث بتنل اليهودينة و بقصنره القنديم وال دين

بمعبنند مدينننة هننابو بمنننا ر ارسننرى  الننراتعي   سنن ل درابننزي  المنصننة ، تمننا زخرفننر در ننار المنصننة 
والمنصة  بمنا ر ارسرى المقيدي  بالتبادل منو ارقنوام . هنر ذلنل من  خن ل دراسنة  م موعنة من  

وسنن  التسرار الزخارف ال ريد  بمتحف المتروبوليتا  والمتحنف البريننانت ومتحنف اللنوفر ومتحنف ب
، والتننننننننننننننت يمتنننننننننننننن  مقارنتهننننننننننننننا بالمنننننننننننننننا ر الممثلننننننننننننننة علننننننننننننننت مقننننننننننننننابر الدولننننننننننننننة الحديثننننننننننننننة  رقننننننننننننننام 

T226,T48,T120,,T192 55,57  وم  خ ل بقايا زخارف منصة العرش بقصر مرنبتاا بمنف ،
 والتت تعد  تمل و رو  صور  لزخارف لمنصة العرش عثر عليها بالموقو . 

لما تانر علي  زخارف قاعة العرش بقصنور الدولنة الحديثنة وبذلل  مت  للباحثة  ستنتا  تصور      
و السننمار ال نيننة المميننز  لتلننل الزخننارف ، مننو محاولننة  تو يننف تسننرار الزخننارف التننت عثننر عليهننا . 

التننت عثننر   rekhytفمنن  خنن ل الدراسننة المقارنننة لب نننار  شننتال ارسننرى و الننورد الصننغير وع مننة 
لحديثنة ، والتنت تو ند بمتحنف المتروبوليتنا  و التنت عثرعليهنا بقصنر عليها بالقصنور الملتينة بالدولنة ا

رمسيم الثانت بقننير ، و يضًا التت تو د بالمتحف البرينانت ومتحنف اللنوفر من  بقاينا النب ن النذى 
عثننر عليهننا بقصننر رمسننيم الثالننث بتننل اليهوديننة ،  ربمننا يمتننننا تصننور  نهننا تانننر تسننتخدم تزخرفننة 

يث يزي  ارسرى الراتعي  وال اثي  سور المنصة والدرابزي  بينما يزي   شتال لقاعد  منصة العرش ح
ارسننرى المقينندي  بالتبننادل مننو ارقننوام  رضننية  قاعنند  منصننة العننرش والسنن لم ، تمننا تسننتخدم  شننتال 

تإنننار رشننتال ارسننرى مننو ارقننوام التننت [ 41] شننتلrekhyt وع مننة [ ،42]شننتل الننورد الصننغير 
صة العرش بن م ارسلو  الذى و دناه بمنصة العرش بقصنر مرنبتناا بمننف شنتل تزخرف قاعد  من

[42  ] . 
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 [29] شكل              
 
 
 
 
 
 
 
 

 [22[                                                      ] شكل 21] شكل                 
 

[ 21] شكككل rekhyt وعممككة [، 29الموزايكك ]شككل مكن أشككال الكورد الصككغير [ تقكارن 22، 21، 29األشككال ]
]  منصة العرش بقصر مرنبتاح بمنف زخارفكإطار ألشكال األسرى مع األقواس التى تزخرف قاعدة منصة العرش ب

 [ ربما ألستخدامها  كفسيفسار بقاعدة منصة العرش بقصر رمسيس الثالث بتل اليهودية .22شكل 
 
 


