
   ھرم سقارة المدرج وملحقاته الجنائزية–أ 

لمدرج من أجل مؤسس ا"سرة الثالثة وارتبط ت�شييد تل�ك المجموع�ة الھرمي�ة    شيد ھرم سقارة ا

ال��ذي ع��اش ف��ي أي��ام حك��م المل��ك زوس��ر، وأعتق��د " إيمحوت��ب"بالمھن��دس المعم��اري ) ١٥ش��كل (

آله الطب لمھارت�ه ف�ي الط�ب، ون�سب إلي�ه اكت�شاف ف�ن البن�اء " اسكلبيوس"ا8غريق اعتقدوا أنه 

 الملك زوسر اعترافا منه بعبقريته، بأن أذن له بتسجيل اس�مه عل�ي با"حجار المنحوتة، وقد كافأه

. قاع��دة أح��د تماثيل��ه، وھ��و ش��رف ل��م يحظ��ي ب��ه الكثي��رون غي��ره ط��وال الت��اريخ الم��صري الق��ديم

، كبي��ر " خ��ازن مل��ك م��صر العلي��ا وال��سفلي"واحتفظ��ت قاع��دة التمث��ال بجان��ب م��ن ألقاب��ه ومنھ��ا 

الم���شرف عل���ي "بط���ت بكب���ار كھن���ة ع���ين ش���مس ، و ، وھ���و م���ن ا"لق���اب الت���ي ارت" ال���رائين

  " .الكاھن المرتل"، و "المعماريين

  

  -:   تتميز المجموعة الھرمية للملك زوسر بعدة مزايا نوجزھا فيما يلي

 استخدام الحج�ر عل�ي نط�اق واس�ع لبن�اء الج�زء العل�وي م�ن المقب�رة، أو ف�ي ت�شييد العناص�ر – ١

  .المعمارية ا"خرى في تلك المجموعة

  . اKنتقال بالجزء العلوي للمقبرة الملكية من شكل المصطبة المستطيلة إلي ھيئة الھرم المدرج– ٢

  . تقليد خصائص العمارة النباتية واللبنية التي عرفھا ا"جداد وتنفيذھا بالحجر– ٣

 اشتمال ھذه المجموعة الھرمية علي العديد م�ن العناص�ر المعماري�ة الت�ي ل�يس لھ�ا مثي�ل ف�ي – ٤

عمارة الجنائزية، فضP عن بعض العناصر ا"خرى التي K يوجد لھا مثي�ل ف�ي العم�ارة الم�صرية ال

  .بعامة

  

يحيط بالھرم والمب�اني الملحق�ة ب�ه س�ور م�ن الحج�ر الجي�ري ا"ب�يض ال�ذي قط�ع ف�ي حج�م ص�غير 

 ال�سور ويبل�غ ط�ول. تقليدا لحجم قوالب الطوب اللبن التي كانت تستخدم في البناء ف�ي ذل�ك الح�ين

وك��ان . ً مت��را٦٠،٢٧٧ مت��را، وعرض��ه م��ن ال��شرق إل��ي الغ��رب ٥٤٤م��ن ال��شمال إل��ي الجن��وب 

 مترا، ويبلغ سمكه نحو ثمانية أمتار، وحلي السطح الخارجي للسور ١٠.٤٠ارتفاعه عند تشييده 

ًمشكاوات مدرجة، يتخللھا في الجوانب ا"ربعة ما يمثل خمسة عشر برجا مستطيP علي أبعاد غير 

ًساوية، في كل منھا ما يمثل بابا مصمتا مغلقا ذو مصراعين، فيما عدا البرج الواق�ع ف�ي أق�صي مت ً ً

بمثابة المدخل ًالضلع الشرقي، إذ يحتوي علي مدخل حقيقي يلغ اتساعه مترا واحدا، وكان جنوب 

  .الرئيسي لتلك المجموعة الھرمية



  

  

. ً مت�را، ويمت�د م�ن ال�شرق إل�ي الغ�رب٥٤يؤدي المدخل إلي بھو يشتمل علي دھليز يبل�غ طول�ه   

ًويحتوي الدھليز علي صفين من ا"عمدة، في ك�ل ص�ف ع�شرون عم�ودا، ويعتم�د ك�ل عم�ود عل�ي 

جدار يصل بينه وبين أحد الجدارين الجانبيين، وقد نحت كل منھا ف�ي ش�كل حزم�ة غي�ر كامل�ة م�ن 

ر ا"عمدة من أسفل إلي أعلي بما ويصغر قط. الغاب أو الجريد بما K مثيل له في العمارة المصرية

يتفق وشكل حزم النبات، ولYعمدة تيجان K مثيل لھا في العمارة المصرية، وربما يمثل ھذا الت�اج 

ًالجزء المورق من الغاب، أو ربما كان يمثل رباطا من ورق الغ�اب أو س�عف الجري�د يح�يط بجمي�ع 

  .عيدان الحزمة فيما عدا ثPثة منھا

  

عمدة علي قواعد مسطحة، يظن أنھا كانت تستخدم في المباني الم�شيدة م�ن الل�بن   وتقوم ھذه ا"

ول��يس م��ن ش��ك ف��ي أن . لحماي��ة ا"ط��راف ال��سفلي لح��زم الغ��اب أو الجري��د م��ن رطوب��ة ا"رض

الم�صريين ك�انوا عل�ي دراي�ة بإقام��ة ا"عم�دة الم�ستقلة م�ن الخ�شب، غي��ر أن�ه نظ�را لح�داثتھم ف��ي 

 عل��ي ثق��ة بق��درة ا"عم��دة الحجري��ة عل��ي حم��ل أحج��ار ال��سقف، ول��ذلك البن��اء ب��الحجر، فل��م يكون��وا

  ).١٦شكل (جعلوھا تعتمد علي جدران من خلفھا 

  

، ينتھي البھو )١٧شكل . (  وسقف البھو بكتل حجرية ذات استدرات من أسفل تمثل أفPق النخيل

 ي��ربط ك��ل م��ن ناحيت��ه الغربي��ة بردھ��ة م��ستطيلة م��ستعرضة، يعتم��د س��قفھا عل��ي ثماني��ة أعم��دة،



ًويوجد في نھاية الردھة ممر ضيق يشتمل علي مدخل يمثل باب�ا ن�صف . عمودين معا جدار بينھما

  .مفتوح

  

ويوج�د ف�ي أق�صي جن�وب .   يؤدي ھذا المدخل إلي فناء متسع يقع إلي الجنوب من الھرم الم�درج

 الجن�وبي لل�سور ًھذا البناء مبني يعرف اصطPحا بالمقبرة الجنوبية، ويPص�ق ھ�ذا المبن�ي ال�ضلع

المحيط بالمجموعة الھرمية، وھو عبارة عن مصطبة ذات سطح منحن�ي ط�ول ض�لعھا الممت�د م�ن 

ً مترا، ويوجد مدخل ١٢وطول ضلعھا الممتد من الشمال إلي الجنوب . ً مترا٨٤الشرق إلي الغرب 

ع م�ن المقبرة ف�ي الجان�ب الجن�وبي منھ�ا، وزود الم�دخل ب�درج يف�تح ف�ي بئ�ر مربع�ة ط�ول ك�ل ض�ل

وف�ي ق�اع ھ�ذه البئ�ر غرف�ة م�شيدة م�ن كت�ل مربع�ة م�ن . ً مت�را٢٨أضPعھا سبعة أمتار، وعمقھ�ا 

 مت��را، وتق��ع ف��ي غربھ��ا وش��رقھا دھ��اليز ومم��رات زين��ت ١, ٦٠الجراني��ت ط��ول ك��ل ض��لع منھ��ا 

وزي��ن أح��د الج��دران . ج��درانھا بقوال��ب م��ن القي��شاني ا"زرق تمث��ل س��تائر الح��صير عل��ي الج��دران

اوات في شكل أبواب تواجه الشرق، تحليھا نقوش دقيقة تمثل الملك وھو ي�ؤدي بع�ض بثPثة مشك

ولھذه المقبرة مقصورة ف�وق س�طح ا"رض، يحل�ي ج�داريھا ال�شمالي وال�شرقي . شعائر عيد السد

  ).١٨شكل (من الخارج مشكاوات يعلوھا إفريز مزخرف بحيات الكوبرا 

  

صرية إل�ي أن الغ�رض م�ن ھ�ذه المقب�رة أن تك�ون قب�را   ويشير أكثر المشتغلين بدراسة ا_ثار الم

رمزيا للملك زوسر بوصفه ملكا للوجه القبلي، ويظن آخرون إلي أنھا كانت مخصصة لدفن أوان�ي 

  .، وربما كانت مرتبطة ببعض شعائر عيد السد)ا"واني الكانوبية(ا"حشاء 

  

ن ال�ضلع الجن�وبي للھ�رم الم�درج   وعثر في فناء تلك المجموعة الھرمية في المسافة الفاصلة ب�ي

 ، Bوالضلع الشمالي للمقبرة الجنوبية علي بقاي�ا بن�ائين ص�غيرين م�ن الحج�ر عل�ي ش�كل ح�رف  

وشغل الجانب الشرقي من الفناء في المساحة . ويحتمل أن يكونا علي صلة بشعائر العيد الثPثيني

الم�دخل بمبن�ي ص�غير يطل�ق علي�ه الواقعة إلي الجنوب من الھرم المدرج و إلي الشمال من دھلي�ز 

 -١٩ا"شكال (ويظن بأن له صلة باحتفاKت العيد الثPثيني ). القصر(ًاصطPحا جوسق اليوبيل أو 

، وربما كان مخصصا لكي يقوم الملك بتغيير رموزه في داخله وأخذ رموز جديدة تتفق وا8له )٢١

العناص�ر المعماري�ة، ومنھ�ا ن�ه بع�ض وقد تھ�دم ھ�ذا المبن�ي وتبق�ي م. الذي ستؤدي الشعائر أمامه

بقاياھا علي أن السقف الحجري للمبني كان مدھونا وتدل . ثPث أعمدة مضلعة قائمة وسط المبني



ًأبوابا واحتفظ المبني ببعض ا"بواب الحيوية الثابتة التي تمثل . Kفbق النخيلبالون ا"حمر تقليدا 

اص��طدام المل��ك المھ��رول  باس��تدارة لتحاش��ي وش��كلت الزواي��ا الخارجي��ة للج��دران. ن��صف مفتوح��ة

  .الحادةلتأدية شعائر اKحتفال بالعيد الثPثيني بزوايا المبني 

  

، توج�د بقاي�ا معب�د أص�طلح عل�ي ت�سميته بمعب�د العي�د )الق�صر(  وإلي الشرق من جوسق اليوبي�ل 

 جن��وب ج��داره الثPثين��ي أو بھ��و اKحتف��اKت، ويوج��د الم��دخل إل��ي ھ��ذا البھ��و أو المعب��د ف��ي أق��صي

وك��ان يحت��وي عل��ي ص��فين م��ن الھياك��ل عل��ي امت��داد ض��لعيه ال��شرقي والغرب��ي الل��ذين . الغرب��ي

و ك�ان لك�ل ھيك�ل م�ن الھياك�ل المقام�ة أم�ام الج�دار ال�شرقي م�دخل ص�غير . يتوسطھما فناء المعبد

ي�ر يؤدي إلي غرفة فيھا م�شكاة، وكان�ت واجھ�ات الھياك�ل المقام�ة أم�ام الج�دار ال�شرقي ب�سيطة غ

مزخرفة، أما واجھات الھياكل المقامة أمام الجدار الغربي فقد زين كل منھ�ا بثPث�ة أعم�دة م�ضلعة 

ويعلو ا"عمدة الثPثة إفري�ز . ترتكز علي الواجھة، بحيث يعلو العمود ا"وسط ا_خرين المجاورين

ة، إذ كان بكل وتيجان تلك ا"عمدة فريدة في العمارة المصري. وكانت ا"سقف منحنية. بارز مقوس

عمود ثقب يخترقه، وسوي سطح الحجر أعلي ھذا الثقب، ومث�ل عل�ي ك�ل جان�ب م�ن الج�انبين م�ا 

يشبه ورقة من أوراق النبات، ويوجد ثقب أخر أسفل الثقب ا"ول، ومن أسفلھما يوجد نتوءان في 

وزود . ھ�ةوربما كانت تلك الثقوب مخصصة لتثبيت السواري الت�ي كان�ت تحم�ل ألوي�ة ا_ل. العمود

فن���اء المعب���د م���ن جھ���ة الجن���وب بقاع���دة حجري���ة كبي���رة، ربم���ا كان���ت مخص���صة لوض���ع عرش���ين 

وتبق�ت م�شكاة ف�ي . متجاورين، أحدھما للملك كحاكم لمصر العليا وا"خر له كح�اكم لم�صر ال�سفلي

 الجانب الشمالي من المعبد، واحتفظت بثمانية أقدام لتماثيل أربعة أشخاص، ربما كانت تمثل الملك

  . والملكة وأثنين من أبنائھما



  

، وكان يحيط ب�ه س�ور "مبني الجنوب"  ويوجد إلي الشمال من بھو اKحتفاKت مبني يعرف باسم 

وتزين واجھة المبني أربع�ة أعم�دة م�ضلعة تت�صل بالواجھ�ة المقوس�ة ف�ي . خاص وله فناء أمامي

يب��دأ أول ھ��ذه . ًيP من��هًوالمبن��ي م��صمت ف��ي مجمل��ه، وت��شغل الفراغ��ات ت��شغل حي��زا ض��ئ. أعPھ��ا

الفراغات بدھليز ضيق يمتد من المدخل الموجود في واجھة الجدار الجن�وبي م�ن المبن�ي، وي�ؤدي 

ويوج�د ج�دار يتعام�د عل�ي الط�رف ال�شرقي . الدھليز إل�ي مق�صورة ف�ي ج�درانھا م�شكوات ص�غيرة

ان��ت لھ��ا تيج��ان ، وكان��ت واجھت��ه مح��Pة بأعم��دة ربم��ا ك)٢٣ – ٢٢ا"ش��كال (ًللمبن��ي يمت��د جنوب��ا 

  .، وبه مقصورة جانبية صغيرة)٢٤شكل (محPة بورقتين متدليتين من أوراق النبات 

  

  

). ٢٥ش��كل " (مبن��ي ال��شمال"  يوج��د مبن��ي أخ��ر إل��ي ال��شمال م��ن مبن��ي الجن��وب يع��رف باس��م 

والمبنيان متشابھان في تخطيطھما وفي أكثر زخارفھما، ويتميز مبني ال�شمال ع�ن مبن�ي الجن�وب 

ن الجدار الشرقي المتعامد علي واجھة المبني والممتد إلي الجنوب بثPثة أعمدة في ش�كل في تزيي

ويخل�و ھ�ذا المبن�ي . ًومن المعروف أن نبات الب�ردي ك�ان رم�زا لل�شمال. غصن بردي بزھرة يانعة

أيضا من المقصورة الجنوبية التي أش�تمل عليھ�ا مبن�ي الجن�وب ف�ي ج�داره ال�شرقي المتعم�د عل�ي 

 وربما كان المبنيان يمثPن بھوين أو قاعتي عرش لكل منھما ھيك�ل م�ن غ�اب أو خ�شب .الواجھة

وربم�ا ك�ان . وجدران من حصير أو أعواد نبات، وجدار أمامي قليل اKرتفاع يسمح بدخول الضوء

الملك في العصور ا"قدم يستخدمھا في إدارة ش�ئون القط�رين، أو ف�ي الق�ضاء ب�ين الن�اس، وربم�ا 

  .بنيين مرتبطين باحتفاKت عيد السد أو العيد الثPثينيكان ھذين الم

  

  وعيد السد يرجع في أصله إلي عادة قديمة تقضي باK ي�سمح للح�اكم ب�أن تزي�د م�دة حكم�ه عل�ي 

ًثPث��ين عام��ا، ف��إذا أتمھ��ا ك��ان يقت��ل Kرتب��اط خي��ر القبيل��ة بالحال��ة ال��صحية للح��اكم وم��دي حيويت��ه، 

وال��راجح أن الم��صريين ا"وائ��ل ف��ي . زراعي��ة وقطع��ان الماش��يةوخاص��ة فيم��ا يتعل��ق بالمحاص��يل ال

ع��صور م��ا قب��ل الت��اريخ ق��د مارس��وا ھ��ذه الع��ادة، وتخل��صوا منھ��ا من��ذ أن خرج��وا م��ن جھال��ة ھ��ذه 

العصور البدائية، وأصبح بإمكان الملك أن يطيل مدة حكمه ب�أداء بع�ض ال�شعائر الت�ي تعين�ه عل�ي 

ين شعائر ھذا اKحتفال أن يؤدي الملك رقصات عنيفة أمام وربما كان من ب. تجديد حيويته وشبابه

ًبعض ا_لھة مقدما لھم بعض الرموز المرتبط�ة بك�ل م�نھم، حت�ى إذا م�ا أقتن�ع ھ�ذا ا8ل�ه ب�صPحية 



ول�م يك�ن أكث�ر المل�وك . الملك لPستمرار في الحكم فيعدو المل�ك للجل�وس عل�ي أح�د عرش�ي ال�بPد

ً عام�ا ف�ي حك�م ال�بPد قب�ل أن يحتفل�وا بھ�ذا العي�د، وم�ن ذل�ك أن ينتظروا حتى يتموا فت�رة الثPث�ين

  ً.الملك زوسر قد احتفل بھذا العيد رغم أن مدة حكمه لم تزد علي تسعة عشرا عاما

  

توجد غرفة صغيرة إلي الشمال من الھرم المدرج بجوار الجانب الشرقي للمعبد الجنائزي، وتعرف 

وھ��ي غرف��ة ص��غيرة لي��ست لھ��ا .  الم��ستخدم لبي��ت التمث��الھ��ذه الغرف��ة بال��سرداب، وھ��و الم��صطلح

ومث��ل م��صراعا الب��اب عل��ي ج��دارين يمت��دان أم��ام . أب��واب أو نواف��ذ م��شيدة م��ن الحج��ر الجي��ري

السرداب كما لو كان مفتوحين، وتتجه واجھة السرداب نحو ال�شمال، حي�ث ك�ان يعتق�د ب�أن أرواح 

 ال�سرداب فتحت�ان K تحازي�ان عين�ي التمث�ال وفتحت ف�ي واجھ�ة. الملوك تتواجد بين نجوم الشمال

أن ينعم بما كان يحرق من البخور قبل أداء الشعائر في ًتماما، وربما قصد منھما أن يتيحا للتمثال 

  .المعبد الجنائزي

  

ًطبيع�ي يمثل�ه جال�سا وقد عثر بداخل السرداب علي تمثال للملك زوسر من الحجر الجي�ري بحج�م  

وص��ور التمث��ال المل��ك . الي��دين والق��دمينة س��ابغة K يظھ��ر منھ��ا غي��ر ًعل��ي الع��رش وملتحف��ا بعب��اء

وعل��ي رأس��ه ال��شعر الم��ستعار بط��ول الكتف��ين وذق��ن م��ستعارة، وي��ضم التمث��ال الي��د اليمن��ي إل��ي 

  .الصدر،علي حين يبسط اليد اليسرى علي الجزء ا"على من الساق اليسرى

  

  



  

رج�ات أو س�ت م�صاطب تعل�و إح�داھما يتوسط المجموعة الجنائزي�ة ھ�رم م�درج مؤل�ف م�ن س�ت د

قاعدة الھرم مستطيلة الشكل، يمتد محورھا الطولي من الشرق إلي الغرب، ويبلغ طولھ�ا . ا"خرى

  ) . ٢٦شكل (ً مترا ٦٠ً مترا، ويبلغ ارتفاع الھرم نحو ١١٨ً مترا وعرضھا نحو ١٤٠نحو 

  

ً   ويب��دو أن ھ��ذه المقب��رة الملكي��ة ل��م يك��ن مخطط��ا لھ��ا ف��ي ا"ص��ل ً أن تتخ��ذ ش��كP ھرمي��ا م��درجا، ً ً ً

ً مت�را ٦٣ًويرجح أنھا صممت أوK في شكل م�صطبة مربع�ة يبل�غ ط�ول ك�ل ض�لع م أض�Pعھا نح�و 

وكان��ت . وترتف��ع فيم��ا ب��ين أربع��ة وس��تة أمت��ار، وتمي��ل ج��درانھا م��ن ال��داخل م��ن أس��فل إل��ي أعل��ي

 بحج�ر جي�ري المصطبة مشيدة بحجر جيري محلي قطع م�ن مح�اجر س�قارة، وك�سيت م�ن الخ�ارج

وخضعت تلك المصطبة للعديد من ا8ضافات والتعديPت المتتالي�ة حت�ى . جيد قطع من محاجر طره

  . اتخذت في النھاية شكل الھرم المدرج

  

   وتمثل أول تعديل في إضافة مبان بلغ عرضھا ثPثة أمتار إل�ي ك�ل جان�ب م�ن جوان�ب الم�صطبة 

رتف��اع ا8ض��افات ع��ن ارتف��اع الم��صطبة ا"ص��لية بحي�ث ظل��ت القاع��دة مربع��ة ال��شكل، وبحي��ث ق��ل ا

وكان ثاني ھذه التعديPت أن أضيفت إلي المصطبة إضافة أخرى في جانبھا الشرقي . بعض الشيء

بلغ عرض�ھا ت�سعة أمت�ار، فأص�بحت الم�صطبة ب�ذلك م�ستطيلة ال�شكل، يمت�د محورھ�ا الط�ولي م�ن 

جر الجيري الجيد أجري تعديل ثالث، وقبل أن تكسي المصطبة من الخارج بالح. الشرق إلي الغرب

تمثل في إضافة ثPثة أمتا تقريبا إلي كل جانب من جوانب المصطبة، وشيدت فوقھا ثPثة مصاطب 

 ٤٣وتحولت المصطبة بذلك إلي ھرم مدرج ذو أربع مصاطب، وبلغ ارتفاعه حينذاك . أخرى مائلة

الم�درج، وقب�ل ال�شروع ف�ي ك�ساء الھ�رم ًمترا، وبدأ تشييد المعبد الجنائزي إلي الشمال من الھرم 

من الخارج أجري تعديل رابع علي الھرم حيث ازداد امتداد الھ�رم م�ن جھات�ه ال�شمالية والغربي�ة، 

وك��ان التع��ديل . وأض��يفت علي��ه م��صطبتان أخرت��ان لي��صبح ھ��رم م��درج م��ن س��ت م��صاطب مائل��ة

ثم كسي الھرم من الخارج الخامس وا"خير ھو إضافة مبان أخرى في كل جھة من جھاته ا"ربع، 

  .بكساء من الحجر الجيري الجيد

  

  أما الجزء الواقع تحت سطح ا"رض، فقبل أن تشيد المصطبة ا"ولي قطع بئر في الصخر عمقھا 

وش��يدت غرف��ة دف��ن م��ستطيلة م��ن حج��ر . ً مت��را وط��ول ك��ل جان��ب م��ن جوانبھ��ا س��بعة أمت��ار٢٨



ًو ال�شمال، يزي�د طول�ه قل�يP ع�ن الع�شرين مت�را، الجرانيت أسفل ھذه البئر، وقطع دھليز يتجه نح� ً

بحيث يكون مدخل ھذا الدھليز خارج مبني المصطبة ا"ول�ي، ويف�تح ف�ي البئ�ر أعل�ي غرف�ة ال�دفن 

أما غرفة الدفن نفسھا فP يمكن الوصول إليھا إK عن طريق فتحة م�ستديرة ف�ي س�قفھا، . مباشرة

.  وكان�ت م�ن الحج�ر الجي�ري وق�د تھ�دمت ا_نوتوجد ھ�ذه الفتح�ة ف�ي داخ�ل غرف�ة أخ�رى فوقھ�ا،

وكانت ھذه الفتحة مسدودة بكتلة كبيرة من حجر الجرانيت تزن اكثر م�ن ثPث�ة أمت�ار وترتف�ع إل�ي 

  .مترين تقريبا

  

  وتوجد في مستوي غرف�ة ال�دفن أو ب�القرب م�ن جوان�ب البئ�ر أربع�ة دھ�اليز طويل�ة محف�ورة ف�ي 

ازن، وي�ؤدي ال�دھليز الراب�ع إل�ي ع�دة قاع�ات، منھ�ا أرب�ع الصخر، تؤدي ثPثة منھ�ا إل�ي ع�دة مخ�

ا"زرق، وھي تشبه في شكلھا العام ) القيشاني(قاعات كسيت جدرانھا بقوالب صغيرة من القراميد 

ويوج�د ف�ي أح�د الج�دران ثPث�ة م�شكاوات تمث�ل . الحصير الذي ك�ان يغط�ي ج�دارن الق�صر الملك�ي

وش منف�ذة بدق�ة، تمث�ل المل�ك زوس�ر وھ�و ي�ؤدي بع�ض ًأبواب�ا وھمي�ة تواج�ه ال�شرق، وتحليھ�ا نق�

  .شعائر عيد السد، وسجل اسم الملك زوسر وألقابه علي أطر تلك ا"بواب

  

  وعندما أستقر الرأي علي بناء مصاطب أخرى فوق المصطبة ا"صلية، وما تبع ذلك من إضافات 

عل�ي ذل�ك أن س�د الم�دخل في مختلف اKتجاھات بما في ذلك الجانب الشمالي من المصطبة، ترتب 

ًا"صلي الذي كان يؤدي إلي غرفة الدفن، ومن ثم قطع مدخل جديد إل�ي جھ�ة ال�شمال أي�ضا، وھ�و 

أبعد من المدخل ا"ول ويقع داخل حرم المعبد الجنائزي، ويبدأ بدرجات سلم ثم يمت�د ال�دھليز حي�ث 

  . لدفنيلتقي بالدھليز ا"قدم قرب نھايته علي بعد مسافة قليلة من غرفة ا

  وقد دفن بعض أفراد أسرة الملك زوسر قرب ھرمه، إذ يوجد أحد عشر بئرا في الجانب ال�شرقي 

ً مت�را، ويمت�د م�ن ق�اع ك�ل منھ�ا دھلي�ز  يتج�ه ناحي�ة ٣٢من الھرم، ويبلغ عمق كل منھا أكث�ر م�ن 

خل وق�د عث�ر ف�ي أح�د ھ�ذه ال�دھاليز عل�ي ت�ابوتين م�ن المرم�ر ب�دا. الغرب تحت المصطبة ا"صلية

ويبدو أن ھذه ا_بار قد قطعت في مرحلة مبكرة من العمل في الھرم . إحداھما مومياء لطفل صغير

  .المدرج، حيث غطتھا ا8ضافات والتعديPت التي أدخلت علي الجانب الشرقي من الھرم

  

ًفيوجد في شمال الھرم مجاورا للسرداب، وكان مخصصا "داء ) ٢٧شكل (  أما المعبد الجنائزي  ً
ويوجد مدخل المعبد الجنائزي في أقصي جنوب . شعائر الجنائزية للملك المتوفى ولتقديم القرابينال



الجانب الشرقي من المعبد، ويؤدي إلي مجموعة دھاليز تحيط بالمعبد من جھاته الشمالية 
ويتوسط المعبد فناءان، زودت الواجھة الداخلية لكل منھما بأربعة أعمدة . والغربية والشرقية

ناه يصل بين كل أثنين منھا جدار، ويتخللھا ثPثة مداخل تؤدي إلي ا"جزاء الداخلية للمعبد مق
ويشغل الجانب . حيث قدس ا"قداس الذي يرتكز علي الھرم، وكان بجداره الجنوبي مشكاتان

الغربي من المعبد في جزئيه الشمالي والجنوبي مجموعتين من الدھاليز القصيرة التي يؤدي كل 
وربما كان في اشتمال المعبد . ًإلي قاعة يوجد في أرضيتھا حوض كان مخصصا لماء الغسلمنھا 

الجنائزي علي فناءين وقاعتين لPغتسال ومشكاتين في قدس ا"قداس ما يشير إلي ازدواجية 
 الشعائر التي كانت تؤدي فيه للملك المتوفى،


