
  في دھشور" سنفرو"ھرما الملك 

تي تقع جن�وبي س�قارة عل�ي ال�ضفة الغربي�ة للني�ل، ھرمين في منطقة دھشور ال" سنفرو"    شيد 

  .يعرف الجنوبي منھما بالھرم المنحني، علي حين يعرف الشمالي منھما بالھرم ا$حمر

  

  الھرم المنحني وملحقاته الجنائزية - ١

  

  المنحني في دھشور" سنفرو"ھرم ) ٣٢شكل (

ار جوانب�ه ب�القرب م�ن الجن�وبي ف�ي دھ�شور ب�الھرم المنحن�ي نظ�را 4نك�س" سنفرو"   سمي ھرم 

منتصفه بزاوي�ة أص�غر م�ن زاوي�ة مي�ل أس�طح الھ�رم م�ع القاع�دة، إذ تبل�غ زاوي�ة مي�ل الھ�رم عن�د 

.  درج�ة٤٣.٢١ درج�ة، عل�ي ح�ين تغي�رت تل�ك الزاوي�ة عن�د منت�صف الھ�رم إل�ي ٥٤.٣١القاعدة 

فاعه النھ�ائي، وأرجع البعض تغيير زاوية الميل في الھرم إلي الرغبة في سرعة إتمامه بتقليل ارت

علي حين أرجع آخرون ذلك إلي الرغبة في تقليل ثقل ا$حجار فوق الغ�رف الداخلي�ة الت�ي ظھ�رت 

  .في جدرانھا الشقوق التي ملئوھا قديما بالجبس

     



    شيد الھرم المنحني بكتل من الحجر الجيري المحلي، وكسي بأحجار جيرية جيدة 4 يزال الكثير 

قاعدة الھرم مربعة ال�شكل، يبل�غ ط�ول ك�ل ض�لع م�ن أض�Lعھا .  حتى اJنمنھا في موقعه ا$صلي

وتغي�رت زاوي�ة مي�ل الھ�رم . ً مت�را١٠١.١٥ً مترا، ويقدر ا4رتفاع ا$ص�لي للھ�رم بنح�و ١٨٨.٦٠

  ً. مترا٤٩.٧بعد أن ارتفع البناء إلي 

  قطاع رأسي للھرم المنحني متجھا من الشمال إلي الجنوب) ٣٣شكل  (

  

  قطاع رأسي للھرم المنحني متجھا من الشرق إلي الغرب) ٣٤شكل (



  

  الدھاليز والغرف الداخلية في الھرم المنحني بدھشور) ٣٥شكل (

  

ً مترا من مستوي سطح ١١.٨٠   للھرم مدخLن، يوجد أولھما في الواجھة الشمالية علي ارتفاع 

. ً مت�را م�ن القاع�دة٣٣.٣٢ ا$رض، ويوجد المدخل الثاني في الواجھة الغربية للھرم علي ارتفاع

 ١.١٠ً مت�را، ويرتف��ع س��قفه ٧٩.٥٣أم�ا الم��دخل ال��شمالي، في�ؤدي إل��ي دھلي��ز منح�در يبل��غ طول��ه 

أم�ا غرف�ة ال�دفن، .  ً مترا١٢.٦٠ًمترا، وينتھي بردھة أفقية ذات سقف متدرج يرتفع عن ا$رض 

ً مت�را م�ن ٦.٢٥تف�اع فيمكن الوص�ول إليھ�ا عب�ر فتح�ة ف�ي الج�دار الجن�وبي لتل�ك الردھ�ة عل�ي ار

يتف�رع م�ن . ً مت�را١٢.٣٠ولھذه الغرفة أيضا سقف متدرج يبدأ في تدرجه علي ارتف�اع . أرضيتھا

ًالجدار الجنوبي لھذه الغرفة دھليزان، يؤدي أولھم�ا إل�ي بئ�ر ترتف�ع رأس�يا دون أن ت�ؤدي إل�ي أي 

ً مت�را ١٢.٦٠ف�ع مدخل�ه إل�ي أما الدھليز الثاني فيرت. من الدھاليز أو الغرف المعروفة داخل الھرم

وھذا ال�دھليز غي�ر م�ستقيم، . ًفي أرضية غرفة الدفن، ويرتفع الدھليز إلي أعلي كلما تقدمنا جنوبا

أم�ا ھ�ذا ال�دھليز الث�اني، فيتج�ه م�ن ال�شرق إل�ي . ويؤدي في نھايته إل�ي دھلي�ز آخ�ر متعام�د علي�ه

الثاني�ة الت�ي كان�ت تغل�ق بمت�راس الغرب، ويؤدي في نھاية امتداده جھة ال�شرق إل�ي غرف�ة ال�دفن 

أم�ا ع�ن ا4مت�داد الغرب�ي . وسقف ھذه الغرفة متدرج مثل غرف�ة ال�دفن ا$ول�ي. حجري في الدھليز

ًللدھليز السابق، فيبدأ بمتراس حجري، ويرتفع إلي أعلي كلما اتجھنا غربا حيث ينتھي بعد مسافة 

  ً. مترا٣٣.٣٢ الھرم ً مترا بالمدخل الغربي للھرم الذي يرتفع عن قاعدة٦٤.٦٣

  

      أما عن العناصر المعمارية ا$خرى الت�ي كان�ت تؤل�ف م�ع الھ�رم المنحن�ي مجموع�ة جنائزي�ة 

متكاملة، فتبدأ بمعبد الوادي المشيد علي حافة ا$رض المزروعة في الجھة الشمالية الشرقية م�ن 

لجن��وب، وتبل��غ أبع��اده والمعب��د م��ستطيل ال��شكل، يمت��د مح��وره الط��ولي م��ن ال��شمال إل��ي ا. الھ��رم

وكان المعبد محاط بسور سميك م�ن الط�وب الل�بن، وكان�ت ل�ه . ًم عرضا٢٦.٢٠ًم طو4 و ٤٧.١٦

يتقدم المعبد من جھة الجنوب فناء خارجي يفتح من الغرب�ي . بوابة ضخمة تتوسط جداره الشرقي

يم�ت عل�ي وق�د أق. في الطريق ال�صاعد، عل�ي ح�ين يف�تح م�ن ال�شرق ف�ي ال�سور الخ�ارجي للمعب�د

وھ�ذا الم�دخل إض�افة . جانبي المدخل لوحتان كبيرتان م�ن الحج�ر الجي�ري مزينت�ان بنق�شين للمل�ك

أم�ا الم�دخل الرئي�سي لمعب�د ال�وادي، فيتوس�ط الواجھ�ة الجنوبي�ة . متأخرة عن عھ�د المل�ك س�نفرو

للمعب�د، وي��ؤدي إل��ي دھلي�ز طوي��ل ض��يق، زي�ن ج��داراه ال��شرقي والغرب�ي بمن��اظر ت��صور ش��خوص 



ياع م�ن الن�ساء وعل�ي رأس ك�ل م�نھن اس�م ال�ضيعة أو ا]قل�يم ال�ذي تمثل�ه، كم�ا زين�ا بمن�اظر الض

وأح��يط ال��دھليز م��ن ك��ل م��ن جانبي��ه ال��شرقي والغرب��ي بق��اعتين . أخ��رى تمث��ل المل��ك أم��ام اJلھ��ة

وي��ؤدي ھ��ذا ال��دھليز م��ن ناحيت��ه ال��شمالية إل��ي فن��اء . م��سقوفتين، ي��رجح اس��تخدامھما كمخ��ازن

وقد زينت سطوح تلك الدعامات . فة يعتمد سقفھا علي عشر دعامات في صفينمكشوف، زود بص

بمناظر مختلفة، منھا ما يمثل الملك عند أداءه ش�عائر العي�د الثLثين�ي أو عن�د أداء ش�عائر تأس�يس 

أما الصفة، فتؤدي من جھتھا الشمالية إلي ست مقاصير متماثلة في صف واحد، وبالجدار . المعبد

ھا مشكاة تتوسطه، حيث عثر في ثLث منھا علي تماثيل أكبر م�ن الحج�م الطبيع�ي الشمالي لكل من

  . للملك سنفرو، كما أحيطت كل مشكاة منھا بنقوش مختلفة 

   وكان معب�د ال�وادي بمثاب�ة الم�دخل إل�ي المجموع�ة الھرمي�ة، وكان�ت ت�ؤدي في�ه ش�عائر التحن�يط 

 شعائر فتح الفم وغير ذلك من شعائر دفن جثة والتطھير لجثة الملك المتوفى، كما كانت تؤدي فيه

  .الملك المتوفى

  

  المنحني بدھشور" سنفرو"رسم تخطيطي لمعبد الوادي لھرم ) ٣٦شكل (



  شخوص الضياع من النساء في معبد الوادي للھرم المنحني ) ٣٧شكل  (

ن�ب الغرب�ي    يصل بين معبد الوادي وبقية عناصر المجموعة الھرمية طريق صاعد يب�دأ م�ن الجا

للفناء الخارجي لمعبد الوادي متجھا نحو الجن�وب الغرب�ي ليف�تح ف�ي النھاي�ة ف�ي س�ور المجموع�ة 

ً مت�را، وق�د ٦٠٠يبل�غ ط�ول الطري�ق ال�صاعد نح�و . الھرمية عند الطرف الشرقي ل�ضلعه ال�شمالي

حدد من الج�انبين بج�دارين م�ن الحج�ر، وھ�و غي�ر م�سقوف وأرض�يته مرص�وفة بكت�ل م�ن الحج�ر 

  . جيري المغطي بطبقة من الطمي ال

  

  المنحني بدھشور" سنفرو"رسم تخطيطي للمعبد الجنائزي لھرم ) ٣٨شكل (

  



ًأم�ا المعب�د الجن�ائزي، فيوج�د ش�رقي الھ�رم مLص�قا .    يحيط بالھرم وبقية ملحقاته سور خ�ارجي

لل�بن منتصف ضلعه الشرقي، وكان يتكون في ا$صل من فناء مك�شوف مح�اط ب�سور م�ن الط�وب ا

. من جھاته الشمالية والشرقية والجنوبية، ويوجد مدخله في الطرف الشرقي م�ن ج�داره ال�شمالي

وك�ل لوح�ة منھم�ا .  أمت�ار٩وكانت بداخله لوحتان كبيرتان من الحجر، يبلغ ارتفاع كل منھما نحو 

حجري�ة تتقدمھما من الشرق مائدة ق�رابين وكانت . لھا قمة مقوسة، وزينت كل منھما بنقش للملك

وقد تع�رض ھ�ذا المعب�د ]ض�افات وتع�ديLت . علي شكل عLمة       موضوعة فوق قاعدة حجرية

معمارية متعددة تمت علي ا$رجح في أواخ�ر ع�صر الدول�ة القديم�ة وف�ي ع�صر الدول�ة الوس�طي، 

فزود بردھة من ناحيته الشمالية، وأحيطت اللوحتان بجدران من الط�وب الل�بن، وق�سم الفن�اء إل�ي 

وألحقت بالھرم مجموع�ة م�ن المب�اني الم�شيدة ب�الطوب الل�بن ف�ي الناحي�ة الجنوبي�ة . ف عديدةغر

  .ويعتقد أنھا استخدمت كمخازن للغLلالشرقية من فناء الھرم، 

  

  المنحني وملحقاته الجنائزية" سنفرو"رسم تخطيطي لھرم ) ٣٩شكل (

  

ًت�را م�ن منت�صف ال�ضلع الجن�وبي  م٥٥   زودت المجموعة الھرمية بھرم صغير يقع علي مسافة 

وأق�يم . للھرم، ويوجد مدخل الھرم الجنوبي في جھته الشمالية، ويؤدي إلي غرف�ة داخلي�ة ص�غيرة

ھيكل ص�غير ف�ي ش�مال الھ�رم أم�ام الم�دخل، وعث�ر عل�ي ل�وحتين م�ن الحج�ر الجي�ري ف�ي الناحي�ة 

اللوح��ات الت��ي عث��ر ال��شرقية م��ن الھ��رم الجن��وبي، وزخرف��ت اللوحت��ان بزخ��ارف مماثل��ة لزخ��ارف 

  .عليھا في المعبد الجنائزي وبجوار المدخل الشرقي لمعبد الوادي

  



  )الھرم ا$حمر(الھرم الشمالي  - ٢

  

  في دھشور) الھرم ا$حمر(الشمالي " سنفرو"ھرم ) ٤٠شكل (

   

الشمالي أقدم مقبرة ملكية معروفة صممت منذ البداية ونفذت لتكون " سنفرو"     يعد ھرم الملك 

إلي تشييد ھرم آخر له، ويب�دو أن�ه ق�د " سنفرو"و4 ندري شيئا عن السبب الذي دفع . ً كامLًھرما

  . بدأ في تشييد ھذا الھرم قبل ا4نتھاء من تشييد الھرم المنحني

   ش��يد الھ��رم بكت��ل م��ن ا$حج��ار الجيري��ة المحلي��ة، وك��ان ك��ساؤه الخ��ارجي م��ن ا$حج��ار الجيري��ة 

ً مترا، وكان ارتفاعه ا$ص�لي ٢٢٠، يبلغ طول كل ضلع من أضLعھا وقاعدة الھرم مربعة. الجيدة

 درج�ة، وھ�ي زاوي�ة تق�ل كثي�را ٤٣.٤٠ً مترا، وزاوية ميل جوانب�ه عل�ى القاع�دة ٩٩وقت تشييده 

ًيوج�د م�دخل الھ�رم ف�ي الناحي�ة ال�شمالية متطرف�ا ناحي�ة .  عن زوايا ميل اكث�ر ا$ھرام�ات ا$خ�رى

يؤدي المدخل إلي دھليز منحدر يبلغ طوله . ً مترا٢٨توي القاعدة الشرق، ويرتفع المدخل عن مس

يف�تح ھ�ذا ال�دھليز ف�ي دھلي�ز أخ�ر أفق�ي يبل�غ طول�ه س�بعة .  ً مترا١.٢٠ً مترا، وارتفاع سقفه ٦٠

وي�ؤدي ھ�ذا ال�دھليز ا$فق�ي إل�ي ث�Lث غ�رف لك�ل منھ�ا س�قف . ً مت�را١.٢٠أمتار، وارتف�اع س�قفه 

لثانية إلي حد بعيد، وھما ف�ي م�ستوي واح�د، وتبل�غ أبع�اد ك�ل منھم�ا تشبه الغرفة ا$ولي ا. متدرج

وتوج��د فتح��ة ف��ي الج��دار الجن��وبي للغرف��ة الثاني��ة عل��ي . ً مت��ر عرض��ا٣.٦٠ً مت��ر ط��و4 ، و ٩.٣٠

ً مت��را م��ن س��طح أرض��ية الغرف��ة ت��ؤدي إل��ي الغرف��ة الثالث��ة، وھ��ي أكث��ر ات��ساعا م��ن ٧.٥٠ارتف��اع  ً

ً متر عرضا، ويرتفع سقفھا ٤,٠٥ متر طول متر طو4، و٩.٣٠ادھا الغرفتين السابقتين، وتبلغ أبع

  .   مترا١٥عن ا$رضية 

 


