
   ھرم سقارة المدرج وملحقاته الجنائزية–أ 

لم��درج م��ن أج��ل مؤس��س ا!س��رة الثالث��ة وارت��بط ت��شييد تل��ك المجموع��ة    ش��يد ھ��رم س��قارة ا

الذي عاش في أي�ام حك�م المل�ك زوس�ر، " إيمحوتب"بالمھندس المعماري ) ١٥شكل (الھرمية 

آله الطب لمھارته في الط�ب، ون�سب إلي�ه اكت�شاف " اسكلبيوس"وأعتقد ا8غريق اعتقدوا أنه 

 المل��ك زوس��ر اعتراف��ا من��ه بعبقريت��ه، ب��أن أذن ل��ه ف��ن البن��اء با!حج��ار المنحوت��ة، وق��د كاف��أه

بتسجيل اسمه علي قاعدة أحد تماثيله، وھو شرف لم يحظي به الكثيرون غيره ط�وال الت�اريخ 

خ�ازن مل�ك م�صر العلي��ا "واحتفظ�ت قاع�دة التمث�ال بجان�ب م�ن ألقاب�ه ومنھ�ا . الم�صري الق�ديم

بط��ت بكب��ار كھن��ة ع��ين ش��مس ، و ، وھ��و م��ن ا!لق��اب الت��ي ارت" ، كبي��ر ال��رائين" وال��سفلي

  " .الكاھن المرتل"، و "المشرف علي المعماريين"

  

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

 استخدام الحجر علي نطاق واسع لبناء الجزء العلوي من المقبرة، أو ف�ي ت�شييد العناص�ر – ١

  .المعمارية ا!خرى في تلك المجموعة

 اKنتقال ب�الجزء العل�وي للمقب�رة الملكي�ة م�ن ش�كل الم�صطبة الم�ستطيلة إل�ي ھيئ�ة الھ�رم – ٢

  .المدرج

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

 اشتمال ھذه المجموعة الھرمية علي العديد من العناصر المعمارية التي ليس لھا مثيل في – ٤

عم��ارة الجنائزي��ة، ف��ضP ع��ن بع��ض العناص��ر ا!خ��رى الت��ي K يوج��د لھ��ا مثي��ل ف��ي العم��ارة ال

  .المصرية بعامة

  

يحيط بالھرم والمباني الملحقة به سور من الحجر الجيري ا!بيض الذي قطع ف�ي حج�م ص�غير 

 ويبل�غ ط��ول. تقلي�دا لحج�م قوال��ب الط�وب الل��بن الت�ي كان�ت ت��ستخدم ف�ي البن��اء ف�ي ذل�ك الح��ين

. ً مت�را٦٠،٢٧٧ مترا، وعرض�ه م�ن ال�شرق إل�ي الغ�رب ٥٤٤السور من الشمال إلي الجنوب 

 مت��را، ويبل��غ س��مكه نح��و ثماني��ة أمت��ار، وحل��ي ال��سطح ١٠.٤٠وك��ان ارتفاع��ه عن��د ت��شييده 

الخارجي للسور مشكاوات مدرجة، يتخللھ�ا ف�ي الجوان�ب ا!ربع�ة م�ا يمث�ل خم�سة ع�شر برج�ا 

ًساوية، في كل منھا ما يمثل بابا مصمتا مغلقا ذو م�صراعين، فيم�ا ًمستطيP علي أبعاد غير مت ً ً

الضلع الشرقي، إذ يحتوي علي م�دخل حقيق�ي يل�غ ات�ساعه عدا البرج الواقع في أقصي جنوب 

  .بمثابة المدخل الرئيسي لتلك المجموعة الھرميةًمترا واحدا، وكان 

  



  

. ً مترا، ويمتد من الشرق إلي الغرب٥٤يؤدي المدخل إلي بھو يشتمل علي دھليز يبلغ طوله   

ًويحتوي الدھليز علي ص�فين م�ن ا!عم�دة، ف�ي ك�ل ص�ف ع�شرون عم�ودا، ويعتم�د ك�ل عم�ود 

علي جدار يصل بينه وبين أحد الجدارين الجانبيين، وق�د نح�ت ك�ل منھ�ا ف�ي ش�كل حزم�ة غي�ر 

ر ا!عمدة من أسفل ويصغر قط. كاملة من الغاب أو الجريد بما K مثيل له في العمارة المصرية

إلي أعلي بما يتف�ق وش�كل ح�زم النب�ات، ولYعم�دة تيج�ان K مثي�ل لھ�ا ف�ي العم�ارة الم�صرية، 

ًوربما يمثل ھذا التاج الجزء المورق من الغ�اب، أو ربم�ا ك�ان يمث�ل رباط�ا م�ن ورق الغ�اب أو 

  .سعف الجريد يحيط بجميع عيدان الحزمة فيما عدا ثPثة منھا

  

عمدة علي قواعد مسطحة، يظ�ن أنھ�ا كان�ت ت�ستخدم ف�ي المب�اني الم�شيدة م�ن   وتقوم ھذه ا!

وليس من شك في أن . اللبن لحماية ا!طراف السفلي لحزم الغاب أو الجريد من رطوبة ا!رض

المصريين كانوا علي دراية بإقامة ا!عمدة المستقلة من الخشب، غير أن�ه نظ�را لح�داثتھم ف�ي 

 علي ثقة بقدرة ا!عمدة الحجري�ة عل�ي حم�ل أحج�ار ال�سقف، ول�ذلك البناء بالحجر، فلم يكونوا

  ).١٦شكل (جعلوھا تعتمد علي جدران من خلفھا 

  

، ينتھ�ي )١٧ش�كل . (  وسقف البھو بكتل حجرية ذات استدرات من أس�فل تمث�ل أف�Pق النخي�ل

 ي�ربط البھو من ناحيته الغربية بردھة مستطيلة مستعرضة، يعتمد سقفھا عل�ي ثماني�ة أعم�دة،

ًويوجد في نھاية الردھة ممر ضيق يشتمل علي مدخل يمثل بابا . كل عمودين معا جدار بينھما

  .نصف مفتوح

  



ويوج�د ف�ي أق�صي .   يؤدي ھذا الم�دخل إل�ي فن�اء مت�سع يق�ع إل�ي الجن�وب م�ن الھ�رم الم�درج

 ًجن��وب ھ��ذا البن��اء مبن��ي يع��رف اص��طPحا ب��المقبرة الجنوبي��ة، ويPص��ق ھ��ذا المبن��ي ال��ضلع

الجنوبي للسور المحيط بالمجموعة الھرمية، وھو عبارة عن مصطبة ذات سطح منحني ط�ول 

وطول ضلعھا الممت�د م�ن ال�شمال إل�ي الجن�وب . ً مترا٨٤ضلعھا الممتد من الشرق إلي الغرب 

ً مترا، ويوجد مدخل المقبرة في الجانب الجنوبي منھ�ا، وزود الم�دخل ب�درج يف�تح ف�ي بئ�ر ١٢

وفي ق�اع ھ�ذه البئ�ر غرف�ة . ً مترا٢٨ع من أضPعھا سبعة أمتار، وعمقھا مربعة طول كل ضل

 مت��را، وتق��ع ف��ي غربھ��ا ١، ٦٠م��شيدة م��ن كت��ل مربع��ة م��ن الجراني��ت ط��ول ك��ل ض��لع منھ��ا 

وشرقھا دھاليز وممرات زينت جدرانھا بقوالب من القيشاني ا!زرق تمثل ستائر الحصير علي 

اوات ف�ي ش�كل أب�واب تواج�ه ال�شرق، تحليھ�ا نق�وش وزين أحد الجدران بثPثة م�شك. الجدران

ولھ��ذه المقب�رة مق�صورة ف�وق س��طح . دقيق�ة تمث�ل المل�ك وھ�و ي��ؤدي بع�ض ش�عائر عي�د ال�سد

ا!رض، يحلي جداريھا الشمالي والشرقي من الخارج مشكاوات يعلوھا إفريز مزخرف بحي�ات 

  ).١٨شكل (الكوبرا 

  

صرية إل�ي أن الغ�رض م�ن ھ�ذه المقب�رة أن تك�ون   ويشير أكثر الم�شتغلين بدراس�ة ا^ث�ار الم�

قبرا رمزيا للملك زوسر بوصفه ملك�ا للوج�ه القبل�ي، ويظ�ن آخ�رون إل�ي أنھ�ا كان�ت مخص�صة 

  .، وربما كانت مرتبطة ببعض شعائر عيد السد)ا!واني الكانوبية(لدفن أواني ا!حشاء 

  



ن ال��ضلع الجن��وبي للھ��رم   وعث��ر ف��ي فن��اء تل��ك المجموع��ة الھرمي��ة ف��ي الم��سافة الفاص��لة ب��ي

المدرج والضلع الشمالي للمقب�رة الجنوبي�ة عل�ي بقاي�ا بن�ائين ص�غيرين م�ن الحج�ر عل�ي ش�كل 

وش�غل الجان�ب ال�شرقي م�ن .  ، ويحتمل أن يكونا عل�ي ص�لة ب�شعائر العي�د الثPثين�يBحرف  

الم�دخل الفناء في المساحة الواقعة إل�ي الجن�وب م�ن الھ�رم الم�درج و إل�ي ال�شمال م�ن دھلي�ز 

ويظن بأن ل�ه ص�لة باحتف�اKت ). القصر(ًبمبني صغير يطلق عليه اصطPحا جوسق اليوبيل أو 

، وربم�ا ك�ان مخص�صا لك�ي يق�وم المل�ك بتغيي�ر رم�وزه ف�ي )٢١ -١٩ا!شكال (العيد الثPثيني 

وقد تھدم ھذا المبني وتبقي . الذي ستؤدي الشعائر أمامهداخله وأخذ رموز جديدة تتفق وا8له 

بقاياھ�ا وت�دل . العناصر المعمارية، ومنھ�ا ث�Pث أعم�دة م�ضلعة قائم�ة وس�ط المبن�ينه بعض م

واح��تفظ . Kف��aق النخي��لعل��ي أن ال��سقف الحج��ري للمبن��ي ك��ان م��دھونا ب��الون ا!حم��ر تقلي��دا 

وش��كلت الزواي��ا . ًأبواب��ا ن��صف مفتوح��ةالمبن��ي ب��بعض ا!ب��واب الحيوي��ة الثابت��ة الت��ي تمث��ل 

اص��طدام المل��ك المھ��رول لتأدي��ة ش��عائر اKحتف��ال بالعي��د  باس��تدارة لتحاش��ي الخارجي��ة للج��دران

  .الحادةالثPثيني بزوايا المبني 

  

، توجد بقايا معبد أصطلح علي تسميته بمعبد العي�د )القصر(  وإلي الشرق من جوسق اليوبيل 

 جن�وب ج�داره الثPثيني أو بھو اKحتفاKت، ويوجد المدخل إلي ھذا البھو 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 كان لكل ھيكل من الھياكل المقامة أمام الجدار الشرقي م�دخل ص�غير . يتوسطھما فناء المعبد

ير يؤدي إلي غرفة فيھا مشكاة، وكانت واجھات الھياكل المقامة أمام الجدار الشرقي بسيطة غ

مزخرف�ة، أم��ا واجھ��ات الھياك��ل المقام�ة أم��ام الج��دار الغرب��ي فق��د زي�ن ك��ل منھ��ا بثPث��ة أعم��دة 

ويعل�و ا!عم�دة . مضلعة ترتكز علي الواجھة، بحيث يعلو العمود ا!وس�ط ا^خ�رين المج�اورين

وتيج�ان تل�ك ا!عم�دة فري�دة ف�ي العم�ارة . وكان�ت ا!س�قف منحني�ة. الثPثة إفريز ب�ارز مق�وس



ة، إذ كان بكل عمود ثقب يخترقه، وسوي س�طح الحج�ر أعل�ي ھ�ذا الثق�ب، ومث�ل عل�ي المصري

كل جانب من الجانبين ما يشبه ورقة من أوراق النبات، ويوج�د ثق�ب أخ�ر أس�فل الثق�ب ا!ول، 

وربم�ا كان�ت تل�ك الثق�وب مخص�صة لتثبي�ت ال�سواري . ومن أسفلھما يوجد نتوءان في العم�ود

وزود فناء المعبد من جھة الجنوب بقاعدة حجرية كبي�رة، ربم�ا . ھةالتي كانت تحمل ألوية ا^ل

كانت مخصصة لوضع عرشين متجاورين، أحدھما للملك كحاكم لمصر العليا وا!خر ل�ه كح�اكم 

وتبقت مشكاة في الجانب الشمالي من المعبد، واحتفظ�ت بثماني�ة أق�دام لتماثي�ل . لمصر السفلي

  .  والملكة وأثنين من أبنائھماأربعة أشخاص، ربما كانت تمثل الملك

  

، وك�ان يح�يط ب�ه "مبن�ي الجن�وب"  ويوجد إلي الشمال من بھو اKحتفاKت مبني يع�رف باس�م 

وت��زين واجھ��ة المبن��ي أربع��ة أعم��دة م��ضلعة تت��صل بالواجھ��ة . س��ور خ��اص ول��ه فن��اء أم��امي

. ًيP من�هًوالمبني مصمت ف�ي مجمل�ه، وت�شغل الفراغ�ات ت�شغل حي�زا ض�ئ. المقوسة في أعPھا

يبدأ أول ھذه الفراغات بدھليز ضيق يمتد من المدخل الموجود في واجھة الجدار الجنوبي م�ن 

ويوجد ج�دار يتعام�د عل�ي . المبني، ويؤدي الدھليز إلي مقصورة في جدرانھا مشكوات صغيرة

، وكان�ت واجھت�ه مح�Pة بأعم�دة ربم�ا )٢٣ – ٢٢ا!شكال (ًالطرف الشرقي للمبني يمتد جنوبا 

، وب�ه مق�صورة جانبي�ة )٢٤شكل (انت لھا تيجان محPة بورقتين متدليتين من أوراق النبات ك

  .صغيرة

  

  

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

والمبني��ان مت��شابھان ف��ي تخطيطھم��ا وف��ي أكث��ر زخارفھم��ا، ويتمي��ز مبن��ي ال��شمال ع��ن مبن��ي 

ن الج�دار ال�شرقي المتعام�د عل�ي واجھ�ة المبن�ي والممت�د إل�ي الجن�وب بثPث�ة الجنوب في ت�زيي

. ًومن المعروف أن نبات البردي ك�ان رم�زا لل�شمال. أعمدة في شكل غصن بردي بزھرة يانعة

ويخلو ھذا المبني أيضا من المقصورة الجنوبي�ة الت�ي أش�تمل عليھ�ا مبن�ي الجن�وب ف�ي ج�داره 

 وربما كان المبنيان يمثPن بھوين أو قاعتي ع�رش لك�ل منھم�ا .الشرقي المتعمد علي الواجھة

ھيكل من غاب أو خشب وجدران من حصير أو أعواد نبات، وجدار أمامي قليل اKرتفاع يسمح 

وربما كان الملك في الع�صور ا!ق�دم ي�ستخدمھا ف�ي إدارة ش�ئون القط�رين، أو . بدخول الضوء

بني��ين م��رتبطين باحتف��اKت عي��د ال��سد أو العي��د ف��ي الق��ضاء ب��ين الن��اس، وربم��ا ك��ان ھ��ذين الم

  .الثPثيني

  



  وعيد السد يرجع في أصله إلي ع�ادة قديم�ة تق�ضي ب�اK 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 

وال�راجح أن الم�صريين . زراعي�ة وقطع�ان الماش�يةحيويته، وخاصة فيم�ا يتعل�ق بالمحاص�يل ال

ا!وائل في عصور ما قبل التاريخ قد مارسوا ھذه الع�ادة، وتخل�صوا منھ�ا من�ذ أن خرج�وا م�ن 

جھالة ھذه العصور البدائية، وأص�بح بإمك�ان المل�ك أن يطي�ل م�دة حكم�ه ب�أداء بع�ض ال�شعائر 

ين شعائر ھذا اKحتفال أن يؤدي الملك وربما كان من ب. التي تعينه علي تجديد حيويته وشبابه

ًرقصات عنيفة أمام بع�ض ا^لھ�ة مق�دما لھ�م بع�ض الرم�وز المرتبط�ة بك�ل م�نھم، حت�ى إذا م�ا 

أقتنع ھذا ا8له بصPحية المل�ك لPس�تمرار ف�ي الحك�م فيع�دو المل�ك للجل�وس عل�ي أح�د عرش�ي 

ً عام�ا ف�ي حك�م ال�بPد قب�ل أن ول�م يك�ن أكث�ر المل�وك ينتظ�روا حت�ى يتم�وا فت�رة الثPث�ين. البPد

يحتفلوا بھذا العيد، ومن ذلك أن الملك زوسر قد احتفل بھ�ذا العي�د رغ�م أن م�دة حكم�ه ل�م ت�زد 

  ً.علي تسعة عشرا عاما

  

توجد غرفة صغيرة إل�ي ال�شمال م�ن الھ�رم الم�درج بج�وار الجان�ب ال�شرقي للمعب�د الجن�ائزي، 

وھ�ي غرف�ة ص�غيرة .  الم�ستخدم لبي�ت التمث�الوتعرف ھذه الغرف�ة بال�سرداب، وھ�و الم�صطلح

ومثل مصراعا الباب علي جدارين يمتدان . ليست لھا أبواب أو نوافذ مشيدة من الحجر الجيري

أمام السرداب كما لو كان مفتوحين، وتتجه واجھة السرداب نحو الشمال، حيث كان يعتقد ب�أن 

 السرداب فتحتان K تحازيان عيني وفتحت في واجھة. أرواح الملوك تتواجد بين نجوم الشمال

أن ينعم بما كان يحرق من البخ�ور قب�ل أداء ًالتمثال تماما، وربما قصد منھما أن يتيحا للتمثال 

  .الشعائر في المعبد الجنائزي

  



طبيع�ي يمثل�ه وقد عث�ر ب�داخل ال�سرداب عل�ي تمث�ال للمل�ك زوس�ر م�ن الحج�ر الجي�ري بحج�م  

ًجالسا علي العرش وملتحفا بعباء وص�ور التمث�ال . اليدين والقدمينة سابغة K يظھر منھا غير ً

الملك وعلي رأسه الشعر المستعار بطول الكتف�ين وذق�ن م�ستعارة، وي�ضم التمث�ال الي�د اليمن�ي 

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

  

  

  

رجات أو ست مصاطب تعلو إح�داھما يتوسط المجموعة الجنائزية ھرم مدرج مؤلف من ست د

قاعدة الھرم مستطيلة ال�شكل، يمت�د محورھ�ا الط�ولي م�ن ال�شرق إل�ي الغ�رب، ويبل�غ . ا!خرى

ش�كل (ً مت�را ٦٠ً مت�را، ويبل�غ ارتف�اع الھ�رم نح�و ١١٨ً مترا وعرضھا نح�و ١٤٠طولھا نحو 

٢٦ . (  

  

ً   ويبدو أن ھذه المقبرة الملكية لم يكن مخططا لھ�ا ف�ي ا!ص�ل ً أن تتخ�ذ ش�كP ھرمي�ا م�درجا، ً ً ً

ً مترا ٦٣ًويرجح أنھا صممت أوK في شكل مصطبة مربعة يبلغ طول كل ضلع م أضPعھا نحو 

وكان�ت . وترتفع فيما بين أربعة وستة أمتار، وتميل ج�درانھا م�ن ال�داخل م�ن أس�فل إل�ي أعل�ي

 بحجر جيري المصطبة مشيدة بحجر جيري محلي قطع من محاجر سقارة، وكسيت من الخارج

وخضعت تل�ك الم�صطبة للعدي�د م�ن ا8ض�افات والتع�ديPت المتتالي�ة . جيد قطع من محاجر طره

  . حتى اتخذت في النھاية شكل الھرم المدرج

  

   وتمث��ل أول تع��ديل ف��ي إض��افة مب��ان بل��غ عرض��ھا ثPث��ة أمت��ار إل��ي ك��ل جان��ب م��ن جوان��ب 

رتفاع ا8ضافات عن ارتفاع الم�صطبة المصطبة بحيث ظلت القاعدة مربعة الشكل، وبحيث قل ا

وكان ثاني ھذه التع�ديPت أن أض�يفت إل�ي الم�صطبة إض�افة أخ�رى ف�ي . ا!صلية بعض الشيء

جانبھ��ا ال��شرقي بل��غ عرض��ھا ت��سعة أمت��ار، فأص��بحت الم��صطبة ب��ذلك م��ستطيلة ال��شكل، يمت��د 

جر الجي�ري وقبل أن تكسي المصطبة من الخارج ب�الح. محورھا الطولي من الشرق إلي الغرب

الجيد أجري تعديل ثالث، تمثل في إضافة ثPثة أمتا تقريبا إلي كل جانب من جوانب المصطبة، 

وتحول�ت الم�صطبة ب�ذلك إل�ي ھ�رم م�درج ذو أرب�ع . وشيدت فوقھا ثPثة مصاطب أخرى مائلة

ً مترا، وبدأ تشييد المعبد الجن�ائزي إل�ي ال�شمال م�ن الھ�رم ٤٣مصاطب، وبلغ ارتفاعه حينذاك 

المدرج، وقبل الشروع في كساء الھرم من الخارج أجري تع�ديل راب�ع عل�ي الھ�رم حي�ث ازداد 

امت��داد الھ��رم م��ن جھات��ه ال��شمالية والغربي��ة، وأض��يفت علي��ه م��صطبتان أخرت��ان لي��صبح ھ��رم 



وكان التعديل الخامس وا!خير ھو إض�افة مب�ان أخ�رى ف�ي ك�ل . مدرج من ست مصاطب مائلة

  .ثم كسي الھرم من الخارج بكساء من الحجر الجيري الجيدجھة من جھاته ا!ربع، 

  

  أما الجزء الواقع تحت سطح ا!رض، فقب�ل أن ت�شيد الم�صطبة ا!ول�ي قط�ع بئ�ر ف�ي ال�صخر 

وش�يدت غرف�ة دف�ن م�ستطيلة م�ن . ً مترا وطول كل جانب من جوانبھا س�بعة أمت�ار٢٨عمقھا 

ًو الشمال، يزيد طوله قليP عن العشرين حجر الجرانيت أسفل ھذه البئر، وقطع دھليز يتجه نح

ًمترا، بحي�ث يك�ون م�دخل ھ�ذا ال�دھليز خ�ارج مبن�ي الم�صطبة ا!ول�ي، ويف�تح ف�ي البئ�ر أعل�ي 

أم��ا غرف��ة ال��دفن نف��سھا ف��P يمك��ن الوص��ول إليھ��ا إK ع��ن طري��ق فتح��ة . غرف��ة ال��دفن مباش��رة

 وكان��ت م��ن الحج��ر م��ستديرة ف��ي س��قفھا، وتوج��د 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 . الجيري وقد تھدمت ا^ن

  .من ثPثة أمتار وترتفع إلي مترين تقريبا

  

  وتوجد في مستوي غرفة الدفن أو بالقرب من جوانب البئر أربعة دھاليز طويلة محفورة ف�ي 

ازن، ويؤدي الدھليز الرابع إلي عدة قاعات، منھ�ا أرب�ع الصخر، تؤدي ثPثة منھا إلي عدة مخ

ا!زرق، وھي ت�شبه ف�ي ش�كلھا ) القيشاني(قاعات كسيت جدرانھا بقوالب صغيرة من القراميد 

ويوجد في أحد الج�دران ثPث�ة م�شكاوات . العام الحصير الذي كان يغطي جدارن القصر الملكي

وش منفذة بدقة، تمث�ل المل�ك زوس�ر وھ�و ي�ؤدي ًتمثل أبوابا وھمية تواجه الشرق، وتحليھا نق

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

  

  وعندما أستقر الرأي علي بن�اء م�صاطب أخ�رى ف�وق الم�صطبة ا!ص�لية، وم�ا تب�ع ذل�ك م�ن 

عل�ي ذل�ك أن إضافات في مختلف اKتجاھات بما في ذلك الجانب الشمالي من الم�صطبة، ترت�ب 

سد الم�دخل ا!ص�لي ال�ذي ك�ان ي�ؤدي إل�ي غرف�ة ال�دفن، وم�ن ث�م قط�ع م�دخل جدي�د إل�ي جھ�ة 

ًالشمال أيضا، وھو أبع�د م�ن الم�دخل ا!ول ويق�ع داخ�ل ح�رم المعب�د الجن�ائزي، ويب�دأ ب�درجات 

سلم ثم يمتد الدھليز حيث يلتقي بالدھليز ا!قدم قرب نھايت�ه عل�ي بع�د م�سافة قليل�ة م�ن غرف�ة 

  . لدفنا

  وقد دفن بعض أف�راد أس�رة المل�ك زوس�ر ق�رب ھرم�ه، إذ يوج�د أح�د ع�شر بئ�را ف�ي الجان�ب 

ً مت�را، ويمت�د م�ن ق�اع ك�ل منھ�ا دھلي�ز  ٣٢الشرقي من الھرم، ويبلغ عمق ك�ل منھ�ا أكث�ر م�ن 

وقد عث�ر ف�ي أح�د ھ�ذه ال�دھاليز عل�ي ت�ابوتين م�ن . يتجه ناحية الغرب تحت المصطبة ا!صلية

ويبدو أن ھذه ا^بار ق�د قطع�ت ف�ي مرحل�ة مبك�رة . خل إحداھما مومياء لطفل صغيرالمرمر بدا



م��ن العم��ل ف��ي الھ��رم الم��درج، حي��ث غطتھ��ا ا8ض��افات والتع��ديPت الت��ي أدخل��ت عل��ي الجان��ب 

  .الشرقي من الھرم

  

ًفيوج�د ف�ي ش�مال الھ�رم مج�اورا لل�سرداب، وك�ان مخص�صا ) ٢٧شكل (  أما المعبد الجنائزي  ً

ويوج�د م�دخل المعب�د الجن�ائزي ف�ي . شعائر الجنائزية للمل�ك المت�وفى ولتق�ديم الق�رابين!داء ال

أقصي جنوب الجانب الشرقي من المعبد، ويؤدي إلي مجموعة دھاليز تحيط بالمعبد من جھاته 

ويتوس��ط المعب��د فن��اءان، زودت الواجھ��ة الداخلي��ة لك��ل منھم��ا . ال��شمالية والغربي��ة وال��شرقية

ناه يصل بين كل أثنين منھا جدار، ويتخللھ�ا ثPث�ة م�داخل ت�ؤدي إل�ي ا!ج�زاء بأربعة أعمدة مق

. الداخلية للمعبد حيث قدس ا!قداس الذي يرتكز علي الھ�رم، وك�ان بج�داره الجن�وبي م�شكاتان

وي��شغل الجان��ب الغرب��ي م��ن المعب��د ف��ي جزئي��ه ال��شمالي والجن��وبي مجم��وعتين م��ن ال��دھاليز 

. ًإلي قاعة يوجد في أرض�يتھا ح�وض ك�ان مخص�صا لم�اء الغ�سلالقصيرة التي يؤدي كل منھا 

وربما كان في اشتمال المعبد الجنائزي عل�ي فن�اءين وق�اعتين لPغت�سال وم�شكاتين ف�ي ق�دس 

ًا!قداس ما يشير إلي ازدواجية الشعائر التي كانت تؤدي فيه للملك المتوفى، مرة بوصفه ملكا 

  .     ًللجنوب وأخري بوصفه ملكا للشمال

 


