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 و 1337 يکی از نتايج بسيار مھم و دلچسپ حفريات ھيئت باستان شناسی ايتالوی در طی سال ھای
مدارس يا دانشگاه عصر غزنويست که از نظر تاريخ و فرھنگ و ھنر  کشف بقايای يکی از 38

کمال اھميت دارد و ديدن آن در آينده نه تنھا برای سياحان و جھانگردان خارجی بلکه برای ط=ب 
  .تاريخ و صنايع مستظرفه و ھنر و اھل مطالعه و تتبع فوق العاده مھم خواھد بود

  

 يکی از مزارھای ، گنبد مخروطی سه صد متری جنوب شرق مقبره مسعود سومًصله تقريبابه فا
بقعۀ سلطان «و باسوادھا آنرا » زيارت سلطان حلقوم«غزنی جلب نظر ميکند که عوام آنرا 

در داخل زيارت قبری است بلند و مستطيل شکل و در قسمت غربی آن بشکل . ميخوانند» ابراھيم
 سر دريچه بوده در کتيبه آن اسم سلطان مسعود بن ابراھيم ًرمری که اص=محراب پارچه سنگ م

واضح خوانده ميشود ولی از روی اين کتيبه ھم ثابت نميتوان کرد که اينجا بطور يقين آرامگاه 
  .سلطان ابراھيم غزنوی باشد مگر اينکه جريان آينده حفريات به د[يل مقنع روشنی جديد بياندازد

  

سال باينطرف در اطراف ھمين بقعه ادامه دارد و در اثر جريان کار در خزان سال حفريات از دو 
ر آن شواھد ذيل را م=حظه ميتوان زير خاک بيرون آورده شده است که د ساحۀ وسيعی از 1338
  :کرد

  

ر ھويدا شده حياط وسيع فرش با پارچه ھای سنگ مرمپيش روی بقعه در جناح شرقی  -1
ً متر و عرض آن شرقا غربا42ًنوبا  جًاست که طول آن شما[ ی که  متر ميباشد به نحو23 ً

  . ضلع طو[نی قرار داردبقعۀ مذکور درست روی خط محور

 رواق پيدا شده که قسمت ھای تحتانی آن به ارتفاع يک و نيم 5 – 5بھر دو طرف بقعه  -2
 .متر ھنوز پابرجا است 

رسم الخط کوفی جابجا ديده ميشود  لوحه يا سنگ نبشته با 42در ديوارھای ھمين رواقھا  -3
 .که قرائت آن در آينده روشنی بسيار مھمی در تاريخ آغاز تحول بنأ خواھد انداخت

 گوشۀ جنوب غربی بنأ محوطه ديگر ديده ميشود که محل وضو و غسل و شستشوی رد -4
 .ط=ب بوده است

 که  سانتی متر وجود دارد60در ضلع جنوبی ميدان سنگ فرش صفه ئی به بلندی  -5
 .وده استمخصوص شبستان و مناظره ط=ب ب



از آنجا نيز ايگاھی برای کتابخانه بوده و دو دوات فلزی نقره کوب  جمتصل اين صفه -6
 .بدست آمده است

دروازۀ بنأ در ضلع شمالی قرار داشت و از مجاورت آن پارچه ھای بت ھای سومنات  -7
 .کشف شده است

 .ه و يا محض با ديواری محاط شده بوددر ضلع شرقی بنأ يا حجره ھائی وجود داشت -8

طان معظم لگی متذکره تا حال نام ھای محمود و مسعود و القاب السکتيبه ھای الواح سندر  -9
 .و بوسعيد تشخيص شده است

روی پارچه ھای سنگ فرش حياط بنأ ع=مه ھائی م=حظه ميشود که نظير آن در  -10
 . و کارگران ھندی را تائيد ميکندسومنات ھم به مشاھده رسيده و عمل برخی سنگ تراشان

عمل محمد «دو عدد کلکين مشبک مرمری ھم بدست آمده که در چوکات يکی آن  -11
 . خوانده ميشود505يعنی » بن حسن بن مبارک سنه خمس و خمسين ماته

وی برخی از پارچه ھای سنگ رخام  پايه ھا و ر روی قاعدۀچ بری ھایدر گ -12
 . تشخيص ميشودبه وضاحت» الملک y«وغيره کلمات 

  

از مطالعه عواملی که با[ ذکر شد و از پ=ن عمومی عمارت چنين استنباط ميشود که عمارت 
وسيعی که در ماحول بقعۀ سلطان ابراھيم غزنوی از زير خاک بيرون آورده شده عبارت از کدام 

جره ھا، ، حوضع حويلی سنگ فرشزيرا . مدرسه يا دانشگاھی بوده و نه کدام قصر يا چيز ديگر
و مباحثه بيشتر وجود يک مرکز ايوان ھا، محل وضو و غسل ط=ب، کتابخانه و صفه مناظره 

در حوالی رھرو و دروازه بنأ ھم  سومنات پيدا شدن پارچه ھای بت ھای. د ميکندتحصيلی را تائي
مدرسه يد اين نظريه است زيرا اين گونه بتان را يا در سر راه مسجد عروس الفلک و يا سر راه مؤ

  . کنند و ط=ب از روی آن عبورانداحته بودند تا نمازگذاران

  

 مذکور است، محمود مدرسه ئی در غزنی بنأ گذاشته بود که در آن ط=ب تاريخ عتبیقراريکه در 
آيا بنأ مکشوفه ھمان مدرسه ايست که . به تعداد زياد تحصيل ميکردند و از خود کتابخانه ئی داشت

ال ھنوز پيش ؟ جواب قطعی اين سويا کدام مدرسه و دانشگاه ديگر؟ ه بوداز طرف محمود بنأ شد
 در عصر سلطان محمود صورت گرفته و بعد ًر معلوم ميشود که بنأ اص=از وقت است ولی اينقد

.  مرمت کاری شده استدر زمانه ھای سلطان ابراھيم و حتی پسرش مسعود سوم موجود بوده و
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