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شھاب مسعود اول که عبارت از . سلطنت کرده اند» مسعود«ۀ سلطان محمود غزنوی سه نفر به نام سلسله او�ددر 
بعد از يک سال سلطنت برادرش محمد به پادشاھی . ق.  ھه422ل  در ساست اسعود پسر محمودالدوله سلطان م

 طرفدارانی عضای خانواده و امرأ و امنای کشوررسيد و چون خويش را وارث حقيقی محمود ميدانست و در ميان ا
استفاده نموده و جلوس قع  با اينکه در وقت وفات پدر از غزنه دور بود و باوجوديکه برادرش محمد از مو،داشت

شھاب الدوله مسعود بعد از ده . د را بر تخت محمودی اعPم داشت، باز ھم موفق به اشغال تخت و تاج گرديدخو
بقتل » ماريکله«در ھند، در رباط . ق.  ھه432سال سلطنت به ايمأ برادرش محمد در يازدھم جمادی ا�خر سال 

، »زين ا�خبار گرديزی« مانند ، بيشتر مأخذ نگاشته اند»سلطنت غزنويان«رسيد و قراريکه استاد خليلی در کتاب 
تنھا . و امثالھم از آورن جسد سلطان به غزنه ذکری نکرده اند» حبيب السير«، »طبقات ناصری«، »ابن اثير«

بدين قرار . را به غزنه آورند  امر داد تا تابوت پدر و برادرانشسلطان مودودابوالقاسم فرشته متذکر ميشود که 
ھند بقتل رسيده و » ماريکله«، آنکه او را مسعود اول ميتوان خواند خارج خاک غزنه در رباط مسعود پسر محمود

معذالک از امکان بيرون نيست که . جزء يک مأخذ نداريمال جسد او از خاک ھند به خاک خراسان راجع به انتق
ليم و محبت فرزندی عقل س. سلطات مودود غزنوی در آوردن جسد پدرش به شھر غزنی صرف مساعی کرده باشد

  . باشدکم ميکند که مودود جسد پدرش مسعود را به غزنی آوردهو پدری ھم ح

  

مسعود دوم عبارت از از پسر مودود است که او را محمد ھم خوانده اند و در زمان وفات پدر خود چھار ساله بود 
ا�خره ھم بعد از يک ماه خلع و صورت پادشاھی وی را ھم به رنگ ھا و پيرايه ھای مختلف نقل کرده اند و ب

 پس مسعود دوم که طفلی چھار ساله کوچکی بيش نبود و پادشاھی يک ماھه او ھم که جز نامی بيش .ميشود
آرامگاه « از نظر مطالعه مخصوصی که راجع به ، و در ميان ماجراھای خانوادگی و درباری معدوم است،نداشت
  .در نظر گرفته ايم به حساب نمی آيد» مسعود

  

. نامبرده پسر سلطان ابراھيم غزنوی بود. مسعود سوم در سPله غزنويان عبارت از عeالدوله ابو سعد مسعود است
پدرش منحيث طول زمان از ھمه سلطان ھای غزنوی بيشتر سلطنت کرد زيرا دورۀ سلطنت او بنابر بعضی مأخذ 

کرده و يکی از منارھای غزنه نه آنکه بيشتر  سال سلطنت 16مسعود سوم پسر سلطان ابراھيم .  سال ميرسد41به 
 در عھد ھمين سلطان بزرگ برپا شده است و اسم و القاب او در آن بصورت ذيل خوانده ،بطرف شرق ديده ميشود

  »السلطان ا�عظم ملک ا�سPم علدالدوله ابوسعد مسعود بن ظھير الدوله ابی مظفر ابراھيم«:ميشود

  

  زد عوام و ھم در برخی از مأخذنه يک بقعه و يک قبر موجود است که ھم در زبادر ميان بقعه ھا و مقابر غزن
خود آنرا » واحلرياض ا�«در کتاب سھيل ه و مرحوم شيخ محمد رضا خوانده شد» آرامگاه مسعود«ُنسبتا جديد 

ُبقعه و اين قبر به فاصله تقريبا يک کيلومتری جنوب شرق شھر اين . مزار و آرمگاه مسعود بن ابراھيم ميداند
ُغزنی در ميان باغ ھا و باغچه ھا نسبتا منزوی تر از سائر قبور افتاده و متصل است به يک دھکده و اھالی آن 
 دھکده طوری ديوارھای باغچه ھای خود را پيچ در پيچ داده اند که بقعه مذکور به آسانی معلوم نميشود و حتی
مالک يکی از خانه ھای مجاور بقعه برخی از ستون ھای منزل خود را به گنبد مدفن تکيه داده و بقعه را در ميان 

  .باغچه خود احاطه کرده است

  



اول، دوم و سوم و به نحوی که ديديم مسعود : به شرحيکه پيشتر داده شد ما در سلسله غزنويان سه مسعود داريم
وم باقی ميمانند و با قبول اينکه جسد مسعود اول را ھم به تيب دو مسعود اول و سبدين تر. دوم طفلی بيش نبود

  .را جستجو کرد» سوم«و » اول«ند بايد آرامگاه دو سلطان مسعود غزنه آورده باش

  

) 1925 سال 6جلد  (»Syria«  مطالعات خويش که در مجله سيريا فرانسوی در طی» Fleuri فلوری«موسيو 
 مزار شامل دو حصه  خوانده و ميگويد که سنگ ھای صندوقهبر را يک قبر ناشناس و نامعلومبعمل آورده اين ق

Pبظاھر  يکی خود صندوقه مدفن که از سنگ مرمر جگری بسيار بلند و بزرگ و ، مجزی و عليحده ميباشدًکام
از . سنگ مرمر سفيد استبا کتيبه ئی که با�ی صندوقه مرمری گذاشته اند و از مجلل ساخته شده و ديگر لوحه ئی 

سبک کار روی سبک تزئينات و دايره ھا و گلھای ماحول صندوقه قبر ميتوان حدس زد که در اين صندوقه 
به عقيده او تزئيناتی که بدين شکل در .  بنظر ميرسد،خوانده ميشود»  و اسPمیوھند«مخصوصی که در حقيقت 

سلطان (د و چون آن قسمت مسجد مذکور در عھد غوری ھا دھلی ديده ميشو» ا�سPم قوت«دروازۀ شمالی مسجد 
ساخته شده و سلطان مذکور پيش از اينکه به سلطنت از طرف . ق.  ھه6در طی قرن ) عeالدين محمد بن سام

از احتمال بيرون . در غزنه حکمرانی کرده است. ق. ھه569 در حوالی سال ،برادرش سلطان غياث الدين غازی
ی که به آرامگاه مسعود در غزنه نسبت ميدھند در عصر حکمران غوری در دورۀ تصدی نيست که صندوقه قبر

حال آنکه لوحه کتيبه که با�ی قبر مذکور . معزالدين محمد سام بدست يکی از ھنرمندان ھندی ساخته شده باشد
سيو فلوری به گذاشته شده آيات قرانی را به سبک مخصوص رسم الخط کوفی نشان ميدھد و آن سبک به عقيده مو

  . به قلم ابوبکر غزنوی نوشته شده است566روش نوشته قرانی شباھت دارد که در 

  

 پارچه سنگی را در غزنی عکاسی نموده که روی 1923فرانسوی در » Goddardگودار «ناگفته نماند که موسيو 
ل تعلق ميگيرد و متاسفانه  حتی به مسعود بن محمود غزنوی يعنی به مسعود اونوشته است و» مسعود بن يمين«آن 

چون پارچه کوچک و شکسته ئی است از ين بيشتر از آن معلوماتی بدست آمده نميتواند و وجود آنھم امروز 
معروف است از نظر سبک کار صندوقه آن و » آرامگاه مسعود«بدين ترتيب قبری که امروز بنام . مجھول است

 ثور 3. / عميق و علمی ميخواھده و دلچسپی است که مطالعپارچه سنگ ھائی که در آن گذاشته شده قبر عجيب
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