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  ئخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو م، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٧/ ٢/ ١٠                                                                     عزيزی      . ا.عارسالی 

 !است خراسانی ابومسلم زيارتگاه اينجا

  لوگر برک برکی  چلوزايی قريه در واقع 

  : مقدمه

 .باشد مي راسانخ رجال مشاھير و بزرگان از خراساني، ابومسلم به معروف مسلم بن عبدالرحمن

 عبدالمطلب بن عباس نوادگان از محمد، بن ابراھيم با داشته عباسي باخاندان كه دوستي سبب به وي

 نفوذ از استفاده با ابومسلم .برساند خ�فت به را او و بگيرد بيعت مردم از او براي كه بندد مي پيمان

 چون و درآورد تسخير به را اسانخر ، ق ھـ ١٢٩ سال در داشت، خراسان مردم بين در كه فراواني

 نام به ابراھيم برادر ابومسلم رساند، قتل به را محمد بن ابراھيم اموي، يي  خليفه آخرين حمار، مروان

ّسفاح َّعبدهللا  نيروھاي بر خراسان قواي نبرد، اين در .برد حمله شام به و برگزيد وي جانشيني رابه َ

َاموي يي  خليفه  مروان ق ھـ ١٣٢ سال در سرانجام .برانداختند را اموي ستمكار نخاندا و شدند پيروز ُ

ّسفاح با بيعت به را مردم پس اين از ابومسلم و رسيد قتل به  خاندان خ�فت زمان اين از و كرد دعوت َ

 كه اين از ابومسلم كه گويند .شد آغاز انجاميد، طول به اس�مي ممالك بر سال پانصد از بيش كه عباسي

 ي خليفه دومين دوانيقي منصور توسط بعدھا و شد پشيمان بود آورده سركار بر را تطاغو دولت

  .رسيد قتل به حيله و مكر با شھرمداين نزديكي در ق ھـ ١٤٠ الي ١٣٧ ھاي سال حدود در عباسي

  : ابومسلم رساندن قتل به چگونگی

 مردم و شھرھا و ختري زيادی ھای خون عباسی؛ خ�فت قدرت استحکام و تشکيل برای ابومسلم

 صدد در ؛ نشود خودشان زوال سبب وی؛ قدرت اينکه ترس از عباسی خلفای اما برد بين از را کثيری

  . نمود حج سفر تصميم ابومسلم که گرديد ميسر زمانی قتل اين زمينه . شدند او بردن بين از

 شمار ِسر هب مدتي گرفت،اما حج اجازة سفاح از ابومسلم(٤٧٠-٧/٤٦٨)طبري گفتة به "

 با.داد رضا تن١٠٠٠ به خليفه گزاردند،تا كند،پيغامھا ھمراه خود با خواستمي ابومسلم كه لشكرياني

 شد رھسپار تن ٨٠٠٠ برانگيخته،با خود ضد بر دشمناني چه سالھا اين در دانستمي كه ابومسلم اينھمه

 آورده گرد جبال ماليات از رداشته،ياب خود با كه بسيار اموال و بپراكند ري تا خراسان از را بسياري و

 خليفه كه آيدبرمي چنين جھشياري روايت از اما.آورد عراق به روي تن١٠٠٠ با و نھاد ري در بود،

  (١ )".است كشانيده عراق به حيله به را او ھم و برآمده ابومسلم وفاداري آزمايش درصدد

 خويش معنوی نفوذ بر تا باشد الحجاج يرام ؛ حج سفر در تا بود ارزومند سفاح از ابومسلم "بنا

 رقيب که دوانيقی ابوجعفر يا ابوجعفرمنصور چون ؛ رفت طفره خواھش اين از خليفه اما . بيافزايد

 و " . نپذيرفت را بومسلم تقاضای ؛ يافته حج امارت خليفه طرف از و بود حج عازم نيز بود ابومسلم
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 مرگ خبر راه در و بود جلوتر بازگشتند،ابومسلم و دگزاردن حج چون.شد مكه عازم او با سرانجام

 را او خود گفت،ولي خليفه مرگ تسليت و فرستاد ابوجعفر به نامه پس.رسيد بدو) ق١٣٦ ذيحجة(سفاح

 ابومسلم بر منصور بعدھا كه ھايخرده از يكي. رفتمي ترپيش ھمچنان و نگفت تھنيت خ�فت به

 عھدي و�يت از ابومسلم كه است آن بر اگرچه از،ب�ذري گذشته.بود او اعتناييبي گرفت،ھمين

  (٢ ) "نداشت خبر ابوجعفر

 و تملق اينکه تا آورد می رو مختلف ھای بھانه به بود ھراس در ابومسلم قدرت از که جعفر اما

  . امد ؛ بود آرفته درآنجا جعفر جاييکه مداين شھر به ابومسلم و شد واقع کارگر موصوف اصرار

 و داشت گرامي را ابومسلم نيز منصور.آمدند بيرون او استقبال به منصور فرمان به خلق و "

 ابوايوب با ابومسلم قتل دربارة پس آن ؛از بپردازد استراحت به و كند دور خود از راه گرد تا گفت

 باب آن خود،در نگھبانان نھيك،رئيس بن عثمان با سپس و دانست صواب را آن وي و زد راي مورياني

 دست او چون تا نشينند كمين در نگھبانان از تن چند با گفت نكرد،منصور مخالفتي او چون و گفت خنس

 ديدار عزم ابومسلم)١٣٧شعبان پايان به مانده روز؟ (روز آن فرداي.ريزند ابومسلم سر بر زند ھم بر

 ورحض كسي خليفه شخص و ابومسلم كشندگان جز منصور خلوت در ًظاھرا اگرچه .كرد منصور

 شمشير منصور وقتي روايتي مطابق.است شده نقل ابومسلم قتل واقعة دربارة مختلفي روايات نداشت،اما

 جز كه درگذرد سخنان اين از گفت ابومسلم پرداخت، او سرزنش به و گرفت حيله به را ابومسلم

 كه حالي در.فراخواند او قتل به را يارانش و شد خشمناك نيز منصور.ندارد ھراس كسي از پروردگار

 نرمي به يك به يك را ھمه ابومسلم و داشت،بازگفت دل در ابومسلم از آنچه تر،منصوررايج روايتي به

 بر تيغ نگھبانان و زد ھم بر دست خليفه كرد،اما ياد عباسيان به خود خدمات از و داد پاسخ بردباري و

 به و ٣٧ يا ٣٣مرگ، ھنگام به ابومسلم . افكندند دجله در را پيكرش سپس رساندندو قتلش ،به نھادند او

 در مقتول سردار لشكريان شورش از خليفه شد،ياران كشته ابومسلم چون . داشت سال٣٨ روايتي

 ميان ك�ن مالي خليفه و نھادند گردن اطاعت به ھيثم بن مالك ابونصر چون كساني اما.شدند ھراس

 قتل از پس كه را ابومسلم نگھبانان رئيس ابواسحاق خاصه و بپراكند خراسان لشكريان و فرماندھان

 آن از پس منصور كه كرد، برخوردار خود بخشش بازداشت،از شورش از را خراسان مختومش،لشكر

 بدان را گروھي كه شد كشته گناھي ھمان به او گفت و كرد متھم خيانت به را ابومسلم و خواند ايخطبه

  (٣ ) . "كشت گناه

 راد اين عباسی خليفه دوم دوانيقی منصور که نگارد می مزارشريف يختار در كھگداي بيان بنابر

 لشکر انق�ب موجب وی قتل آنکه بيم از اورا کسلهء و کشت بغدر بغداد در را روزگار اعجوبه و مرد

 با برخی و کردند، تقسيم خ�فت کاخ فرار از زرخيرات، ھای بدره ميان در نگردد، وی طرفداران و

  "نشستند او ثانوی خروج منتظر و نموده غيبت مسلم آيا " :گفتند او مامتا به راسخ اعتقاد

 شايد داشت آزموده کار پھلوانان و مجرب عياران يکدسته خود عساکر ميان در مسلم ابو چون

 خاک به نارس دست ای دره ميان در لوگر در و دادند انتقال خراسان به بوده که ھرکجا در را او جسد
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 دور مردمان و برجاست پا ھنوز تا و اعمار مقبره قبرش با�ی غزنوی محمود سلطان کهاين تا . سپردند

  ( ٤) .ميروند اش استانه به نزديک و

 

  مزار ابومسلم خراسانی در لوګر

  : خراسانی ابومسلم دفن محل

 بين چلوزايی قريه در خليل؛ ابراھيم محمد مؤلفه لوگر مزارات خطی نسخه از نقل به کھگدای

 ( مزار که ميباشد وقفی باغچه شاداب، و سرسبز ده يک بين در لوگر و�يت برک برکی و وندسجا

 عريض و ک�ن است مزاری دوم بگذريد،بدربند که اول دربند از دارد دربند دو و است درآنجا )ابومسلم

 و است خوبی ھای نقش آن با�ی در که پايه بصورت سنگی مزار اين سر بطرف يافته، بنا خامه گل از

 نصب است تحرير )آلخ يصفون عما العزة رب ربک سبحان ( زيبا عربی خط به آن طرف يک به

 ؛ قبر وسط در است نصب ندارد نبشته و نقش که کوچکتر "نسبتا سنگی مزار پای طرف به و ميباشد

  : است مرقوم ابيات اين آن طرف يک و قرانی بينات آيات آن وسط در که است منقش مرمر سنگ

 مروانيان برفرق تبرکوفت             لوانــپھ  ابومسلم سال ھلچ

 پی ز خوارج تخم برانداخت           ری و مصر تا سمرقند زحد

 است مرقوم شريف درود و فتح سوره مبارک آيات و طيبه کلمه عربی زيبای خط ديگر طرف به

 تا ارزومندم . بود موصوف قبر سر یبا� ان تيغ دو شمشير قبل سال چند تا است ياداوری قابل ( ٥) .

 نموده عکاسی را موصوف مقبره و قبر داخل تصوير باشد داشته امکان صورتيکه در عزيز ھموطنان

 ھای روز به که داشت وجود ايی خانه نغاره خراسانی ابومسلم مقبره کنار در "ضمنا .بفرستند ميمهض

  (٦).ميشد نواخته نغاره جمعه

   :  زيرنويسھا

   .   ١٠٧    ص   ،    ٦    ج   ،   اس�می   بزرگ   المعارف   دايرة   ،   بھراميان   علی   و   صادق  -  سجادی  -   ١  

   .  ھمانجا   ، " ايضا   ،   سجادی  -   ٢ 
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   .  ھمانجا   ،  " ايضا   ،   سجادی  -   ٣ 

   .   ٢٦   -   ٢٥    ص   ،   ،پشاور   شريف   مزار   تاريخ   نورمحمد،   حافظ  - کھگدای  -   ٤ 

   .   ٢٦    ص   ، " ايضا   ،   کھگدای  -   ٥ 

   .  سلطانی   اسدهللا   محترم   يادداشت   از  -   ٦ 

   " محمود "  محمود   شاه   استاد # 

( Aria Ana )دمضمون ليكونكيد ابو مسلم مزار  

 


