
 ست؟يک) ابولولو(روزان يف

ابو لولو به معنای پدر 

  د استيمروار

که برای نجات   ا به نامی استيآرامگاه ابولولو آرامگاه سرباز گمنام 
  ديران با اعراب مهاجم جنگيا

  
  

عه در دو سه ین شایا. ران وجود داردیا ابولولو در ایروزان يران کردن آرامگاه فیعه ویمدت هاست که شا
ست ها جدی تر شد و اکنون که مرکز ید کنندگان و توریش با بستن درهای آرامگاه به روی بازديهفته پ

عالم کرده که رسما اژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن 
گر سازمان یخی و باستانی را دارد می شود قبول کرد که بار دین اثر تاریا ران کردنیران قصد ویدولت ا

ن بار به سفارش یب این تخریا. بی کامال عمدی زده استیران و دولت وقت دست به تخریراث فرهنگی ايم
ران پس از ید دولت ایآن گونه که مرکز پژوهش های دانشگاه لندن می گو. عربی استکشورهای 
داشته قبول کرده که به خواست آن » دوها« ییندگان کشورهای عربی در گردهم آینمابا    مذاکراتی که

 ن ماجرا را دنبال کرده شخصییکی از کسانی که به شدت ای. ران کندیخی و ملی ما را وین اثر تاریها ا
 ییکه شهرتش از آن جا(ن مسلمان ين المللی محققيه بیر کل اتحاديم ال اوا دبياست به نام محمد سل

ست ها و یبرای اکثر تور.) ا آورده استياست که گفته خداوند زن ها را برای بارورشدن و بچه آوردن به دن
تی است يز شخصياز هر چقبل   »روزانيف«صاحب آرامگاه   خی می روندین اثر تاریدن ایکسانی که به د

 .ستادگی کرده استیران ایبه ا   که در مقابل اعراب مهاجم

ن آرامگاه وجود دارد که در مجموع می شود گفت که در واقع یادی در مورد صاحب ایعات زینوشته ها و شا 
ت تی خاص برای همه دارد و سمبل مقاوميا به نامی است که اهمیک سرباز گمنام یآرامگاه او همانند 

ن سمبل قرار است به دست حکومت جمهوری اسالمی یو حاال ا. ران در مقابل اعراب مهاجم استیمردم ا
ن آرامگاه متعلق به هر کسی که می ین است که ایت دارد ايان اهمين مینکته ای که در ا. ران شودیو

ران کردن یاست و ون يرانزمیراث فرهنگی ايخی است و حزو میخواهد باشد فرقی نمی کند اکنون اثری تار



ا به یم پشت سر هم؟ آین جرایران را چه باک از ایاما دولت ا. ب استيلی جرمی قابل تعقيآن به هر دل
ن يرانزمیخی ایب های سراسری آثار باستانی و تارین شک وجود دارد که تخریهنوز برای افرادی ا  راستی
 ست؟يعمدی ن

  ن المللی نجات پاسارگاديته بيکم
www.savepasargad.com  

  

 

 

  ست؟يک) ابولولو(روزان يف

د يابو لولو به معنای پدر مروار

  است

» ران در دوران انتقال از عضر ساسانی به عصر اسالمییخ و فرهنگ ایتار«آنگونه که در کتاب    
. ران بوده استیه ورود اعراب به ايان در دوره اوليرانیکی از ایا ابو لولو یوز نهاوندی ريفگفته شده 

ران لشکر ین و کسی را که به ايفه مسلمياو کسی بود که گمان می شد عمر بن خطاب خل



د نام داشت و از آنجا که در یا مرواریروز دختری داشت که گويف ده استيقتل رسان  د را به يکش
 می شد د گفتهیا پدر مرواریروز پدر لولو يبه ف ندید لولو می گویه مروارزبان عربی ب

د دختر یروزان را که متهم به قتل او بود همراه با مرواريف از قتل پدرش  پس داهللا پسر عمريعب
نه را که در جنگ های يرانی به نام حفیحی ايک مسیرانی و یروزان و هرمزان سردار معروف ايف
 .اب همراه هرمزان بود به قتل رساندن اعريه مهاجميعل

 

 :م العوا يمحمد سل  ه خود خطاب بهيانيدر ب یريت اهللا تسخيآ
جه يخدا را شکر تالش های ما با بسته شدن دری از درهای فتنه به نت

ديرس  
  
 :م العوايمحمد سل

ميبشنو یز ممكن است به زودين مزار را نيب ايخبر تخر   
 
جه يفتنه به نت یاز درها یشدن در ما با بسته یخدا را شكر تالش ها"   :د آرديتاآ یريت اهللا تسخیآ

ل شد و خواستار آن يدانند تعط یقبر ابو لولو م عوام آن را یآه برخ یمیش قدیاز دراو یكید و قبر يرس
   ".ده شودين مزار برچیا م آهيهست

ه یخطاب به اتحاد یه ايانيبدر  یب اسالمیرآل مجمع تقريدب یريتسخ یت اهللا محمد علیآ -عصرایران 
  .موسوم به ابولوءلوء خبرداد فه دوميمزار منسوب به قاتل خل یليمسلمان از تعط یعلما یجهان

مسلمان در  یعلما یجهان هیرآل اتحاديدب" م العوايمحمد سل"دآتر) asriran.com(به گزارش عصرایران 
ان بوده آه ياز صوف یكی یمین مزار، قبر قدیا: "   ه اظهار داشتيشبكه العرب یت خبریگفت و گو با سا

   ."ل آرده استيش، آن را تعطيران چند روز پیدولت ا

است اما  یشتريازمند زمان بيو ن یمسئول محل یم طرفهايازمند تصمين مكان نیب ایتخر:" اضافه آرد یو
  ."میبشنو یز ممكن است به زودين مزار را نیب ایبر تخرخ

مسلمان صورت گرفت و  یعلما یه جهانیاتحاد ین مزار پس از تالش هایا یليح داد آه تعطيالعوا توض
موضوعات روابط اهل  یران سفر آرده و عالوه بر بررسیز در چند ماه گذشته به ايه نین اتحادیاز ا یاتيه

فه دوم در شهر يقاتل خل یبرا یموضوع وجود مزار عراق و لبنان ، یدر آشورها ژهیان به ويعيتسنن و ش
  .دانستند یان مذاهب اسالميب میآاشان را مطرح و آن را از موانع تقر

ن مزار را هم ینام ا یحت یاز مسئوالن دولت یاريم آه بسیدين سفر فهمیالبته در ا  " :اضافه آرد یو
ز اطالع ين اقدام را به ما نیل شود و اين مزار تعطیم گرفتند آه ايصم، تیده اند اما پس از بررسينشن
  ."دادند



در شهر دوحه قطر  یسال جار یآه در ابتدا یان مذاهب اسالميم یش گفت و گوین و درهمایش از ايپ
ند تا مزار ابولوءلوء قاتل ران خواسته بودیعه ايش یاهل تسنن از علما یاز علما یاريبرگزار شده بود؛ بس

  .ل شوديران تعطیفه دوم در شهر آاشان ايخل

ن یمرقد بابا شجاع الد" است و نام یساختمان باشكوه  ن مزار،ین مطرح شد آه ايش همچنین همایدر ا
  .را با خود دارد " روزيابو لوءلوء ف

  

  

  یريتسخ ت اهللایه آيانيب
مسلمان  یعلما یجهان هیرآل اتحاديم العوا دبيتر محمد سله خود خطاب به دآيانيدر ب یريت اهللا تسخیآ

از  یكید و قبر يجه رسيفتنه به نت یاز درها یما با بسته شدن در یخدا را شكر تالش ها:" آورده است
ن یم آه ايل شده و خواستار آن هستيدانند تعط یم عوام آن را قبر ابو لوءلوء یآه برخ یمیش قدیدراو

  .ده شوديمزار برچ

  .است د آردهیين خبر را تایا یه ايانيز با صدور بيمسلمان ن یعلما یه جهانیاتحاد رآليدب

ه اعالم آرده بود آه يشبكه العرب یت خبریبا سا یین در گفت و گویش از ايپ یريت اهللا تسخین آيهمچن
شهر دفن  نیدر ا یاجرا شده و جنازه و یبر و ینه حد اسالمیبوده آه در شهر مد یابولوءلوء فرد مجرم
  .ران منتقل نشده استیهم به ا یاست و جنازه ا

ان در دوران يرانيمظهر مقاومت ا) ابولولو(روزان يخی آرامگاه فياثر تار
  .ران خواهد شديران به سفارش کشورهای عربی ويتجاوز اعراب به ا

 کانون پژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن :تياز سا

  ته نجات پاسارگاديکم: ترجمه از

مشهور ) ا ابولولویو (ن عوام به عنوان مقبره امامزاده ابولولو يروزان که در بيمقبره ف

ران یاست و در شهر کاشان از استان اصفهان قرار دارد به دستور حکومت اسالمی و

ان در مقابل يرانیری از ايت کثيست و ششم ژوئن جمعيروز سه شنبه ب. می شود

. ران اعتراض کردندیخی ایراث های تاريکی از میب یرمانداری اجتماع کرده و به تخرف

الدی بوده يان در برابر مهاجمان عرب در قرن هفتم ميرانیاثری که در واقع نماد مقاومت ا

  .ز صوفی گری می داننديعه و نيکی از بزرگان شیز او را يبرخی ن. است

روزان يالدی به دست فيم  و چهل و پنج ن در شصد يفه مسلميعمربن الخطاب خل  

ران جنگی بوده که پس از سقوط يکی از اسیروزان يگفته می شود که ف. کشته شد

کی از یسفون که همان عراق کنونی باشد در بازار برده فروشان فروخته شده است و يت

برده  نهیده و به عنوان برده با خود به مدیره بن شعبه او را خريبزرگان عرب به نام مغ

  . است



ک روحانی یروزان زرتشتی بوده است و برخی ها حتی او را ياد می رود که فیاحتمال ز

الدی اکثرا زرتشتی يان به هنگام حمله اعراب در قرن هفتم ميرانیا. زرتشتی دانستند

  . بودند

روزان پاسخی به يعمل ف«: کی از تظاهر کنندگان روز سه شنبه اظهار داشته است کهی

ران بوده است که کشور ما را غارت کرده، یای اعراب مسلمان مهاجم به ابدکاری ه

ه خود را يات آن ها علیان هرگز جنايرانیما ا. مردم را قتل عام نموده و به زنان تجاوز کردند

  ».م کرديفراموش نخواه

ف شجاعت و قهرمانی يسان مسلمان برای تخفیخ نویبرخی از اعراب و عده ای از تار

) عموما بر اساس شرحی که ابن شهاب داده است(روزان يشده از جانب فنشان داده 

  .ات بوده استيگفته اند که قتل عمر به علت دعوا بر سر پرداخت مال

عی به قدرت سلسله مزبور او را به نام بابا شجاع يدن اسالم شيه و رسیدر دوران صفو

   .د بوده استيعه و شهين شخص شین خوانده و مدعی شد که ایالد

بعضی . ستين قبر او نیند که ایمی گو«: ن می گفتين خشمگيگر از معترضیکی از دی

برای ما مهم آن است که . خب نبوده باشد. ند او اصال مسلمان نبودهیها هم می گو

ر ين ساختمان نماد اوست و نماد اعتقادات ما و مقاومت ما در مقابل مهاجمانی غیا

ک یاگر ابولولو عرب بود آن ها «: اضافه کرد کهگری یتظاهر کننده ی د» .متمدن است

نه، آن ها قبر او را . ران کنندین که آن را ویروی قبرش می ساختند نه ا ییگنبد طال

جه کارشان يف است و در نتیرانی شریک ایرانی و یک این که او یخراب می کنند برای ا

  » ران محسوب می شودیاهانت به ملت ا

ن اعالم یش از اين مسلمان که پين المللی محققيه بیاتحاد ر کليم العوا دبيمحمد سل

در گفتگو با » خداوند زنان را برای حاملگی و بچه آوردن خلق کرده است«داشته بود که 

ندگان یله گروهی از نماين بنا به وسیب ایتقاضا برای تخر«: ه گفته استيخبرگزاری العرب

ران شده یم ايتسل  وها در آغاز سال،د ییش، پس از برگزاری گردهم آيعرب چند ماه پ

ن مقبره یران خواستند تا ایتی از دانشمندان سنی از ایاگثر ییدر آن گردهم آ. است

  ».خراب شود

ن در برابر دفتر فرمانداری کاشان بود يان معترضيشخصی با نام اختصاری ن که در م

ی را که در انگلستان سی ها بخواهند تا قبر کسانيد که آلمانی ها از انگليگفت تصور کن

ن یچرا که نگاهداری ا. دند خراب کننديتلر را در جنگ دوم جهانی کشينقشه کشتن ه

ن کار را قبول می یسی ها ايا انگلیقبرها اهانتی به آلمان ها محسوب می شود؟ آ



روزان امری مذهبی نبود بلکه اقدامی در جهت برانداختن يکشتن عمر به دست ف. کنند

س ها يدرست همان کاری که انگل. ن محسوب می شديتبد از روی زمکتاتور مسیک دی

  . تلر بکننديمی خواستند با ه

ک یه، یک ورودیاط، يک حین واقع است شامل ين راه کاشان به شهر فيروزان که در بيمقبره ف
خ اصلی ساختن بنا یتار. روزه ای و سقف های نقاشی شده استيکاری فيگنبد مخروطی با کاش

مه دوم قرن چهاردهم کامال بازسازی شده و سنگ قبر يم که در نياما می دان ستيمشخص ن
  .ز بر روی مزار او قرار داده شده استيدی نیجد
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