
 
اثر تاريخی آرامگاه فيروزان (ابولولو) مظهر مقاومت ايرانيان در دوران تجاوز اعراب به ايران به  

. سفارش کشورهای عربی ويران خواهد شد  
 

  

  کانون پژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن  از سايت:

  ترجمه از: کميته نجات پاسارگاد 
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ر شهر کاشان از مقبره فيروزان که در بين عوام به عنوان مقبره امامزاده ابولولو (و يا ابولولو) مشهور است و د
استان اصفهان قرار دارد به دستور حکومت اسالمی ويران می شود. روز سه شنبه بيست و ششم ژوئن جمعيت 

کثيری از ايرانيان در مقابل فرمانداری اجتماع کرده و به تخريب يکی از ميراث های تاريخی ايران اعتراض کردند. 
ر مهاجمان عرب در قرن هفتم ميالدی بوده است. برخی نيز او را يکی اثری که در واقع نماد مقاومت ايرانيان در براب

 از بزرگان شيعه و نيز صوفی گری می دانند.
  
ميالدی به دست فيروزان کشته شد. گفته می شود که   عمربن الخطاب خليفه مسلمين در شصد و چهل و پنج  

عراق کنونی باشد در بازار برده فروشان  فيروزان يکی از اسيران جنگی بوده که پس از سقوط تيسفون که همان
فروخته شده است و يکی از بزرگان عرب به نام مغيره بن شعبه او را خريده و به عنوان برده با خود به مدينه برده 

 است.  
  

احتمال زياد می رود که فيروزان زرتشتی بوده است و برخی ها حتی او را يک روحانی زرتشتی دانستند. ايرانيان به 
  گام حمله اعراب در قرن هفتم ميالدی اکثرا زرتشتی بودند. هن
  

يکی از تظاهر کنندگان روز سه شنبه اظهار داشته است که: «عمل فيروزان پاسخی به بدکاری های اعراب مسلمان 
يان نمهاجم به ايران بوده است که کشور ما را غارت کرده، مردم را قتل عام نموده و به زنان تجاوز کردند. ما ايرا

 هرگز جنايات آن ها عليه خود را فراموش نخواهيم کرد.»



 

 

 

برخی از اعراب و عده ای از تاريخ نويسان مسلمان برای تخفيف شجاعت و قهرمانی نشان داده شده از جانب 
 تفيروزان (عموما بر اساس شرحی که ابن شهاب داده است) گفته اند که قتل عمر به علت دعوا بر سر پرداخت ماليا

  بوده است.
در دوران صفويه و رسيدن اسالم شيعی به قدرت سلسله مزبور او را به نام بابا شجاع الدين خوانده و مدعی شد که 

 اين شخص شيعه و شهيد بوده است. 
  

يکی از ديگر از معترضين خشمگين می گفت: «می گويند که اين قبر او نيست. بعضی ها هم می گويند او اصال 
خب نبوده باشد. برای ما مهم آن است که اين ساختمان نماد اوست و نماد اعتقادات ما و مقاومت ما  مسلمان نبوده.

در مقابل مهاجمانی غير متمدن است.» تظاهر کننده ی ديگری اضافه کرد که: «اگر ابولولو عرب بود آن ها يک گنبد 
قبر او را خراب می کنند برای اين که او يک  طاليي روی قبرش می ساختند نه اين که آن را ويران کنند. نه، آن ها

 ايرانی و يک ايرانی شريف است و در نتيجه کارشان اهانت به ملت ايران محسوب می شود» 
  

محمد سليم العوا دبير کل اتحاديه بين المللی محققين مسلمان که پيش از اين اعالم داشته بود که «خداوند زنان را 
کرده است» در گفتگو با خبرگزاری العربيه گفته است: «تقاضا برای تخريب اين بنا  برای حاملگی و بچه آوردن خلق

تسليم ايران شده   به وسيله گروهی از نمايندگان عرب چند ماه پيش، پس از برگزاری گردهم آيي دوها در آغاز سال،
 راب شود.»خاست. در آن گردهم آيي اگثريتی از دانشمندان سنی از ايران خواستند تا اين مقبره 

 

  

 



شخصی با نام اختصاری ن که در ميان معترضين در برابر دفتر فرمانداری کاشان بود گفت تصور کنيد که آلمانی ها از 
انگليسی ها بخواهند تا قبر کسانی را که در انگلستان نقشه کشتن هيتلر را در جنگ دوم جهانی کشيدند خراب کنند. 

به آلمان ها محسوب می شود؟ آيا انگليسی ها اين کار را قبول می کنند. کشتن  چرا که نگاهداری اين قبرها اهانتی
عمر به دست فيروزان امری مذهبی نبود بلکه اقدامی در جهت برانداختن يک ديکتاتور مستبد از روی زمين محسوب 

 می شد. درست همان کاری که انگليس ها می خواستند با هيتلر بکنند. 
  

ين راه کاشان به شهر فين واقع است شامل يک حياط، يک وروديه، يک گنبد مخروطی بمقبره فيروزان که در 
با کاشيکاری فيروزه ای و سقف های نقاشی شده است. تاريخ اصلی ساختن بنا مشخص نيست اما می دانيم که  

  مزار او قرار داده شده است. در نيمه دوم قرن چهاردهم کامال بازسازی شده و سنگ قبر جديدی نيز بر روی
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 فيروزان (ابولولو) کيست؟  

  ابو لولو به معنای پدر مرواريد است 

آرامگاه سرباز گمنام يا به نامی است که برای نجات ايران با اعراب مهاجم جنگيد   آرامگاه ابولولو  
 

http://www.savepasargad.com/aa.from%20091806/June/firuzan%20kist.htm 

  

مدت هاست که شايعه ويران کردن آرامگاه فيروزان يا ابولولو در ايران وجود دارد. اين شايعه در دو سه هفته پيش با بستن  
ژوهش های باستانشناسی وابسته به  تر شد و اکنون که مرکز  درهای آرامگاه به روی بازديد کنندگان و توريست ها جدی



دارد می  اين اثر تاريخی و باستانی را  عالم کرده که دولت ايران قصد ويران کردنرسما امدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن 
 شود قبول کرد که بار ديگر سازمان ميراث فرهنگی ايران و دولت وقت دست به تخريبی کامال عمدی زده است. 

 
اين تخريب اين بار به سفارش کشورهای عربی است. آن گونه که مرکز پژوهش های دانشگاه لندن می گويد دولت ايران پس از  

گردهم آيي «دوها» داشته قبول کرده که به خواست آن ها اين اثر تاريخی و ملی  با نمايندگان کشورهای عربی در   مذاکراتی که
ما را ويران کند. يکی از کسانی که به شدت اين ماجرا را دنبال کرده شخصی است به نام محمد سليم ال اوا دبير کل اتحاديه بين  

را برای بارورشدن و بچه آوردن به دنيا آورده  المللی محققين مسلمان (که شهرتش از آن جايي است که گفته خداوند زن ها 
قبل از هر چيز    صاحب آرامگاه «فيروزان»  است.) برای اکثر توريست ها و کسانی که به ديدن اين اثر تاريخی می روند

 به ايران ايستادگی کرده است.   شخصيتی است که در مقابل اعراب مهاجم
 

آرامگاه وجود دارد که در مجموع می شود گفت که در واقع آرامگاه او همانند  نوشته ها و شايعات زيادی در مورد صاحب اين 
يک سرباز گمنام يا به نامی است که اهميتی خاص برای همه دارد و سمبل مقاومت مردم ايران در مقابل اعراب مهاجم است. و  

اين ميان اهميت دارد اين است که اين  حاال اين سمبل قرار است به دست حکومت جمهوری اسالمی ويران شود. نکته ای که در 
آرامگاه متعلق به هر کسی که می خواهد باشد فرقی نمی کند اکنون اثری تاريخی است و حزو ميراث فرهنگی ايرانزمين است و  

هنوز     ويران کردن آن به هر دليلی جرمی قابل تعقيب است. اما دولت ايران را چه باک از اين جرايم پشت سر هم؟ آيا به راستی
 برای افرادی اين شک وجود دارد که تخريب های سراسری آثار باستانی و تاريخی ايرانزمين عمدی نيست؟  

 

  کميته بين المللی نجات پاسارگاد 
www.savepasargad.com  

   

   

  فيروزان (ابولولو) کيست؟  

  ت ابو لولو به معنای پدر مرواريد اس

آنگونه که در کتاب «تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عضر ساسانی به عصر اسالمی» گفته شده فيروز 
نهاوندی يا ابو لولو يکی از ايرانيان در دوره اوليه ورود اعراب به ايران بوده است. او کسی بود که گمان می شد 

  .قتل رسانيده است کشيد را به  عمر بن خطاب خليفه مسلمين و کسی را که به ايران لشکر
فيروز دختری داشت که گويا مرواريد نام داشت و از آنجا که در زبان عربی به مرواريد لولو می گويند به فيروز پدر 

  لولو يا پدر مرواريد گفته می شد
فيروزان و هرمزان فيروزان را که متهم به قتل او بود همراه با مرواريد دختر  از قتل پدرش  پس عبيدهللا پسر عمر 

سردار معروف ايرانی و يک مسيحی ايرانی به نام حفينه را که در جنگ های عليه مهاجمين اعراب همراه هرمزان  
 بود به قتل رساند.
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