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رفعت حسینی

زیارت خواجه غلتان «ولی !» در هرات
شکم بعضا معتقد به خرافات شهر هرات ،پیوسته آماده برای باروری وشکمدار شدن فاجعه بوده
است.
یک.
درزمان حکمرانی یک بی فرهنگ ستمگربنام سلطان حسین بایقرا ،یکی از پیداوارهای«نادرستی
و ننگ» در خاکزار افغانستان ،ازشهر{باستانی!!!!}هرات رویید.
این ننگ از شکم شیوه تفکربردهء تزویر و چوتاری و حرامزادگی سلطان حسین بایقرا ،بدون
درد وبا خوشحالی بدنیا آمد .سلطان حسین و [ مشاورین ارشد] او ،پس از جروبحث ،الزم دیدند،
که این « نادرستی و ننگ» درحوالی شهربلخ « چشم بجهان» بگشاید .زیرا هرات اوچت در
پهلوی {ایران شیعه} است .بهتر است این تزویر دریک جای سنی دور از ایران باشد.
این ننگ تاریخ خاکستان افغانستان  :مدفن دروغین علی ابیطالب بود.
دو.
در[ روایت!] های ناراستین آغشته به خرافه وپوسیده اندیشی در شهر هرات آمده است:
یک آدم ازجمله اولیا هللا بوده بنام شیخ یحیی بن عمار سجستانی .او اولین بار از جانب کوهی
داخل هرات شده .چون درشهرهرات  ،مدفن اولیا ،دانشمندان ،هنرمندان و دیگر بزرگان است ،او

قدم زنان داخل شهرنشد .بروی شکم خوابید وغلت زنان وارد شهر شد .بدین سبب به خواجه
غلتان معروف شد.
«شخصی بنام شیخ یحیی بن عمار سجستانی معروف به “خواجه غلتان” از بزرگان دیار هرات
به حساب میآید که مزار وی در خیابان کهن هرات ،از قدیم زیارتگاه خاص و عام بوده است.
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در مورد تولد و وفات خواجه غلتان اطالعات دقیقی در دست نیست و روایتهای مختلفی در این
باب گفته شده است ،اما مزار وی در شمال شهر هرات و در جوار مزار «سید عبدهللا مختار» ،از
گذشتههای بسیار دور مشتاقان زیادی را به سوی خود جذب کرده است.
آنگونه که «رسول پویان» ،در کتاب«جغرافیه عمومی هرات» نوشته است ،در نزد مردم هرات
این باور وجود دارد که شیخ یحیی سجستانی ،در هنگام رسیدن به حوالی شهر هرات مشاهده
کرد که خاک این شهر ،مدفن اولیا ،دانشمندان ،هنرمندان و دیگر بزرگان است.
به همین دلیل ،وی به خود اجازه نداد که بر آن خاک مقدس ،پای نهد .پس خود را با غلت زدن
به شهر رساند و به این سبب به «خواجه غلتان» معروف شد.
برخی نیز روایت کردند :وی از جانب کوهی وارد هرات شد و به دلیل اینکه اولیای زیادی در این
شهر خفته بودند غلت زنان وارد شهر شد و در همین چرخش نیز درگذشت.
به نقل از صفحه افغانستان فارس ،در حال حاضر در قسمت شرقی آرامگاه خواجه غلتان ،زمین
مسطحی وجود دارد و بسیاری از مردم هرات باور دارند که این مکان کرامت دارد و حاجات آنان
را بر آورده می کند.
هم اکنون نیز مردم هرات در صحن مسطح این زیارت سر خود را آرام بر زمین می گذارند و به
صورت خوابیده در حالی که جلو چشمان خود را با دست گرفتند بر روی زمین غلت می زنند و
حاجت خود را می طلبند و بر این باورند که اگر مرادشان برآورده شود به آسانی غلت می خورند
و به سمت دیوار روبرو می روند و در غیر این صورت به  ۲طرف کج شده و از مسیر مستقیم
منحرف می شوند.
در کتاب «تاریخ مختصر و مصور افغانستان» نیز آمده است :زائران بر روی زمین خود را می
چرخانند و باور مردم بر این است که چرخش در حالی که زمین مسطح است به طور خود به خود
تداوم مییابد تا زمانی که فردی آن را متوقف نماید».
نام اصلی این چیزها درهرات خریت است!
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