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 شغنان مردم داستانهای فلکلوریک

 

 پای خواجه

 

 یدهللا غالبحنوشته: و

 

 

 

 
 ۹۹۱۹دلو  ۹۱

 

 

 وی كده دارندد اعتقاد آن بر  مردم و میباشد شغنان هایزیارتگاه از یكیپای خواجه 

قبد  از آمددن  خواجده پدای آسدتان یدا زیدار . اسد  بوده خود دوران بزرگان از یكی

از  ولددی واقد  اسد  و در یدار  روشدان  موجدود بددوده ناصدر خردرو در شدغنان  پیر

سرسدبز و  ههای سدربلل  و دره هدایكو رااطراف آن بوده وخود روشان خیلی دور

 و مقصدود مدرادطلدب مردم  بخاطر  ، میگویند با آبهای پاک احاطه کرده اس . زیبا

ود ال  خکو مش درد هاو عالج ترکین آنرا وسیله میرفتند و زیار  پای خواجه به 

 دنمدراد طلبید برای جماع  فرمان داده بود کدهموالنا حاضر امام لیكن  .دانرتندمی 

بدی بدره مدی ده انردان هدا و زیزهدای دیگدر عقید ،بدی جانهدابجز از خدواند) ج(،  از 

 احترام و حرم  زیادی برای آنها قای  اند.هنوز هم مردم مح   اما. پندارند

 

و یا تنها دختر می داشتند و پرر تولد نمی  شدندیکه صاحب اوالد نمی زنان، میگویند

کدردن بده آسدتان پدای  زیدار طلدب مدراد و اطراف و اكناف شغنان  بخداطر  ازشد، 

از زاهران بعد از زیار  وجود دارد كه  یسنگمح  زیارتگاه ر خواجه می آمدند. د

رندد. بدا ا خدود بخانده میبتکه ای می بندند وب توتهدر دستمال یا خاك را  کمی زیر آن

ا مهره و ویخاك جال دار  ،ریشه گیاهخاك اگردركنند ومیخانه خاك را باز  رسیدن به

 . اسدد  شدددهمددراد شددخ  بددر آورده  شددد، نتیجدده آن اینردد  کدده مددی پیدددا زه سددنگری

بددر  بددون کددام اشددیا بدوده باشدد، در آنصدور  مدراد آن شدخ خداك  بدرعک،، اگدر

 آورده نمیشود. 
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بدده هددم کدده پرددری نداشدد    خددانم سددید محبدد  شدداه دروازی روایدد  اسدد  کدده روزی 

 تددا مددی نمایددد دعددا  بدده دربددار خدددای تعددالی  جددادراینزیددار  پددای خواجدده مددی آیددد. او 

 و بعد از باز گش  به وطن صاحب پرر می شود. ایدفرزندی به ایشان عطا نم

 

زون . وجود اس م والیبالتوپ  زای خورد ترسنگو دیكی   در آستان پای خواجه 

درسددورا  دیدد  مددی را آن سددن  در هنگددام پخددتن دارد، از زیرسددورا  دیدد  ایددن 

( خیدرا   جوندد )را بنام خدا گوسلندو ، گاو به زیار  می آیندوقتیکه مردم .   مانند

 زیار  را وسیله حاص  مراد و مقصود خود می سازند.و   قربانی میكنندو 

 

در زیدار  پدای کرانیکه در مناطق دور دس  زندگی می کنند در مورد قبول مدراد 

پای خواجه مدی آیندد تدا مدراد شدان حاصد   و آنها هم به شنیده اند قصه هایی خواجه 

بده ایدن منطقده  شدی  سدعدیبندام پای خواجه دختری بوده كه بدا بدرادر  شود.  خود 

قریده زاسدنود شدغنان وجدود دارد و درهدم اكنون همین شی  سعدی  همقبر آمده اس .

 محمد  حضر  پیغمبری در زمان  و كه این شخ  خادم حضر  علی بوده میگویند

 به این منطقه آمده اس .اسالم  مبین ترویج دینتبلیغ وبخاطر 

----------------------------------------------- 
 بروایت:

  زاسنود اس و مح  تولد ا  در  قریه ده شهرباشنده قریه پیر زنی.  

  ده شددهر اسدد  و جددای اصددلی ا  از روشددان  باشددنده قریددهپیددر مددردی بنددام دولدد  محمددد

 .میباشد


