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  سيد ابوالفضل حسيني 

  هاي ميراث فرهنگي خراسان رضوي كارشناس و مسئول امور انجمن

  

  

هاي شرقي سلسله جبال   در دامنه، از توابع بخش زبرخان شهرستان نيشابور،روستاي ديزباد باال

  متري از سطح دريا قرار گرفته١٩٧٠تفاع  در ار، كيلومتري شرق نيشابورپنجاه ةبينالود در فاصل

را  ده كه اطراف آنشاي شكل واقع  شيب زياد و منازل پله اي با روي دامنه روستا بر. است 

هاي اطراف آن قجقر، لوكه، كمرسيه و پيوه  كوه. است  هاي سرسبز با درختان متنوع پوشانده دره

  .است متر ارسه هز تا دو هزارژن نام دارند كه ارتفاع آنها بين 

كه است  خوب هواي سرد كوهستاني با بارش نسبتاً از لحاظ اقليمي داراي آب و  

 منزل چهارصدروستاي ديزباد حدود  .دنبال دارد ي خنك را بهها ي بسيار سرد و تابستانها زمستان

دليل گسترش  هبندي فقط ب اين طبقه. است كه شامل باال ده، ميان ده و پايين ده داردمسكوني 

 ديزباد را دژباد، دژآباد. نيستنظر اجتماعي مزيتي براي كسي  از  واست كوه ةروي دامن روستا بر

نام  هروستا ب اين منطقه دو در. است   زمان به ديزباد تغييرنام يافتهراند كه به مرو و دزباد هم گفته

 نيشابور و ةجنوب جادديزباد پايين در  .ندا باال و ديزباد پايين معروف  كه به ديزباد هستديزباد
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كه در برخي از بادهاي ديزباد . استصنعت آن معروف  مشهد قرارگرفته كه مجتمع كشت و

  .ندا در شهرستان نيشابور معروففصول سال شدت زيادي دارند 

طور  هست بها  اسماعيلي هستند كه قرنةعشري و شيع  اثنيةمردم ديزباد باال مسلمان و شيع  

بسياري از امور در كنار يكديگرند و تعداد  و حتي دركنند  مي زندگي آميز با يكديگر مسالمت

 است شده  باعث ،گروه همزيستي اين دو. اند هم ازدواج نموده زيادي از دختران و پسران آنها با

  .را يافت هاتوان آن ر جايي ميتاين روستا شاهد باشيم كه در كم هاي منحصر به فردي را در ويژگي

واي اسماعيليان شمال أم هزار سال مسكن و ته شد ديزباد با قدمت بيش ازطور كه گف همان  

لحاظ  ازرا هاي اطراف ديزباد نيز اين نكته  كوه هاي اسماعيلي در خراسان است و وجود قلعه

با اينكه اغلب اسماعيليان ديزباد به داليل مختلف به شهرهاي ديگر ازجمله  .كنند تأييد ميتاريخي 

اند اما مسكن و  تهران و تعداد زيادي از آنها به خارج از كشور مهاجرت كردهمشهد، نيشابور، 

آنها به اين روستا  فصل بهار و تابستان بسياري از اند و در ديزباد حفظ نموده را در واي خودأم

 برگزاري ،اين بر  عالوه .اين روستاست گردند و فصل برداشت ميوه، اوج جمعيت فعال در برمي

اي است براي حفظ اين جايگاه كه صدها سال است برگزار  نوحصار انگيزهمراسم معنوي 

  .دشو مي

از رباط فخر داود   چند كيلومتر بعد، كيلومتري مشهد به نيشابور٦٥  حدوداًةدر فاصل  

. كند مشخص مي هاي بينالود مسيرمان را به روستاي ديزباد كوه طرف رشته اي خاكي به جاده

پس از طي چند . شود هاي جاده نيز افزوده مي خم شود به پيچ و  ميزيادطور كه ارتفاع  همين

جاده در سمت شرق دره . دشو اي سبز و مصفا با انبوهي از درختان ميوه نمايان مي كيلومتر دره

نسيم . كند ذهن تداعي مي هاي شمال كشور را در ي آن جادهها خم  و پيچ واست  ساخته شده

 تازه به آدمي يدهد و نيروي تن آدمي را نوازش مي اه روح وماليم و خنك در گرماي مرداد م

 را ها اند كه تابستان هاي ييالقي ساخته  زيبا مردم براي خود خانهةدر جاي جاي اين در. بخشد مي

اي  كم روستاي ديزباد بر فراز دامنه  كم، خاكية كيلومتر جادهفدهبرند و پس از طي  مي سر هدر آن ب

  خشت، آوري به همان زيبايي، ساخته شده از ناخودآگاه ماسوله را به ياد مي. شود تند نمايان مي
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هاي چوبي اغلب  در و پنجره هاي پلكاني با شيب زياد، خانه هاي باريك با كوچه  سنگ و چوب،

  .كنند به رنگ سبز كه در بدو ورود خودنمايي مي

اما تابستان . ند هستاكنروستاي ديزباد فقط تعدادي پيرزن و پيرمرد س  در،در حال حاضر  

خوريم كه اغلب از تهران،  هاي ديزباد به افرادي برمي  يا كوچهها باغ كنار گذر از در .پررونق است

و   بهار؛تر اغلب دو مكانه هستند اند و افراد مسن باغباني آمده نيشابور يا مشهد براي انجام امور

شوي  صحبت مي وقتي با آنها هم. را در شهرگذرانند و پاييز و زمستان  تابستان را در ديزباد مي

 افسوس از  يكي از دواير دولتي هستند و همگي با آه وةاغلب تحصيالت عالي دارند و بازنشست

اما با تمام زرق و برق شهر، صفاي ديزباد همه ساله و . كنند  پررونق ديزباد ياد ميةگذشت

آن  جوش خاصي را در كشاند و جنب و ر مي بسياري از آنها را به اين دياها  در تابستانمخصوصاً

  . توان يافت مي

اي   بقاياي قلعهاست،  گرفته قرار) جنوب روستا(روي ديزباد  هدر باالي كوه لوكه، كه روب  

 فظت ازاحمخورد كه زماني دژ محكمي براي  چشم مي  به»قلعه منصور«سنگي و قديمي با نام 

ي جنوبي ديزباد ها در كوه. است   از آن برجا ماندهآمد و اكنون فقط نشاني حساب مي ديزباد به

هاي   جزو قلعه دو معروف است و اين»قلعه حسن«اي وجود دارد كه به  آباد نيز قلعه نزديك قاسم

  .اند معروف اسماعيليان بوده

  

  مراسم نوحصار

هاي  يين، باورهاي مذهبي و آها گردهمايي و تجمع انسانثر ؤمهاي   يكي از انگيزه،در طول تاريخ

ها، كليساها و مساجد بزرگ و كوچك گرفته تا  ي بسياري از كنيسهها ساختمان. است  ديني بوده

يك رسم  منظور گردآوري آدميان حول يك باور، يك اعتقاد و ميادين و حتي فضاهاي آزاد به

ند و اعمال مشترك زيربناي ا افكار مشترك موجد اعمال مشترك. است  مشترك ساخته شده

كند كه اين باور در ميان بوميان استراليايي باشد يا قبايل  تفاوتي نمي. ر اجتماعي منسجمساختا

اي حول يك دين، مذهب   هر جامعه.ي اروپاييها  ميان مسلمانان ايراني باشد يا كاتوليك؛فريقاييآ
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حاد آ تر باشد روابط  حائز اهميت اين است كه هرچه باور اجتماعي قويةنكت. اند يا باور جمع شده

  .شود آميزتر مي جامعه حول مضمون مشترك مفاهمه

 از اقشار مختلف اجتماعي گروه بسياريمراسم نوحصار ديزباد نيز از اين دسته است آنچه   

 ة باوري مذهبي است و در مرحل، اولةكشاند در وهل را همه ساله در موعد مقرر به آنجا مي

  . ين جامعه، گرد اعتقاد مشتركشان است ارتباط عاطفي برقرار شده مابين افراد ا،بعدي

اهالي ديزباد اعم از شيعيان  . آخر مرداد استةترين روز ديزباد در سال، جمع پررونق  

اين روستا  عشري و اسماعيلي، همه ساله از اطراف و اكناف ايران و حتي خارج از كشور در اثني

  دويستسمي است كه بيش ازنوحصار مرا. مراسم نوحصار شركت كنند آيند تا در گرد هم مي

 مراسمي ي است،دارد، كار فرهنگي بسيار پسنديده، خوب و قابل توجهقدمت اين روستا  سال در

نام امام قلي در ايام  همعروف است انساني وارسته ب. شبيه سيزده بدر اما با روحيات معنوي

مراسم نيايش و دعا،  هنگام برگزاري كرده است كار مي) عبادتگاه( بزرگ ةنوجواني كه در خان

آيد   بزرگ بيرون ميةكه از در خان دست هنگامي ه امام قلي ليوان ب.كند ميطلب كودكي از وي آب 

 حاجتش را كند تا  ميافتد و تقاضا دنبال وي راه مي بيند، به در مقابلش فردي بسيار نوراني را مي

او دنبال  م قلي با اصرار زياد بهاما. خواهد كه برگردد از امام قلي مي و آن شخص مكرراً برآورد

كند در محلي كه كوه تماماً سنگي و  سمت دره حركت مي طور كه به آن فرد نوراني همانرود،  مي

كند كه هنوز هم اين   جاري ميي آبة چشمها معروف به كمر است با زدن عصايش به سنگ

  . ست ا آب جاريةچشم

 فرد .كند رود و تقاضايش را تكرار مي ل آن فرد ميدنبا ه باست،  بردار نبوده اما امام قلي دست  

 سال بيشتر نداشته منوط به آن سيزده يا دوازدهكه  نوراني برآورده شدن تقاضاي امام قلي را درحالي

ردار نبوده تا اينكه به محل فعلي ب امام قلي هم دست. ميان محاسن وي گيركند كند كه شانه در مي

رسند و امام قلي   مي، كيلومتر تا روستا فاصله داردهشت از  كه بيش،برگزاري مراسم نوحصار

ماند و امام قلي پس از  كشد و شانه در ميان محاسنش مي صورت مي هاي را كه همراه داشت ب شانه

اثبات در نزد مردم را  حضور مرد نوراني كند تا ميبرآورده شدن حاجتش تقاضاي نشان ديگري 

گذارد كه هنوز هم هست و  العبور جاي پايي را به يادگار مي ب آن فرد در محلي بسيار صع.نمايد
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اي مسن با  كه چهره بيند درحالي امام قلي خود را پشت در عبادتگاه مي. شود بعداً ناپديد مي

  بود، تمام اين وقايع در چند لحظه اتفاق افتاده.ش داردمحاسني بلند و ليواني پر از آب در دست

 شرح ماوقع را براي آنها ،او نيزآورند و   هجوم مياوسوي   هيبت جديد بهمردم با ديدن امام قلي با

 با .داده بود را هاكه امام قلي نشان آنافتند  راه مييي ها سوي مكان ههم ب كند و همگي با بيان مي

ي وي ايمان ها به حرفمردم پا ي هاي آب و جا  امام قلي و چشمهة تغييريافتةديدن چهر

  .آورند مي

و معتقدند كه عصايي كه باعث  روند  همه ساله مردم ديزباد به اين محل مي،به بعدآن  از  

را  تعداد زيادي گوسفند السالم است و منان حضرت علي عليهؤجاري شدن آب شده عصاي اميرم

بسياري . شود كه قرباني كردن گوسفند باعث افزايش آب چشمه ميند آنها معتقد .كنند قرباني مي

هواي مصفا و  شوند و از آب و د چند روز قبل از مراسم در محل روستا حاضر مياز اهالي ديزبا

 به كارهاي باغداري و ترميم منازل و همچنين ،كنند و در عين حال طبيعت زيباي آنجا استفاده مي

  .پردازند تدارك مراسم نوحصار براي ميهمانان راه دور مي

.  آش هستندناند در تدارك پخت ر كردهاي كه از سال قبل آش نذ  عده،شب قبل از مراسم  

 آنهايي كه حاجتي دارند با آوردن مقداري از ملزومات آش خود را سهيم ةبراي پختن آش هم

 حاجت خود را بر ،هم زدن آش جوانان حاجتمند با .كنند پخت آش هم كمك مي نمايند و در مي

  .خواهند سازند و از خداوند متعال برآورده شدن آرزويشان را مي زبان جاري مي

شود و آنهايي كه سحرخيزند صبح زود خود را به محل پخت آش  آش صبح زود آماده مي  

جان   از اين آش نذري مقداري نوشوكه ابتداي محل برگزاري مراسم نوحصار است رسانند  مي

  .شود زود تمام ميخاطر جمعيت زياد خيلي  كنند كه البته به مي

 »بازه چپ«طرف شمال امتداد دارد به  هگرفته و ب سمت شرق ديزباد قرار اي كه در دره  

چند صد متر البته است كه  بسيار بدآن رو  سرسبز و مصفا، راه ماشيناست اي  دره. معروف است

خيل . ستا صفايش بيشتر  لطف وزيراروي كنند  دهند پياده  اغلب ترجيح ميمردم .بيشتر نيست

خود  باري با اند و كوله هركدام از دياري آمده. ندا نوحصار درحركت سوي مزار ه ب،عظيم مشتاقان
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اينجا به بعد در  از. شود كم بساط استراحت پهن مي  طوالني كم ، پس از طي مسافتي نسبتاًدارند

  .اند يمي گستردهگل كه براي استراحت فرش وبينيد   ميهايي را هاي نزديك به هم خانواده فاصله

. سالمتي بسيار گرم است پرسي و چاق بوسي، احوال  بازار ديده.اند هركدام از شهري آمده  

نيشابور، شهرهاي جنوب خراسان،   همه ساله از شهرها و كشورهاي مختلف مانند تهران، مشهد،

همه از حال و احوال هم  آيند و  اين تجمع ميه ب...مريكا، نروژ، كانادا، فرانسه، انگليس، استراليا و آ

  . پرسند مي

 ها سماور ذغالي دارند و با اغلب خانواده.  بسيار صميمي همراه با سادگيي استفضاي  

 به كه اصطالحاًكنند  دم ميي سم ها قوطي افروزند و چايي را در هاي چوب در آن آتش مي تكه

 .نمايند استفاده ميگويند و بيشتر چوپانان براي چايي درست كردن از آن  آن گداجوش مي

حتي آشپزي را بيشتر كارها . ندا ظهرپختن ناهارجا روي آتش مشغول  هاي مسي سياه جابه ديگ

همه . ئوس معني ندارددانشگاه، رئيس و مر مهندس، استاد اينجا ديگر دكتر و. دهند مردان انجام مي

  .ريا، هركس مشغول كاري است يك رنگ و بي

مسير راه ديده  حتي يك ذره آشغال دراما شود  ند قرباني ميهمه ساله تعداد زيادي گوسف  

 دستشويي ساخته ، متر با تمام شرايط سخت حاكم بر آنجادويستهاي حدود  به فاصله. شود نمي

 بهداشت ،ها عين سادگي و حفظ سنت در. نيستاين  چنين جمعيتي انتظاري جز از  واست  شده

اي غريبه  ي گذشته عدهها  البته در سال؛بينيد يراصولي نميجا رفتاري غ شود و هيچ  رعايت ميكامالً

آن نيز   كه با هوشياري اهالي و شوراي ده جلودلخور كردنداين تجمع سوءاستفاده و اهالي را  از

 ،اي با شوراي ده  جلسهدر گزارش ةو به همين دليل ما قبل از رفتن به ديزباد براي تهي گرفته شد

 فيلم برايشان توضيح  و گزارش، عكسةتهي  گذاشتيم و هدفمان را ازموضوع را با آنها در ميان

بدو ورود به ديزباد اهالي خونگرم و  گرفت و در روز جمعه از داديم كه مورد استقبال آنها قرار

 صميميتي كه در  قدمتش و صفا و اين مراسم،  و همه با هيجان ازاز ما استقبال كردندميهمان نواز 

اهالي روستا و مسئول . گفتند سخن ميحالش  از  از گذشته و رونق ديزباد واين روز وجود دارد

خواستيم فيلم يا عكس  در نقاط مختلف كه مي .شوراي ده در تمامي مسير يار و همراه ما بودند

بدون استثناء با خوشرويي  گفتيم و موضوع را مي محل بودند  به افرادي كه در آنبگيريم قبل از
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 ازبودند همه خوشحال . كردند اصرار زيادي مي براي صرف چاي، ميوه و نهار دادند و اجازه مي

همگي با . ه استمعنوي اقدام نمود اينكه ميراث فرهنگي براي ثبت و ضبط اين تجمع فرهنگي و

 اين دربارةاغلب از شايعاتي كه  .كردند را بيان مي ها  و ناگفتهدادند مياالت جواب ؤحوصله به س

ميان انبوه  پس از گذشتن از.  ناالن و ناراحت بودندوجود داشتمعنوي تجمع فرهنگي و 

اي  طرف شمال شرق دره اند، درسمت راست دره به جاي جاي دره آرام گرفته هايي كه در خانواده

  در.كند اين مسير بسيار مشكل مي كه عبور را دروجود دارد  زياد و سنگالخي ديگر با شيب نسبتاً

اي چند  ه در كنار چشم، متري٢٥٠٠  كوه در ارتفاع حدوداًةوسط دامن ه و درقسمت بااليي اين در

دن بساط خود در كرمشتاقان پس از پهن . اين همان چشمه است كند و درخت بيد خودنمايي مي

هار و نوشيدن استكاني چاي براي رفع خستگي راه، اسار درختان و آماده نمودن مقدمات ن سايه

صفاي محيط و جنب و . ندا مرد در راه جوان، زن و و پير. كنند يسوي اين چشمه حركت م به

كنار چشمه . شود تا كسي احساس خستگي نكند جوش مردم براي رفتن به محل چشمه باعث مي

  .اند بيني كه در كنار هم نشسته انبوهي از جمعيت را مي

دح حضرت م صورت گروهي در هنشينند و ب مردان در قسمت باالي چشمه در كنار هم مي  

خواند  يك نفر قصيده مي. استقصايد اغلب برگرفته از قصايد موالنا . خوانند قصيده مي) ع(علي 

  .كنند بند را تكرار مي و ديگران هم همگي با هم اين دو

  الفتي االعلي السيف االذوالفقار    ناد علي، علي يا علي

  هر باليي پيش آيد رفع كن پروردگار

مراسم . سپارند به قصايد گوش دل مي،  درختان بيدةيزير سا زنان و كودكان هم  

رسند  مردان كه به اين محل مي. تا بعدازظهر ادامه داردو شود  ازظهر شروع مي قبل خواني از قصيده

اي هم براي ديدن محلي كه معروف است جاي پاي  و عده شود خوانان اضافه مي به جمع قصيده

  .كنند ترك مي انده محل چشمه راجا م هروي سنگي ب بر) ع(اسب حضرت علي 

اي  ام جمعيت، همه درصددند كه از آب چشمه جرعهحازد  آب است وةاين ميان، چشم در  

اي كه تعبيه  لوله  و ازاست ه  اخير آب چشمه بسيار كم شدةدليل خشكسالي چند سال هب. بنوشند

براي  وهستند ان آن  تبرك دارد و همه خواهةآب جنب. ست اشده آب به ميزان بسيار كمي جاري
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را   ظرف خودكوشد تا ميدست دارد و  هركس ظرفي در. اي آب بايد تالش بسياري كرد جرعه

ام جمعيت حاين ازد در.  اما دلنشين و سروصدا،است دهد و متعاقب آن همهمه  زير لوله قرار در

بوسي  سي و ديدههمان شلوغي احوالپر اند و در  نديدهها كه سالبينند   مي راكسانيگاهي افراد 

  .شود مي

لطف اهالي . ماند نصيب نمي كسي هم بي آب چشمه جوابگوي سيل مشتاقان نيست اما  

 در .ارزش بود برايمان تهيه كردند كه بسيار باد و يك بطري از آب چشمه راشهم  شامل حال ما

 از چشمه  پانصد متر حدوداًةرود به فاصل  نوحصار ميةطرف چشم اي كه به غربي دره سمت شمال

و تخت شاه معروف است كه رفتن  كه به تخت قلندروجود دارد اي سنگي  و مشرف به آن، قله

آن باال به پايين بيفتد  اگر كسي از. خواهد ت بسيار ميئكسي نيست و جر به باالي آن كار هر

اين آيند در مسير بازگشت به  كه به چشمه مي  كسانيةاما هم. يابد نميمجالي براي نفس كشيدن 

روند و در باالي قله سنگي، تخته سنگي  مرد از آن باال مي جوان، زن و و پير. آيند مكان هم مي

دانند و  ميرا تبرك  خاك اطراف آن است و) ع(گويند جاي سم اسب حضرت علي  است كه مي

  باال.مانند  لحظاتي را در باالي اين قله سنگي مي،اند و همه چين كرده را سنگآن اطراف . چشند مي

آيند بسيار  اين قله سنگي و پايين آمدن از آن براي افرادي كه اولين بار به اين مكان مي رفتن از

 تاكنون فقط يك نفر از ، اهالية اما به گفت.افراد هستهر لحظه احتمال سقوط  انگيز است و دلهره

جويي  تبرك  پس از.است  در برده هآن باال به پايين پرت شده كه آن هم به لطف خدا جان سالم ب

هاي خود   به خانواده، كه شيب بسيار تندي هم دارد،سمت راست اين قله تخت قلندر افراد از از

  . پيوندند در ميان درختان سرسبز مي

و  ها ها و نبيره صورت گروهي يعني پدربزرگ با تمام فرزندان و نوه هها ب در اينجا خانواده  

خاطر اين است كه اغلب اين افراد در  بهنشينند و  مييك مكان  حتي خواهران و برادران در

ديدارها را تازه در كنار هم قرار گرفتن اين روز خاص با  در كنند و ي متفاوت زندگي ميها مكان

  .كنند مي

در . شود طبخ ميصورت چلوگوشت  ه و اغلب باستغذا از گوشت گوسفندهاي نذري   

 هر خانواده يا ،ردند ولي با زياد شدن جمعيتك جا درست مي يك قديم همه غذاهايشان را در
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را  رادي كه گوسفند نذري دارند پس از ذبح گوسفند آن اف.آيند يك مكان گردهم مي فاميل در

و  اندازند اي گوشت مي  تكهاستروي آتش  يي كه برها ديگ هر كدام از  و دركنند ميتكه  تكه

و  پس از خوردن ناهار. كنند نذر ميفندي گوساغلب براي برآورده شدن حاجاتشان براي سال بعد 

احوال خود  يك از اوضاع و هر شوند و هم جمع مي كمي استراحت دوستان و اقوام كنار

  پس از.شان ههاي آيند  خارج از كشور و از گذشته و برنامه،گويد، از تهران، مشهد، نيشابور مي

 مخصوصاًيكديگر را نبينند  ها تي سال و حها روند و شايد تا مدت هر كدام به سويي مي اتمام روز

دانند كه اگر بخواهند يكديگر را مالقات   اما اين را مي؛برند سر مي به خارج از كشور آنهايي كه در

همين حاال براي آمدن  از اين مكان جمع شوند و  درتوانند مي آخر مرداد، ةكنند همه ساله در جمع

  . كنند ريزي مي سال بعد برنامه

دانند و همگي  عشري و اسماعيليه اين مراسم را منتصب به خود مي باد اعم از اثنيمردم ديز  

اهالي ديزباد از شروع انقالب اسالمي در مراسم  .كنند جمعي در اين مراسم شركت مي طور دسته هب

اند كه مزار سه  اين راه هم تعدادي شهيد، جانباز و آزاده تقديم انقالب كرده مختلف شركت و در

 .است شهداي اسماعيلي در روستاي ديزباد و مابقي آنها در شهرهاي نيشابور و مشهد تن از

  
  ها ديگ مسي و گدا جوش در عكس مشخص هستند محل استقرار خانواده
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 مسير حركت به سمت چشمه

 

  
   ورودي به ديزبادةجاد
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 نمايي از روستاي ديزباد

  

  
  مسير حركت به سمت چشمه
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 محل چشمه

  

  
  جمعيت براي برداشتازدحام 
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  قله سنگي كه جاي پاي اسب روي آن است


