
 

 نشتيفان را به آسبادهاي با ابهتش مي شناسند

بخش دوم  -گزارش سفر خواف

 

بايد هرچه سريعتر به نشتيفان برويم دقيقه است  1:15زمان زيادي را در مسجد ملك زوزن به سر برديم ساعت 
تش كه در نشتيفان را به آسبادهاي باابه. از دور بر فراز خانه هاي گلي بناهايي ساخته از گل و چوب پيداست

مي گويد  لبافآقاي از اين نوع آسبادها در سيستان و نهبندان هم داريم  .بر بادها سينه سپركرده مي شناسندبرا
است و استفاده داشته وجود نشتيفان خرگرد و الج و خواف، خود شهر آسباد است كه در  150در خواف حدود 

 .  از شاخصه هاي مورد تأمل در آسبادهاست از انرژي پاك و استفاده از انرژي دم دستي در مهار باد



 

آسبادها را به اين ساخت هرچند يكي از خوافيان  ،اطالع دقيق و مستندي از قدمت آسبادها به دست نيامد
  .ندصفوي دانستاري به جا مانده از روزگار سال پيش و به روايتي ديگر يادگ 1300



، »تيرك«، چوب عمود وسط را »لرپخَ«ينكه چوب بااليي را از اجزاء و كاركرد آسبادها مي گويد ا لبافآقاي 
وجود و دريچه اي به حجره اي در پايين  -مي گويند» باهو«و چوبهاي افقي را » هرپ«چوب هاي عمود مياني را 

موجب مي شود در داخل حجره، و  بخش بيروني آسباد است و با نيروي باد به چرخش در مي آيد اين دارد-
 در. به چرخش درآيد كه بين سنگ روي و زيرين آسيا قرار دارد-ره -ببه كمك شيءاي به نام تا سنگ روي آسي

وارد حجره كه مي . فقط درب يكي از حجره ها باز است. گلي كوچكي استكاه زير هر كدام از اين آسبادها حجرة
مانند تيرك را   Lبرشيديده مي شود انگار  كه باالي حجره ايجاد شده دريچه ايشوي، بخش انتهايي تيرك از 

بين سنگ . مي گويند» پيوند«پاييني را  Lبااليي همان تيرك و  Lمي گويد  لبافآقاي . به دو قسمت كرده
مي گويند كه در چرخش سنگ روي » تَََََََبره«زيرين و سنگ روي آسيا شيء فلزي همچون تبري است كه بدان 

 سرسره مانند شيءايوچكي نيز در حجره هست كه گندم را در آن مي ريزند و از اطاقك گلي ك. آسيا موثر است
 . مقدار آن را تنظيم مي كند» چوب لك ليكي«و گويند مي » دولبره«كه به آن گندم سرازير مي شود 

 

 



 



  پير آخوندون و گورستان پشت آسبادها

 

يكي از همراهان خوافي گوري را . شده استپشت آسبادها گورهايي است كه باالي آن سنگهاي عمودي گذاشته 
 انشكل قبرها توجهم. كه بلندترين سنگ بر آن است، نشان مي دهد و مي گويد آنجا آرامگاه پير آخوندون است

 با ،كمي جلوتر گورهايي است با ساختاري متفاوت از گورهاي باال. را جلب مي كند بي هيچ تصوير و نوشته اي
 .است شده نقشقش دست بر روي آنها سنگهاي عمودي كوتاه كه ن
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