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Abstract  
 A joint program by the University of Tehran and the University of Leicester carried out 
a first season of archaeological exploration of Zoroastrian societies in Maybod, Yazd 
province during May 2016 for two weeks. Historical archaeology is still in its infancy in 
Iran. Due to extensive modernization vast amounts of data have been lost and therefore 
most research into the recent past can be considered as salvage program.  The aim of 
this research is to explore some aspects of the social history and ritual activities of the 
last communities of Zoroastrian societies of Yazd province based on the analysis of 
architectural layout, archaeological survey of the contemporary villages, interview, and 
historical records. Here we represent the preliminary report of the survey results of 
Mazra’e Kalantar and Asr’ Abad villages. In this paper we have clarified the 
architectural patterns and the typology of buildings of Zoroastrian communities. We 
have analyzed two different buildings types of religious and domestic spaces of Mazra’e 
Kalantar and Asr’ Abad villages. The second part of this paper is focused on the 
ethnographic results in order to achieve a holistic understanding of life experience based 
on the historical knowledge of local people.  
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1.Introduction 
A new joint research program was initiated by Hassan Fazeli Nashli (University of Tehran) and 
Ruth Young (University of Leicester) in 2016 to document the nearly forgotten components of 
Zoroastrian societies in Yazd, Iran. While most archaeologists interested in Zoroastrianism have 
focused on the monumental and purely archaeological aspects of the Sasanian period, the 
current work aims to document the last generation of contemporary Zoroastrian people in Iran, 
how their beliefs impact on their use of space and in particular shape such things as their village 
layouts and also very importantly how they negotiate space to co-exist with Muslims. As we 
know in 621 century AD, Iran came under the control of Arab ruler Umar ibn al-Khattab, 
“Khalife” of the Muslims.  As a result, the new religion deeply affected the ideology, social and 
economic system of Iran and Zoroastrians were obliged to accept many new rules and 
approaches in order to retain their religion. Iran underwent profound ideological and social 
change and a new Iran was shaped which was different from the “Age of Kingdom”, the last 
antiquity. While the majority of the Iranian population converted to Islam the Zoroastrian 
religion and tradition continued, albeit subject to adaptation.  Recent archaeological evidence all 
over Iran demonstrated changes in religion were not simple and the Zoroastrian customs were 
continued in many parts of Iran more than some scholars assumed.  Excavation by Mohsen 
Javeri revealed Zoroastrian temples within the Kashan region in Vigol, were still active even 
three or four hundred years after the invasion of Iran and conversion to Islam. Large populations 
still practiced Zoroastrianism and were settled in large urban areas.  Meysam Labbaf-Khaniki’s 
excavation in the Bazeh-Hur in North-Eastern Iran (2019) indicates the fire of the temple was 
still flourishing three hundred years after 621CE. Such evidence indicates that the transition of 
the Iranian people to Islam was not a simple one-way process and changes to their religion and 
socio-ideological structures were very complex.  Therefore, we think that using a range of 
materials and methods is the best way to learn more about the ways in which contemporary 
Zoroastrians use material culture and particularly buildings as part of their ideology and society.  
It is particularly important to go beyond historical sources alone in order to understand practice 
and action. 

During the course of field work in 2016 two villages of Asr’Abad and Mazra’e Kalantar 
(Figure.1) were selected for study. Asr’Abad village is a completely abandoned settlement 
which was abandoned in recent past. Because of this we were unable to talk to and interview 
former inhabitants.  In contrast, the village of Mazra’e Kalantar, which now has about ninety 
residents, has a complex history of abandonment and revival. After a period of partial 
abandonment, some of the old dwellings were revived and we can see evidence for cultural and 
economic regeneration there are both Zoroastrian and Muslim residents in the village, thus 
providing an excellent opportunity to learn about the negotiations around space that have 
permitted this co-existence  . 

Another issue that is vitally important to study in the village of Mazra’e Kalantar is its 
religious focus. There is a significant fire temple (fig. 2) and four shrines dedicated to 
Zoroastrians, as well as a large mosque and Hosseiniyah (Figure. 4, 5).  As well as exploring 
religious co-existence we were also interested in understanding issues of class and other social 
axes, and thus learning more about the role of political and social processes of Iran in the 
cultural developments of religious minorities during the last few hundred years. 
Historical archaeology aims to present an alternative narrative of historical developments 
(which are occasionally limited to the experience of one or two generations). This is in order to 
shed a light on the social and cultural construction of the present world by recognizing the role 
of material culture. One of the aims of historical archeology is to study groups of people who 
are ignored or barely acknowledged in historical documents.  By drawing on archaeological 
methods (i.e. the analysis of material culture of all types), and also going beyond this to include 
ethnographic interviews, folklore and so forth, different perspectives are gained.  Further, by 
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identifying the modern structure of a particular society and studying it in parallel with 
contemporary material culture and data derived from the archaeological excavations we are able 
to offer challenges to accepted historical narratives, and to bring hitherto marginalized groups 
into focus.  

Focusing on the above theoretical framework, the preliminary study of Mazra’e (and Asr’ 
Abad village to obtain additional information) aimed to address general frameworks of cultural 
and historical questions through the study of the material culture. Therefore, the main focus of 
this project thus far is the investigation of the structure of residential and social spaces and the 
collection of information through interviews. The purpose of studying standing buildings and 
settlement layout is not only to obtain the basic information of architectural patterns but also to 
learn about the ways in which spaces and places are used and shaped by ideology and social 
structures within Zoroastrian and Muslim areas. The ethnographic interviews were intended to 
enlarge on the information gained through building and settlement analysis, and allow us to 
offer a more nuanced understanding of the ways in which buildings and places both shaped the 
people who used them, and were in turn shaped by these people.  Architectural plans of the 
sacred and residential spaces belonging to Zoroastrians and Muslims were created in order to 
enhance our understanding of the architecture and settlement patterns of this region during the 
project of archaeological study of Yazd’s Zoroastrians in Meybod. Aerial photos of the village 
were taken to determine the pattern of formation and village context of this village. To increase 
our understanding of the main characteristics of the villages and allow comparisons with other 
village in the Meybod region, aerial images of other villages were also taken. In these pictures, 
the complete context of the village, its passages, and the density of different spaces can be seen . 
The aerial photos include the ones of Mazra’e Kalantar village, Castel (Qaleh) (Figure. 9), the 
abandoned village of Asr’Abad, the abandoned village of Rafi’ abad (Figure. 10), where only 
the shrine is still standing, and the shrine of Pir Kharman (Figure. 11). We also recorded internal 
plans for selected buildings, both secular and sacred. The plan of the fire temple of Mazra’e 
Kalantar (fig. 2), which is one of the most important fire temples in this area, and the plan of 
two small shrines (namely Pirun) (Figure. 3) provide records of the holy spaces of Zoroastrians. 
Moreover, sketches of the only Mosque and the Hosseiniyah (Figure 5) as the holy spaces of 
Muslims were prepared. From within the abandoned areas of the village we recorded plans of 
four abandoned houses; one identified as formerly belonging to a Muslim household and  the 
other three to Zoroastrians, according to our ethnographic data and interviews with locals. 
The main purpose of the archaeological study in the Meybod project is to identify architectural 
patterns that will allow us to explore the ways in which buildings, places, material culture are 
used to reflect ideology, and also how different ideologies co-exist.  How buildings and spaces 
are used as part of this negotiation of co-existence is extremely important.  This project also 
aims to record ways of life in Zoroastrian settlements and show that these are dynamic and 
changing – however, the source of change is important to identify. 
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 دانشگاه لیستر انگلستان شناسی باستاناستاد 
 سید طاها هاشمی

 پژوهشگاه میراث فرهنگی یاراستاد
 اشکان پوریان

 دانشگاه تهران شناسی باستانگروه دانش آموخته دکتري 

 سپیده جمشیدي یگانه
 دانشگاه تهران شناسی باستانگروه  دکتري يجودانش

 زینب نظري طهرانی
 دانشگاه تهران شناسی باستانگروه  کارشناسی ارشد دانش آموخته 

 حسین عزیزي
 شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري  استادیار باستان

 2حسن فاضلی نشلی

 ، تهران، ایران.دانشگاه تهران شناسی باستاناستاد گروه 
 20/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 14/07/1397 خ دریافت:تاری

 چکیده
به انجام رسید. در این راستا، به صورتی  1395 سال اردیبهشتفرهنگ زرتشتیان میبد در  شناختی باستانفصل اول پروژه مطالعه 

ه و سؤاالت پژوهش اجزایی طی آن با توجه به اهداف پروژ در منطقه صورت گرفت که نگاري مردمموازي بررسی معمارانه و مطالعه 
. در ابتدا گزارش گردد میاز فرهنگ مادي منطقه مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا گزارش مقدماتی فصل اول در دو بخش ارائه 

در  . مطالعه معمارانه در منطقهاند قرارگرفتهکه در آن اهداف بررسی و نتایج مقدماتی آن مورد بحث  شود میبررسی معماري ارائه 
و گونه نگاري معمارانه در نسبت به با شرایط زیستی مردم انجام شد. براي دستیابی  سازي ساختماناستاي روشن کردن الگوهاي ر

به این هدف دو دسته کلی از فضا (فضاهاي آیینی و فضاهاي مسکونی) مورد مطالعه قرار گرفتند. بخش دوم گزارشی از مطالعه 
با هدف دستیابی به درکی کلی از تجربه زیستن و شناخت تاریخی مردم محلی از  مطالعه مردم نگارانه و نتایج آن است. این

جنسیت و مذهب   مورد بررسی با توجه به متغیرهاي سن، هاي محوطهنفر از اهالی  9فرهنگ مادي انجام گرفت. بدین منظور با 
هاي اولیه بررسی و مقایسه و تحلیل  هارچوبمصاحبه صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی مقدماتی براي دستیابی به چ

 فصول آینده بررسی در منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 

کالنتر، روستاي عصر آباد،  مزرعۀتاریخی،  شناسی باستانبررسی معماري، مصاحبه، زرتشتیان،  کلیدي:هاي هواژ
 .آئینی هايفعالیت

 
 مقدمه .1

تاریخی  شناسی باستاناست در قالب رویکرد  اي پروژهنگ زرتشتیان میبد، فره شناختی باستانبرنامه بررسی 
تاریخ و فرهنگ زرتشتیان در دوره معاصر و  شده فراموشکه هدف آن شناخت دقیق اجزاي ) متأخردوره (

براي دستیابی به این هدف . نقش تحوالت این دوره در تغییر فرهنگ مادي و معنوي این اقلیت مذهبی است
زمان (متروك  کامالً اي محوطهعصرآباد . کالنتر براي بررسی انتخاب شدند مزرعۀه کالن عصر آباد و دو محوط

است که با توجه به سابقه و ساختار محوطه شرایط کاملی براي یک مطالعه عام ) سیترك احتماالً دهه 
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ن قدیم آن وجود ندارد و با این حال با توجه به شرایط فعلی امکان دسترسی به ساکنا. دارد شناختی باستان
ساکن  90اکنون حدود  که هم کالنتر ۀدر مقابل مزرع. نیست پذیر امکاندستیابی به درکی زنده از فرهنگ آن 

از ترك نسبی برخی از ساکنین  اي دورهپس از . دارد، تاریخی پیچیده از ترك و احیا را پشت سر گذاشته است
صادي آن داشتند و همین سبب شده است که این محوطه قدیم این محوطه سعی در احیا فرهنگی و اقت

و بازیابی را به خود دیده باشد و از همین جهت مطالعه آن اهمیت باالیی براي  رها شدناز  دوگانهحیاتی 
تا زمان  متأخرشناخت گستره تاریخی درك فرهنگی از شرایط اجتماعی و زیستی زرتشتیان منطقه در دوره 

وجود (، مرکزیت مذهبی این محوطه سازد میکالنتر را مهم  مزرعۀي که مطالعه در دیگر مسئله. حاضر دارد
بندي طبقه و  مسلمانان و زرتشتیان در آن و آگاهی نسبی از تقسیم نشینی هم، )زیارتگاه 4یک آتشکده و 

اخیر در آن است که امکان باالیی براي شناخت نقش تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در صد سال  اي طایفه
 ،)Historical Archaeology( متأخر دوره تاریخی/ شناسی باستان .مذهبی دارد هاي اقلیتدر تحوالت فرهنگی 

از طریق گشایش روایتی  کند میاین رویکرد سعی . رویکردي است در جهت مطالعه گذشته نزدیک و آشنا
 کند میروایتی که سعی . ارائه دهد) رود نمیکه گاه از تجربه یک یا دو نسل فراتر (جایگزین از تحوالت تاریخی 

با بازشناساندن بافت فرهنگ مادي، ابعاد جدیدي به برساخت اجتماعی و فرهنگی جهان حاضر بدهد و ساخت 
یکی از  ).Orser 1996:58-86براي مثال رج کنید به (روایت تاریخی ایجاد کند  بندي استخوانشکنی در دید به 

 کند میسعی  که) Wolf 1982; Scham 2001(خی مطالعه مردمان بی تاریخ است تاری شناسی باستانرویکردهاي 
، بخشی از شیوه اند کردهها سکوت  هایی که اغلب تاریخ و اسناد تاریخی نسبت به آن با محور قرار دادن گروه

 .ها را روشن سازد ساختار اجتماعی آن زیستن و
بر مبناي ترکیبی از  کند میتنی نیست، بلکه سعی باستان شناخت مب هاي روشاین نوع مطالعه تنها بر 

و شناسایی ساختار مدرن یک جامعه خاص و مطالعه موازي آن با فرهنگ مادي  مردم فرهنگفرهنگ شفاهی، 
اي تحلیلی و بافتی فرایندهاي پویاي تحول را  ، به گونهشناختی باستان هاي کاوشهاي حاصل از  معاصر و داده

مطالعه  .بر مبناي آن تغییر در ساخت و تحول در فرهنگ مادي را مورد تفسیر قرار دهددر کنار هم گردآورد و 
با محور قرار دادن ) به منظور کسب اطالعات تکمیلی آباد حسنو روستاي (کالنتر  مزرعۀمقدماتی در 

ریق هاي کلی سؤاالت فرهنگی و تاریخی قابل پاسخ از ط چهارچوب نظري باال سعی در پیدا کردن چهارچوب
بدین منظور محور اصلی کار بر مبناي مطالعه ساختار فضاهاي مسکونی و اجتماعی و . فرهنگ مادي را داشت

هدف از بررسی معماري از سویی کسب اطالعاتی مقدماتی از الگوهاي . مطالعه فرهنگ شفاهی قرار گرفت
در اینجا بر مبناي (نگ مادي فرهنگ غیر مادي به فره معمارانه و از سوي دیگر درك اهمیت تمایزي است که

و  ادراکیهدف از مصاحبه مردم نگارانه، شناخت شرایط . دهد میتسري ) دو محور زرتشتی و مسلمان
و اینکه چگونه  گردد میهویت و تمایز در دو گروه مذهبی مورد بحث  آیی پدیدخودآگاهی است که سبب 

ها را از هم متمایز کرده  نقول نظم داده و آنتجربه زیستن در چنین شرایط به فرهنگ مادي منقول و غیرم
 .است
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 بررسی معماري. 2

مطالعه  ةمعماري فضاهاي مقدس و مسکونی متعلق به زرتشتیان و مسلمانان در پروژ هاي پالنبرنامه برداشت 
تاریخی و فرهنگ زرتشتیان یزد در میبد، جهت شناخت هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ مادي و  شناختی باستان

 گیري شکلصورت گرفت. در قالب این پروژه براي مشخص کردن الگوي  منطقه استقراري وفت معماري با
هوایی از روستا برداشته شد. همچنین جهت درك بهتر مشخصات  هاي عکسروستا و بافت شهرسازي آن، 

ز که نسبت میبد، از چند منطقه دیگر نی ۀاصلی و تکمیل اطالعات و قیاس آن با الگوهاي موجود در منطق
 وفرهنگی و تاریخی با روستاي مذکور داشتند نیز تصاویر هوایی تهیه شد. در این تصاویر بافت کامل روستا 

از معماري، پالن برخی فضاهاي داخلی  تر کاملمختلف قابل مشاهده است. براي درك  فضاهايو تراکم  معابر
 نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

که تنها  آباد رفیعکالنتر، قلعه، روستاي متروکه عصرآباد، روستاي متروکه  ۀمزرعتصاویر هوایی از روستاي 
در دو دسته مسکونی  پالن فضاهاي داخلی و ؛و نیایشگاه پیر خرمن تهیه شد نیایشگاه آن همچنین پابرجاست

از  که کالنتر پالن آتشکده مزرعۀو فضاهاي مقدس، متعلق به مسلمانان یا زرتشتیان برداشت شد. از روستاي 
منطقه است و دو زیارتگاه کوچک (پیرون) به عنوان فضاي مقدس زرتشتیان و  هاي آتشکده ترین مهمجمله 

همچنین پالن تنها مسجد و حسینیه روستا به عنوان فضاهاي مقدس مسلمانان تهیه شد، براي فضاهاي 
و مصاحبه با مردم  نگاري ممرد هاي دادهمسکونی نیز پالن چهار منزل متروك برداشته شد که با توجه به 

بوده و سه پالن دیگر متعلق به زرتشتیان است. هدف اصلی از  نشین مسلمان هاي خانهمحلی، یکی از این 
هاي موجود است که در  مطالعه معمارانه در پروژه میبد دستیابی به الگوهاي معماري قابل مشاهده در نمونه

به کار خواهد آمد. در این  متأخرو سازندگان فضاها در دوره نهایت براي الگودهی به رفتار فرهنگ ساکنان 
ادراکی براي تمایز بلکه در قالب امري پویا براي درك  -نگاه معماري نه تنها به عنوان یک شاخصه سبکی

 شاکله رفتاري کاربرد خواهد داشت.

الگوهاي فضا با توجه به کالنتر دستیابی به  ۀیکی از مسائل مهم در بررسی مزرع کالنتر: ۀروستاي مزرع. 3
شمسی و سکونت دوباره در آن به علت تجدید منابع چهل  ۀدو گروه مذهبی بود. با توجه به ترك روستا در ده

آب تغییري کالن در نسبت جمعیت مسلمان و زرتشتی رخ داده به گونه که اکثریت ساکنان امروزه زرتشتی 
روستا درکنار  شرقی جنوباي است که در مسجد و حسینیههستند تنها نشانه حضور مسلمانان در این روستا، 

ها اهمیت باالیی در شناسایی تفاوت  علیرغم نوسازي آن . این دو بنااند شده ساختهطبیعی  هم بر روي بلندي
دو نوع متفاوت از ساماندهی فضایی دارند. با این حال تنها یکی فضاهاي مورد مطالعه وجود داشت که به 

متعلق به مسلمانان بود و از حیث نظم فضایی با سایر ) 2016مه  24کالنتر  مزرعۀغالمرضا مروتی، (گواهی ساکنین 
و مناسب شرایط اقلیمی منطقه است  استقراري روستا به صورت متراکم الگوي فضاهاي مسکونی تفاوت داشت.

بالفاصله پس از بخش  زراعی روستاییان نیز هاي زمین(ساباط).  اند شدهو بیشتر معابر روستا نیز مسقف 
مورد استفاده در این  مصالح ).1و بیشتر در محدوده شمالی روستا قرار دارند (تصویر  آغازشدهاستقراري روستا 

روستا خشت و در بناهاي جدیدتر آجر است و در بناهاي خشتی پوشش کاهگل به برده شده که براي این 
 است. مؤثرشرایط آب و هوایی بسیار پر کاربرد و 
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). این آتشکده در 2منطقه است (تصویر  هاي نیایشگاه ترین بزرگو  ترین مهمکالنتر از  مزرعۀتشکده آ
اصلی آن  هاي بخشو مساحت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.  شده واقعقسمت روستا  ترین شمالی
ه براي برگزاري مراسم و از: حیاط جنوبی، ساختمان آتشکده، حیاط شمالی، دو سالن اجتماعات ک اند عبارت

ست که در ضلع جنوبی آن ا ضلعی هشت. ساختمانی که آتش مقدس در آن قرار دارد یک فضاي استپذیرایی 
از فضاي داخلی جدا شده است. با توجه به  اي شیشه هاي دربشکل آتشدان قرار دارد و  اي دایرهدر یک فضاي 

 هایی سالندر فضاي عبادت صحیح نیست، در آتشکده اعتقاد زرتشتیان مبنی بر اینکه خوردن و آشامیدن 
 براي پذیرایی و برگزاري مراسم تعبیه شده است.

. این شوند میخوانده پیرون نوع دیگر از بناهاي آئینی در این روستا فضاهاي کوچک دیگري که با اصطالح 
ط شامل یک اتاقک داراي یک که از نظر ابعاد بسیار کوچک و فق اند شده ساختهفضاها براي یادمان متوفایان 

قدیم با روشن کردن شمع در آنها و کمک به روشن شدن  هاي زمانآتشدان و چند طاقچه هستند که در 
بسته هستند و  کامالًمعابر، براي مسافران و عابرین جهت پیدا کردن راه مفید بوده است. این فضاها امروزه 

و کارکرد  کنند میان یادبود اشخاص در آنها آتش و شمع روشن معابر را ندارند، اما به عنو سازي روشنکارکرد 
 نذري دارند.

مقدس براي مسلمانان قرار  هاي مکانروستا نیز به عنوان  شرقی جنوبیک مسجد و حسینیه در بخش 
). مسجد با 6و  5گیرند (تصویر دارد که در برگزاري مراسم اعیاد و عزاداري مسلمانان مورد استفاده قرار می

که با پنج پله به  شده ساختهو فاقد حیاط یا هرگونه فضاي سرباز است، بر روي سکویی  دار ستون ن سادهپال
و در مقابل ورودي مسجد که در ضلع مقابل محراب  شده ساخته. این مسجد تماماً با آجر رسد میسطح معبر 

آن را  دورتادورزي است و قرار دارد، یک حسینیه برقرار است که پالن آن به صورت مربع با حیاط مرک
 در برگرفته و مصالح به کار رفت در ساخت این حسینیه با پوشش کاهگل پوشانده شده بود. هایی اتاق

نمونه از این فضاها مورد مطالعه قرار گرفت. از  چهارها،  آن شناسی گونهو  براي درك بهتر فضاهاي مسکونی
بود. البته الزم به ذکر است که با توجه به  وب به مسلماناناینها، دو فضا متعلق به زرتشتیان و دو فضا منس

در این روستا، برداشت  متروکه هاي خانهبودند و  یی که در زمان برداشت مسکونهای پالنتداوم و شباهت بین 
از فضاهاي متروك انجام شد. در معماري منازل زرتشتیان فضاهاي اصلی عبارت بودند از: ورودي، اصطبل 

). این فضاها با توجه به نیاز در 7و آشپزخانه (تصویر  خصوصی فضاي پذیرایی هاي اتاقي نشیمن، احشام، فضا
. پالن شد میتورفته و مسقف بود و با دو سکو در طرفین مشخص  ها خانهمتفاوت بودند. ورودي  ها پالنبرخی 

 هاي شیشهکه امروزه با  دآم میاصلی منازل چلیپایی بوده و مربع وسط چلیپا فضاي نورگیر خانه به حساب 
تا از ورود مستقیم آفتاب جلوگیري شود و اغلب تک درختی در زیر این نورگیر کاشته  شود میمشجر پوشانده 

هاي منطقه به علت شرایط اقلیمی فضاي سرباز وجود ندارد و غیر از نورگیر  . در این در پالن خانهشود می
 .شود میه فضاي بیرون دیده نب اي پنجرهموجود در مرکز پالن چلیپا، هیچ 

زرتشتیان  هاي خانهبا پالن  هایی تفاوت، )9و  8مورد مطالعه (تصویر  نشین مسلمانفضاهاي  هاي پالندر 
توان از آن به عنوان الگو ، نمیها پالنکه به علت کم بودن اطالعات براي مقایسه و تعداد کم  شود میدیده 

، چیدمان فضاها نشین مسلماناما در پالن خانه  ؛ن آنها استنباط نموداستفاده کرد و شباهت و تفاوتی را میا
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زرتشتیان با یکدیگر و  هاي پالنبرخالف پالن چلیپایی زرتشتیان، به صورت خطی است. براي مقایسه بهتر 
د روستاهاي اطراف نیز برداشته شد. نکته جالب توجه این بو هاي آتشکده، پالن ها تفاوتو  ها شباهتدرك بهتر 

شده  داشته نگهمتروك شده بود، اما نیایشگاه آن زنده  کامالًکه در دو مورد، با اینکه بافت استقراري و مسکونی 
در محل  آباد حسنبود و اهالی سعی در بازسازي و احیاء بهتر این بناهاي مقدس داشتند. آتشکده روستاي 

بدیل شده است. این بنا داراي پالن ساده خانه مسکونی یکی از ساکنین بوده پس از بازسازي به آتشکده ت
این  ها آتشکدهمانند دیگر  ؛از محیط آتشکده جدا شده است اي شیشهمستطیل است که فضاي آتشدان با درب 

 ).8(تصویر  استفضا نیز داراي آشپزخانه و سالن پذیرایی براي برگزاري مراسم 
صاحبه قبالً محل سکونت افراد زیادي بوده است کالنتر که بنا به اطالعات م ۀدر شرق مزرع در بناي قلعه

قرار دارد. این آتشکده نیز با توجه به ترك کامل قلعه، تنهاي بناي پابرجاي آن است. در اینجا  اي آتشکدهنیز 
متولی  هاي گفتهآتشدان در یک فضاي مربع با سقف گنبدي قرار دارد که از چهار طرف بسته است، طبق 

که در چهار طرف آن  هایی طاقکالنتر) این اتاق در گذشته، با  مزرعۀدر محل قلعه  (رستم شهریاري، مصاحبه
قرار دارد و در حال حاضر مسدود است، به فضاهاي دیگر مجموعه ارتباط داشته است. براي حفظ امنیت فضا 

مشهود  مالًکادر اطراف این بنا  ها آتشکده. فضاهاي اصلی اند شدهفوق مسدود  هاي طاقدر حال حاضر تمامی 
است ولی به غیر از ساختمان آتشکده و آشپزخانه و انبار آن، باقی فضاها از جمله فضاي پذیرایی به ویرانه 

 تبدیل شده است.
ی بود که با توجه به متروك بودن های نیایشگاهنیز یکی از  آباد رفیعآتشکده پیرمهر ایزد در روستاي متروك 

. در این بنا ساختمان آتشکده سالم و مورد استفاده بود اما سایر شد میروستا همچنان روشن نگه داشته 
پذیرایی با توجه به عدم استفاده آنها، بسته بودند و در نتیجه شناخت از این فضاها  هاي سالنمانند  ها بخش

 محصور کالنتر، مزرعۀناقص است. در آتشکده پیر مهر ایزد آتشدان در اتاقی قرار دارد که برخالف آتشکده 
بود. یک در که در حال حاضر بسته است.  تر پایینسانتیمتر از دیگر فضاها  25نشده است و این اتاق حدود 

است. در یک اتاق کوچک مستطیل شکل نیز آتشدان کوچکی قرار  داده میاین فضا را به فضاي آزاد ارتباط 
است. یک نیایشگاه نیز به نام پیر  هشد میداشت که با وجود یک سکو در آن فضا احتماالً براي نیایش استفاده 

فقط در یک سکو در دیوار  خرمن مورد مطالعه قرار گرفت که در این نیایشگاه آتشدان بزرگ وجود ندارد بلکه
 ).10 تصویراند ( ساده طراحی شده هاي اتاقآتشدان کوچکی قرار دارد و باقی فضاها به صورت 

 نگاري مردممصاحبه و . 4
 ةدر قالب پروژ 1395کالنتر در بهار سال  ۀالعه فرهنگ شفاهی زرتشتیان روستاي مزرعبرنامه مصاحبه و مط

 مزرعۀتاریخی فرهنگ زرتشتیان یزد در میبد صورت گرفت. عالوه بر ساکنان روستاي  شناختی باستان ۀمطالع
 مزرعۀاز  دهآم دست بهانجام گرفت تا اطالعات  آباد حسنکالنتر مصاحبه تکمیلی نیز با زرتشتیان روستاي 

 اي هفتهمتفاوت روشن گردد. فرایند مصاحبه در قالب فرصت یک  هاي گاه نظرکالنتر کامل و برخی از نواقص و 
که براي بررسی اولیه در آن منطقه وجود داشت صورت گرفت. هدف از مصاحبه دستیابی به چهارچوبی از 

اطالع در مورد تأثیر وقایعی بود که در دوره جدید و کسب  ةدرك اهالی از فرهنگ مادي مورد استفاده در دور
و اینکه چگونه شرایط اجتماعی و فرایندهاي تاریخ در بر هم کنش با ساکنان منطقه  داده رويدر ایران  متأخر

 ها شکل داده و منظر فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده است. به زندگی آن
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 روش و رویکرد مصاحبه. 5
نظم داده شد.  شوندگان پرسشو در قالبی آزاد با توجه به تعداد  گرفته انجامهی به صورت شفا ها مصاحبه 

. افرادي که براي پرسش انتخاب شد میبا توجه به شرایط و زمان از مطلعان پرسیده  به صورت آزاد سؤاالت
 تر جواناز افراد  سال به باال) اما با توجه به شرایط 60اغلب با توجه به هدف پروژه افراد مسن بودند ( شدند می

آمد. کمیت موارد مصاحبه به دلیل فرصت محدود و با توجه به جمعیت  ساله) نیز پرسش به عمل 50(حدود 
نفر) و همچنین هدف مطالعه که کسب اطالعات جانبی بود انتخاب  90محدود روستاي مورد نظر (کمتر از 

براي  آباد حسننفر از  3کالنتر و  ۀنفر از مزرع 8در این میان  گردید که در مجموع بالغ بر دوازده نفر شدند.
مصاحبه انتخاب شدند. جنسیت در فرایند پرسش و انتخاب سؤاالت نقش کلیدي داشت با این حال تفاوت در 

و به همین دلیل از  هدفمندبود تا گزینش  شوندگان پرسشکمیت جنسی بیشتر حاصل شرایط دسترسی به 
در ابتدا نوع  شوندگان مصاحبهنفر مرد بودند. عامل اصلی در گزینش  4ر زن و نف 8،شونده مصاحبهمیان دوازده 

نفر مسلمان  2نفر زرتشتی و  10، شونده مصاحبهنفر  12مذهب (اغلب زرتشتی) و سپس سن بود. از میان 
. عامل دوم از جهت اهمیت شدند میسال)  90 حدود( زنسال) و یک  50بودند که شامل یک مرد (حدود 

 )سال و بیشتر شصت( شد میبنابراین تا حد ممکن از افراد مسن مزرعه براي مصاحبه دعوت  ؛سن بود
سال پنجاه (دو زن و یک مرد) بودند که سنی در حدود  آباد حسنین گروه براي مصاحبه از روستاي تر جوان

 نودر بود که بیش از کالنت مزرعۀاز میان کل افراد، زنی مسلمان از ساکنان  شونده مصاحبه ترین مسنداشتند. 
 سال (تخمین اهالی مزرعه) سن داشت.

قالب اصلی سؤاالت رویکردي کیفی داشت که به منظور دسترسی به اطالعاتی خام از تجربه زیستن در 
این  متأخردوره  شناختی باستاني ها مصاحبه کالنتر انجام گرفت. نکته کلیدي یک رویکرد کیفی در مزرعۀ

یادآوري  عمدتاًصاحبه خاطره و حافظه از تجربه زیستن در یک دوره خاص است. است که هسته اصلی هر م
اي پراکنده از وقایع و خاطرات  از زیستن در روستا و شرایط تاریخی و اجتماعی، مجموعه شوندگان مصاحبه

 ضمن اینکه سؤاالت مورد نظر آباد حسنکالنتر و روستاي  ۀدر مزرع شده انجاماست. در فرایند مصاحبه 
جلسه  هفت، تالش بر این بود که در فرایند یادآوري دخالتی نشود. تقریباً از شد میپژوهندگان پرسیده 

که به جز یک مورد اغلب افرادي  گرفت میدو نفر یا بیشتر صورت  باجلسه به صورت مشترك  ششمصاحبه 
من انجام مصاحبه درك ارتباط ض گر مصاحبهبنابراین وظیفه  ؛ها صورت گرفته شده بود بودند که مصاحبه با آن

با توجه به شرایط مصاحبه و  دهی پاسخواقع تفسیر شرایط  و در ها خاطرهبین فرد حاضر براي دستیابی به 
. مصاحبه گرفت میصورت  شونده مصاحبهبنابراین مصاحبه با آزادي تمام براي  ؛مصاحبه شوند نیز بود

. در مرحله نوشتن مصاحبه تمام شرایط انجام مصاحبه شد میروز بعد بر روي کاغذ پیاده  وگو گفتو  شده ضبط
از حیث میزان صحت و صداقت  وگو گفتها با توجه به شرایط  و پاسخ قرارگرفتهتوسط محققان مورد بحث 

 .گردید میبعدي براي جلسات بعد آماده  هاي پرسشنسبی سنجیده شده و با توجه به نتایج، 
در روستا در طی صد  شناختی باستانسان، شرایط و تحول بدنه فرهنگ مسئله براي باستان شنا ترین عمده

ی بود که اطالعاتی از درك و تجربه اجتماعی بدهد. های پرسشبه این رویکرد تمرکز بر  با توجهسال اخیر بود. 
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 ویژه بهتا آنجا که ارتباطی به شرایط زیستی، اجتماعی و  ورسوم آدابو حاشیه مربوط به  اي کلیشهاز سؤاالت 
 :گردید میبه ترتیب شامل موارد ذیل  ها پرسش. موضوعات اصلی گردید میتاریخی نداشت خودداري 

 ها. فرهنگ مادي: معماري، اشیاء منقول و چگونه تغییر و ایجاد در آن -الف
گیري بدنه مادي روستا و تغییرات رخ داده در آن، شرایط سکونت، مهاجرت و  تاریخ روستا: چگونگی شکل -ب
 یوه معیشت.ش
معماري و سکونتگاه زرتشتی را تشخیص داد. آیا ارتباط بین جمعیت زرتشتی و  توان میتمایز: چگونه  -پ

 مسلمان نقش خود را بر فرهنگ مادي بر جاي گذاشت.
دوم، تغییرات و انقالبات  الملل بینتأثیر وقایع تاریخی کلیدي بر تغییرات فرهنگ مادي و غیرمادي (جنگ  -ت

 اصالحات ارضی در زمان پهلوي دوم). ویژه به داخلی و
ساخت اجتماعی و سیاسی خرد: روابط بین فردي و بین گروهی، نحوه اداره روستا، ساختار خانواده و  -ث

 جنسیت.
تا چنین نظمی در حین  شد میبا این حال تالش  گرفتند میفوق جاي  هاي قالبسؤاالت در  هرچند

به صورتی اتفاقی و با توجه به سطح دانش و تجربه مورد پرسش قرار  انشوندگ مصاحبهمصاحبه حس نگردد و 
 صورت بدینتا بر پرسش خاصی تأکید نگردد تا  شد میاختیاري بود و تالش  کامالً. پاسخ به سؤاالت گرفتند می

ها را دریافت داشت. همچنین محدودیت زمانی در حین مصاحبه وجود نداشت و  پاسخ ترین صادقانهبتوان 
. یکی از خواص این نوع آزادي در دادند میپاسخ  ها پرسشبا آزادي تمام و به صور مختلف به  شوندگان احبهمص

تا بتوان  داد می کنندگان مصاحبهاز روایات شخصی و گروهی را به  گیري بهرهاین بود که امکان  ها پرسش
 آورد. به دستالیه را هاي غامض و چند  هاي مستقیم، امکان تحلیل پاسخ ضمن دستیابی به پاسخ

شناسایی  ها پرسش، محور اصلی شده انجامهاي  ها: در تمام مصاحبه هاي حاصل از مصاحبه کیفیت و داده
فرهنگ مادي زرتشتی در تمایز با فرهنگ مادي مسلمانان در روستاي مورد نظر بود: اینکه چه چیزي یک 

دادن به این سؤال سعی بر استخراج خاطرات و  . براي پاسخکند میروستا را به طور خاص روستایی زرتشتی 
شد که در اطراف روستا وجود دارند و درك  هایی ویرانه ویژه بهاز محیط روستا و  شوندگان مصاحبهدرك 

به سادگی درك  ها ویرانهقصد از پرسیدن سؤال در مورد  طبعاًاست.  مستمرترها نیازمند تحقیقی  کارکرد آن
هر حال پاسخ به آن مخدوش و فاقد اطمینان الزم است) بلکه چگونگی دید و نگاه چیستی فضاها نبود (که به 

 بناها به بقایاي گذشته خویش بود. اخالف ساکنان

 کالنتر ۀمزرع. 6
کالنتر پیوند محکمی است که بین ساکنان فعلی روستا وجود دارد.  مزرعۀنکته در مورد مصاحبه در  ترین مهم

شمسی بر اثر کمبود آب تقریباً متروك گردید، پس از دو دهه بر اثر اقدام  30کالنتر در حدود دهه  مزرعۀ
. در کنار آن دهیار )2016می  20(بهی جوانمرد، مصاحبه: خیري زرتشتی با حفر چاهی دوباره صاحب رونق گردید 

روستا  فعلی روستا که جزو پیشروان ارزش به میراث فرهنگی زرتشتیان بسیاري از اهل قدیم را دوباره به
در  شوندگان پرسشکه  گردید میها حاضر بود. حضور وي سبب  بازگردانید. وي تقریباً در تمام مصاحبه

با توجه به محدودیات اجتماعی از جواب دادن به همه اجزاي  کردند میبه برخی از سؤاالت سعی  دهی پاسخ
گویی به زرتشتیان ضرر فرهنگی برساند) خودداري کنند. از  پاسخ شونده مصاحبههنگامی به نظر  ویژه بهسؤال (
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مسلمان بودند. با توجه به هدف اصلی که  دونفر زرتشتی و  هفتکالنتر،  مزرعۀدر  شونده مصاحبهنفر  نُهمیان 
 شوندگان مصاحبهمسلمان با  شوندگان مصاحبهمطالعه فرهنگ مادي زرتشتی بود، نوع و کیفیت سؤاالت از 

 ها قابل مشاهده بود. هایی بود که در پاسخ ها و شباهت ی برابر بود و هدف دستیابی به تفاوتزرتشت
 مجموعۀکیلومتري شمال آن  که در حدود یک (با وسعتی حدود یک هکتار کالنتر روستایی است ۀمزرع

فضاي محصوري با . همچنین در ضلع غربی روستا شود مینامیده  آباد رفیعقرار دارد که  اي جداگانهساختمانی 
ي ها ویرانه. حجم باالیی از سؤاالت در مورد ماهیت فضاهاي فوق و شود میبرج و بارو قرار دارد که قلعه نامیده 

 شد میکالنتر محسوب  ۀزیارتگاه شمالی و قلعه بود. فضاي قلعه، همواره متمایز از مزرع ویژه بهها  اطراف آن
کالنتر نیز  ۀجمشیدي) در مزرع عمدتاًالنتر بوده و طایفه ساکن (ک ۀعلیرغم اینکه از نظر اداري تابع مزرع

که در  شود میشامل محدودي فضاهاي ویرانه  آباد رفیعساکن بوده است (رستم شهریاري، مصاحبه). محدوده 
در مورد شیوه معیشت و  آباد رفیعقرار دارد. طی مصاحبه اخالف ساکنان محوطه  دایرمرکز آن زیارتگاهی 

از این  ویژه  بهتماعی، نظم فضایی و شرایط فرهنگی اطالعاتی را در اختیار محققان قرار دادند. این روابط اج
جهت حائز اهمیت است که ویران شدن محدوده فوق در طول یک نسل رخ داده بود و خاطراتی زنده از شیوه 

محوطه صورت  هاي انوادهخکه با اعضاي یکی از  آباد رفیعزندگی در آن محیط وجود داشت. طی مصاحبه در 
صورت فضاهاي زندگی در محوطه مورد واکاوي قرار گرفت (مصاحبه با فرامرز خادمی، سرور خادمی،  گرفت

مهم مصاحبه در محوطه روشن شدن مرزهاي  هاي شاخصه). یکی از آباد رفیعگلرخ خادمی و کتایون خادمی، 
ساختمانی بود. براي  هاي مجموعهکشاورزي و  هاي مینز، ها خانه ویژه بهادراکی و فیزیکی بین فضاهاي مختلف 

که ساکنان آن محل » ویرونه«سخن گفته شد با عنوان  آباد رفیع متري 600مثال از مکان دیگري در حدود 
ند. در این محل اکنون تنها یک بناي ویران قرار دارد. اینکه چه عاملی آمد میبه شمار  آباد رفیعجدا از ساکنان 

رزبندي و فاصله بوده مشخص نیست اما این محتمل است که مالکیت کالن زمین توسط ارباب مبناي این م
عامل این جدایی بوده باشد. یک نشانه بر این دلیل مصاحبه جداگانه با کتایون، گلرخ و سرور هاشمی است 

که ساکنان آن در  »مهران«کالنتر سخن گفتند با عنوان  مزرعۀکالنتر) که از مکان دیگري در کنار  ۀ(در مزرع
 .کردند میزمین ارباب متفاوتی زندگی 

بلکه در کل روستا بودند. عمده روستا  آباد رفیععواملی کلیدي در تقسیمات زمین نه تنها در  داران زمین
هاي روستا نیز  زرتشتی) عمده و تعدادي خرده مالک بود. عمده خانه عمدتاً( دار زمینمتعلق به محدودي 

بنابراین هم فضاهاي  ؛دادند میبوده است که به رایگان در اختیار ساکنان روستا قرار  داران زمینمتعلق به 
ابعاد مشخص و ثابتی داشت و  ها زمین. قطعات شد مینظم داده  داران زمینمسکونی و هم فضاهاي کار توسط 

مصاحبه با پریدخت ( شد میبه تبع آن میزان محصول و اجاره زمین نیز ثابت بود و همواره باید پرداخت 
اي  و این نکته کردند میکالنتر). این تنها ساکنان زمین بودند که تغییر  مزرعۀجمشیدي، زیارتگاه پیر خرمن 

 کالنتر است. مزرعۀ هاي محوطهمهم در درك فرهنگ مادي 
دند، به آن اشاره کر آباد رفیع شوندگان مصاحبهدیگر که در درك فرهنگ مادي الزم به ذکر است و  مسئله

تحت بررسی این  هاي محوطهنوع و شرایط تقسیم کار است. کشاورزي عامل اصلی تأمین معیشت در تمام 
اما کشاورزي تنها روش تولید نبود و در کنار آن تولید کشاورزي تنها محدود به کاالهاي  ؛پژوهش است
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که پس از پرداخت سهم  شد میکالنتر محسوب  مزرعۀمهم  هاي تولیديمعیشتی نبود. از سویی پنبه جزو 
. از سوي آمد میارباب، به عنوان یک عامل مهم در جذب نقدینگی و به جریان انداختن اقتصاد پولی به کار 

آمد  ) عامل فرعی دیگري در تولید به حساب میشد نمیبافندگی (که شامل بافت فرش  ویژه بهدیگر، تولید و 
). این بخش آباد رفیعدمی و کتایون خادمی و بهی جوانمرد، (مصاحبه با فرامرز خادمی، سرور خادمی، گلرخ خا

به همراه این واقعیت که زنان در کارهاي کشاورزي همکاري  مسئله. این گرفت میاز فعالیت توسط زنان انجام 
هاي روزمره حکایت  تام داشتند و رسیدگی به امور خانه نیز بر عهده آنان بود به خوبی از نقش زنان در فعالیت

 د.دار
کالنتر است.  ۀ، فضایی مستحکم و محصور در شرق مزرعشود مینامیده » قلعه«اي که با عنوان  محدوده

خادم زیارتگاه داخل قلعه (تنها فضاي  عمده اطالعات در باب قلعه از طریق مصاحبه با رستم شهریاري
مایز قلعه از سایر آمده است (رستم شهریاري، مصاحب). آنچه که سبب ت به دستپابرجاي درون محوطه) 

، از یک سو استحکاماتی بودن فضاي مجموعه و از سوي دیگر شباهت تام گردد میاین پژوهش  هاي محوطه
فضاهاي مسکونی به یکدیگر است. هر خانه یک ورودي جانبی به خانه کناري داشت. به گفته رستم شهریاري 

سلمان در زمانی حدود دو قرن پیش از دفعی محدوده فوق توسط یک ارباب م شدن ساختهسبب این شباهت 
کشاورزان زرتشتی ساخت. با این حال این به خوبی  از مجموعهزمان حاضر بود که این فضا را براي سکونت 

که چرا محدوده داراي برج و باروست. آنچه مسلم است آنکه در فاصله سه کیلومتري دیوارهاي  کند نمیروشن 
کشاورزي ایجاد شده است. موردي که دوباره در  هاي زمینمحافظت از قلعه، دیوارهایی در جهت باد براي 

بخش قابل سکونت در محدوده  ترین حاشیهکه قلعه  رسد میبنابراین به نظر  ؛گردد نمیکالنتر مشاهده  مزرعۀ
 ه است.آمد میبه شمار کالنتر بوده و به گونه مانع  مزرعۀ

یفه بوده و قلعه در زمان آبادي چنان پرجمعیت بوده که از از یک طا عمدتاًبه گفته شهریاري، ساکنان قلعه 
نفر  80تا  70خانه وجود داشته و حدود  چهل. در قلعه حدود شد مینام برده » هند کوچک«آن با عنوان 

. ترك سازد میساکن آن بودند. جمعیتی که با توجه محدودیت وسعت قلعه عنوان هند کوچک را شایسته 
(که بر اثر از دست رفتن منابع آب پیش آمد) به درستی مشخص نیست. شهریاري  ادآب رفیعقلعه، بر خالف 

. به هر حال ترك کنند میعامل اصلی را تمایل مردم به بهبود سطح زندگی خویش و مهاجرت به شهر ذکر 
 اکنون در فضاي شمسی و پیش از اصالحات ارضی پهلوي دوم رخ داده است. هم سیقلعه در سال ابتدایی دهه 

 قلعه زیارتگاهی در مرکز دیوار شرقی وجود دارد که سبب شده تا این بخش شرایط بهتري داشته باشد.
کالنتر باید ذکر شود و اطالعات حاصل از مصاحبه کمک شایانی به  مزرعۀاي که در مورد  آخرین نکته
لمانان و زرتشتیان معماري مسکونی در مزرعه و تفاوت بین فرم سکونتگاه مس مسئله کند میروشن شدن آن 

پالنی چلیپایی دارد که در مرکز چلیپا فضایی مربع شکل به ابعاد یک  کالنتر، مزرعۀاست. فرم اصلی خانه در 
. سؤال اصلی این بود که آیا مسلمانان نیز در چنین فضاهایی رود میمتر در یک متر براي کاشت درخت به کار 

کالنتر انجام شد. بسیاري  مزرعۀضا مروتی از مسلمانان ساکن که با غالمر اي مصاحبه. طبق کردند میسکونت 
و  شد میها اغلب توسط اربابان زرتشتی ساخته  اما این خانه ؛هاي چلیپایی ساکن بودند از مسلمانان نیز در خانه

ر ها را نشان داد (د . با این حال وي محدودي از خانهگرفت میدر اختیار کشاورزان (زرتشتی و مسلمان) قرار 
محلی که اکنون در حاشیه آن مسجد مزرعه قرار دارد) که تفاوت شایانی با پالن رایج داشت یعنی پالنی 
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و  شده ساخته. به گفته مروتی این فضاها توسط مسلمانان گرفتند میخطی که در آن فضا پشت سر هم قرار 
. با این حال و علیرغم این کالنتر) زرعۀم(غالمرضا مروتی، مصاحبه در محل  گرفت میها مورد استفاده قرار  توسط آن

از جهت فرم و کارکرد  ها خانهتفاوت، از حیث کارکرد تمام فضاها شباهت تام به یکدیگر دارند. در تمام 
چون نصب ماشین بافندگی سبب ایجاد فرورفتگی در زمین » چال«فضاهایی براي کار نساجی (موسوم به 

و اتاق نشیمن وجود  خواب اتاق، آشپزخانهات، انبار مواد خوراکی، )، ذخیره علوفه و نگهداري حیوانشد می
و در بافت  قرارگرفتهها به دقت مورد بررسی  تفاوت در فرم خانه مسئلهبنابراین نیاز است که  ؛داشته است
 مطالعه شود.

 آبادروستاي حسن. 7
 در چهارچوبیزرتشتی و عام جامعه  هاي ویژگیبه منظور درك و وارسی  آباد حسنمصاحبه در روستاي 

بنابراین محتواي سؤاالت و روش کار ماهیتی مشابه با مورد  ؛کالنتر انجام گرفت مزرعۀتکمیلی نسبت به 
کالنتر داشت تا بتوان تناقضات و تفاوت در نوع نگاه را میان جمعیت زرتشتیان میبد تشخیص داد.  مزرعۀ
و  استکالنتر  مزرعۀ مجموعۀطو شاهدي) جدیدتر از کالنتر به گواهی خود ساکنان (مصاحبه با ارس مزرعۀ

) معماري و ساخت روستا هیچ آباد حسنبنابراین باز به گواهی خود ایشان (شهناز سهرابی، مهتاب کیانیان، 
این است که بر خالف  آباد حسنکلیدي دیگر در مورد  مسئلهکالنتر ندارد.  مزرعۀشباهتی به معماري در 

نیمی از جمعیت  آباد حسن، در دادند میزرتشتیان همواره اکثریت جمعیت را تشکیل  کالنتر که در آن مزرعۀ
که  کند نمی) این امر امروزه صدق آباد حسناند (مصاحبه با ارسطو شاهدي،  مسلمان و نیمی زرتشتی بوده

 نفر زرتشتی ساکن روستا هستند. 25تنها  آباد حسننفر جمعیت  1300تقریباً از میان 
حس گردد. با این حال تقسیم  کامالً آباد حسنکه شرایط جامعه مسلمانان در  رود میانتظار  بنابراین،

مشهود است. تقریباً دو کوچه طویل که محل سکونت  کامالً نشین مسلمانروستا به دو بخش زرتشتی و 
که بخش  است حالیاند. این در  زرتشتیان بوده و هستند، ساخت و بافت قدیمی خود را حس کرده

 بخشی نوساز بوده و گسترش آن به سمت میبد آشکار است. در اینجا باید این تذکر داده شود نشین مسلمان
که علیرغم وقوع حجم باالیی از مهاجرت به خارج از هر دو محوطه روستایی در چند دهه اخیر، ساختار فضاها 

 ان به میراث گذشتگان خودتغییر چندانی نکرده است. عامل اصل این امر اهمیت سنتی است که زرتشتی
و بنابراین به ندرت حاضر هستند، حتی در صورت ویران شدن بناي خود، تن به فروش یا تغییر در  دهند می

. این دهد میساختمان آن بدهند. در کنار این امر بازگشتی طوالنی مدت پس از ترك یک فضا به آن روي 
 سیتا  بایست میکه  گیرد میبزرگداشت مردگان صورت بازگشت، جداي از تالش براي حفظ میراث، به منظور 

 در بزرگداشت مرده برپا گردد.») خوانی گاهنبار«سال پس از مرگ هر سال مراسمی یادمانی (موسوم به 
. حفظ، یادمان و گیرد میبنابراین، در فرهنگ زرتشتی، میراث مادي عمري باالتري از حیات انسان به خود  

 1500که از سوي به دلیل دیازپوراي  اي مسئلهی در فرهنگ زرتشتی برخوردار است. بازگشت از جایگاه باالی
بنابراین در  ؛طلبد میها به نقاط مختلف دنیا، سطح باالیی از انسجام فرهنگی را  ساله زرتشتیان و مهاجرت آن

باالي بین مطرح است سطح تماس بسیار  کامالًاي که حداقل امروزه  مطالعه فرهنگ مادي زرتشتی، نکته
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 شناختی باستاناعضاي این فرهنگ است که در آن فاصله نسبت منطقی خود را که در سایر موارد مطالعه 
 .دهد میاز دست  کند میدوره مدرن صدق 

  نتیجه. 8
در منطقه میبد، چهارچوب اساسی مطالعات آینده در منطقه را روشن کرد.  شناختی باستانفصل اول بررسی 
فضاي مسکونی مورد مطالعه)، الگوهاي اصلی چهار در فضاهاي معماري (فضاهاي مذهبی و از یک سو مطالعه 

هاي  چینش فضایی و تمایزات سبکی و ارگانیک را در این چینش مشخص نمود. از سوي دیگر مصاحبه
چگونه  بادآ حسنکالنتر و  ۀداد که اهالی مزرع نشان) آباد حسنکالنتر و  ۀنفر از اهالی مزرع نُه (با شده انجام

کرده و نسبت خود را با تمایزات  دهی سازمانمحیط پیرامون خویش را مورد قضاوت قرار داده و آن را 
اي از عوامل  بنابراین، زندگی روزمره را مجموعه .کردند میفرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مشخص 

ي، سیاست و روابط اقتصادي (خانواده، ساخت خویشاوندي، مذهب، کشاورز -اجتماعی -شناختی انسان
که در قالبی  گرفته برمیطبقاتی) و فیزیکی (معماري و فضا، شبکه ارتباطی و سایر اجزاي فرهنگ مادي) در 

کنش حاصل از -. در این مقاله برخی از جزئیات این نظم ساختارشدند می دهی سازمانمند تجربه و کنش
که ساکنان وابستگی تامی  دهد میفعلی نشان  مطالعه معماري و مصاحبه مردم نگاشتی توصیف شدند. نتایج

هم مرزهاي  و دهد میکه هم شرایط محیطی و مادي را شکل  اي مسئلهبه موطن و سرزمین خویش داشتند، 
زرتشتی) و درون مذهبی -. تمایزات مذهبی (مسلمانداد میفیزیکی و تطورات فرمی را تا حد زیادي ثابت نگه 

) ظاهراً ذیل اهمیت وابستگی به موطن قرار داشتند. دار زمینتگی به (طبقه، خویشاوندي، جنسیت، وابس
هاي آبا و اجدادي همه  تساهل مذهبی بین مسلمان و زرتشتی و عدم تمایل زرتشتیان براي فروش خانه

المللی زرتشتیان و خروج  در سایه مهاجرت بین ویژه به مسئلهنمودهایی از این وابستگی به موطن هستند. این 
 نقل و انتقاالت فرهنگی گرچه محدود بوده است، اما، دهد میکه نشان  ویژه بهاز ایران جالب توجه است.  ها آن

 ؛است گرفته میبسیار وسیع و پراکنده صورت  اي شبکه، در ونقل حملجدید  هاي روش آیی پدیدپیش از  حتی
المللی  ارتباطی بین ۀست اما شبکدر پژوهش محدود به منطقه میبد ا شناختی باستانبنابراین، گرچه مطالعه 

مند فرایندهاي تحول و تداوم فرهنگی را پیچیده و متمایز از هاي مهاجر، درك بافتی و ساخت اقلیت
 .سازد میبافتی معمول  هاي رهیافت

 هاي کاوشآتی با  هاي سالو امید است که در  استخود  هاي گامپژوهش حاضر در نخستین 
 زرتشتیاننتر و روستاي عصرآباد جزییات بیشتري از ساختار اجتماعی و فرهنگی کال مزرعۀدر  شناسی باستان

نجات بخشی محسوب  هاي پروژهرا بایستی جزو  هایی پژوهشساله اخیر روشن شود. یک چنین  600ایران در 
دالیل فرهنگی ایرانیان ساکن در روستاهاي زرتشتی بنا به  هاي مشخصهدیر یا زود بسیاري از  متأسفانهکرد و 

سازمان میراث فرهنگی بیشتر متمایل به ثبت  اکنون همتاریخی رو به نابودي است. الزم به ذکر است که 
بوده است و کمتر  المنفعه عامکه بیشتر مرتبط با بناهاي بسیار بزرگ و  استایران در یونسکو  آثارتاریخی 

داشته است. لذا ثبت روستاهایی  گرایش به ثبت معنوي و مادي آثاري که مربوط به مردمان عادي است
تحقق  زودي به. امید است که این مهم یابد مییک اثر ملی ضرورت دوچندان  عنوان بهکالنتر  ۀهمانند مزرع

 زرتشتیانمسلمانان و  مشتركمیراث  عنوان بهکالنتر  ۀیابد و سازمان میراث فرهنگی با ثبت کل روستاي مزرع
 فرهنگ کهن ایران ایفا نماید. نشد جهانیدر یونسکو گام مهمی براي 
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 تشکر وتقدیر 
وزارت علوم و  المللی بین علمی يهاريهمکاو  تمطالعا مرکزاز  که) دانم (حسن فاضلی نشلیالزم می

در مرکز مطالعات  را آنیزد را حمایت نموده و  زرتشتیروستاهاي  شناسی باستانهش که طرح پژو آوري فن
وزارت علوم  المللی بین علمی يهاريهمکاو  تمطالعا مرکزنمایم. از ریاست تشکر و قدردانی  اند نمودهمصوب 

و  قدردان اند داشته اي شائبه بی هاي همکاريدر انجام این پروژه  که آنو تمامی همکاران شاغل در  آوري فنو 
از . اند هبودما در طول کارهاي میدانی ي ابسیاري از محققان و مردم محلی یاردر این پژوهش . هستممتشکر 

 گروهمیبد و اردکان که صمیمانه با  آباد حسنکالنتر و همچنین روستاي ۀدهیاري دو روستاي مزرع
خانم دلنواز جوانمرد، مهربان ویژه از  طور به. هستیمبسیار قدردان  اند داشتهالزم را  هاي همکاري شناسی باستان

کالنتر، غالمرضا مروتی، شهناز سهرابی، مهتاب  سامیار، آقاي ارسطو شاهدي، فرامرز خادمی، رستم اسفندیاري
اصلی  شوندگان مصاحبهکیانیان، کتایون خادمی، گلرخ خادمی، سرور خادمی و پریدخت جمشیدي که جزو 

کالنتر و  مزرعۀبسیاري از نامبردگان ساکن در روستاي  .از صمیم قلب از نامبردگان تشکر نماییم اند بوده
از ما پذیرایی  رویی گشادهباز نموده و با  شناسی باستان ةگرو روي برشان را های خانهدر  رویی گشادهبا  آباد حسن

 کردند. دعاي خیر و آرزوي سالمت براي همه این عزیزان دارم. همچنین از معاونت سازمان میراث فرهنگی
یرجانی)، خصوص محسن مه آقاي دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی استان یزد (ب

دانشگاه تهران دکتر حسن طالیی، احمد علیاري و  شناسی باستانمیراث فرهنگی شهرستان میبد، موسسه 
ی دانشگاه تهران کمال تشکر را داریم. دانشگاه آزاد میبد همه گونه همکاري الملل بینهمچنین معاون روابط 

انجام کارهاي میدانی در اختیار ما قرار داده الزم را براي  لجستیکیپژوهش داشته و امکانات  گروهالزم را با 
 نهایت بی اند بودهتحقیقاتی  ةگروتحقیقات میدانی یک پاي  مأموریتاست. آز آقاي دکتر اسالمی که در طول 

که نام آنها شاید از  اند بودهپژوهش  گروهکمک حال  غیرمستقیممستقیم و  طور به. افراد بسیاري سپاسگزارم
 گروهجا دارد از این عزیزان هم متشکر و قدردان باشیم. نوشتار حاضر حاصل زحمات  قلم افتاده باشد که
بوده است که با تمام وجود به تدوین طرح حاضر  قدري گراناساتید و دانشجویان  پژوهشی متشکل از

، دکتر حسین عزیزياز اعضاي طرح پژوهشی دکتر سید طاها هاشمی، از خانم دکتر روث یانگ،  .اند پرداخته
 نهایت بی ، اشکان پوریاناحمدزادهپیده جمشیدي یگانه، زینب نظري طهرانی، حمید عزیزي، لقمان س

 سپاسگزارم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )آباد حسن(گزارش مقدماتی بررسی مزرعه کالنتر  و روستاي  (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد  یشناخت باستاناهمیت و جایگاه مطالعات  /334

 تصاویر

 
 کالنتر ۀعکس هوایی مزرع -1 یرتصو

Figure 1 – Aerial image of the Mazra’e Kalantar 
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 کالنتر ۀمزرع ةپالن آتشکد -2 یرتصو

Figure 2 – Plan of the Mazra’e Kalantar fire temple 
 

 
 کالنتر ۀو نمیر در مزرع پالن پیرون سروش -3 یرتصو

Figure 3 – plans of Pirune Soroush and Namir, Mazra’e Kalantar 
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 کالنتر ۀپالن مسجد ولیعصر در مزرع -4 یرتصو

Figure 4 – Plan of the Valiasr mosque, Mazra’e Kalantar 
 

 
 کالنتر ۀمزرع ۀپالن حسینی -5تصویر 

Figure 5 – Plan of the Hoseynie, Mazra’e Kalantar 
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 کالنتر ۀمتروك زرتشتیان در مزرع ۀپالن خان -6 یرتصو

Figure 6 – Plan of an abundant Zoroastrian house in Mazra’e Kalantar 
 

 
 کالنتر ۀپالن خانه مسکونی مسلمانان در مزرع -7 یرتصو

Figure 7 – Plan of the Muslim residential house in Mazra’e Kalantar 
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 آباد حسن ةپالن آتشکد -8 یرتصو

Figure 8 – Plan of the Hasan Abad fire temple 

 
 کالنتر ۀمزرع ۀقلعه در حاشی ةپالن آتشکد -9تصویر 

Figure 9 – Plan of the Qale fire temple near the Mazra’e Kalantar 
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 آباد رفیعپیرمهر ایزد در  ةپالن آتشکد -10 یرتصو

Figure 10 – Plan of the Pir-e Mehr Izad fire temple in Rafi’ Abad 
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 خرمنیرپ ةپالن آتشکد-11تصویر 

Figure 11 – Plan of the Pir Kharman fire temple 
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