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In the present study, after introducing the Zoroastrian neighborhood as the most 

important cultural center of the Zoroastrians in Iran, some of the documents kept 

in the Yazd Museum of Documents and Manuscripts (Pooladi’s Collection) are 

examined. The Zoroastrian neighborhood is one of the most important historical 

neighborhoods in Yazd. It is considered as the most important archive of the 

Zoroastrian manuscripts and documents in Iran. During the recent years, many 

documents and Avestan manuscripts were discovered in the neighborhood. One 

of such discoveries is the discovery of Poolad’s Collection in 2016 in the house 

of Arbab Mehraban Poolad. This collection contains a number of Avestan 

manuscripts as well as thousands of commercial, religious and personal letters, 

and documents and contracts from 1832-1936. The date of some of these 

documents goes back to the time of Poolad Tirandaz, Mehraban’s father. These 

documents were all kept in the basement of Mehraban’s house away from the 

sight of the inhabitants and were discovered accidentally by Mehraban’s 

grandson who is named after him. The importance and value of these documents 

were determined after a careful and scientific investigation done by some 

university professors, and efforts were made to exhibit these documents in the 

Museum of Documents and Manuscripts. This collection includes some Avestan 

manuscripts. The oldest dated Avestan manuscript in this collection is from 

1645 AD. This collection also includes thousands of letters and documents most 

of which are legal contracts, business letters, settlements of disputes, family 

letters, and the letters related to the social issues. The content of these 

documents can clearly show the important and positive role of the Zoroastrians 

in the commercial, political, and economic affairs of Qajar and Pahlavi 

dynasties. Arbab Mehraban Poolad is one of such influential people in the 

Zoroastrian community who, in addition to his vast commercial activities in 

different cities such as Yazd, Shiraz, Ahwaz and Borujerd, and other countries 

like India, England and Iraq, had an influential role in the Zoroastrian 

community such as the membership of Naseri Council, and the foundation of 

Zoroastrian Waqfi Garden in Shiraz. 
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جستاری در تاریخ زرتشتیان با استناد به اسناد یافت شده در 

 قاجار و پهلوی اول( ۀپوالدی )دور ۀمجموع
 مهربان پوالدی

 ، ایران.تهران واحد علوم و تحقیقات -المی باستانی دانشگاه آزاد اس های زباندانشجوی دکتری فرهنگ و 

 1ابوالقاسمی محسن

 ، ایران.تهران ،تحقیقات و علوم واحد - اسالمی آزاد دانشگاه باستانی ایه زبان و فرهنگ استاد

 پژوهشی –علمی 

 23/6/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛27/12/98: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
پایگاه فرهنگی زرتشتیان ایران، به  ترین مهمزرتشتیان یزد به عنوان  ۀمحلدر این پژوهش ضمن معرفی 

اسناد )اسناد و نسخ یزد  ۀدر موزکه  شود میبه دست آمده در این محله پرداخته  بررسی برخی از اسناد

مراکز تاریخی و سنتی  ترین مهمیکی از زرتشتیان یزد  محلۀ. شود میپوالدی( نگهداری  مجموعۀو نسخ 

یان اد و نسخ زرتشتیان در ایران نامید. در طول سالآرشیو اسن ترین بزرگ آن را توان میو  استشهر یزد 

این  ترین مهماز اوستا از این محله به دست آمده است.  نویس دست های نسخهاسناد فراوان و  ،گذشته

رباب مهربان خورشیدی در منزل ا 1394پوالدی اشاره کرد که در سال  مجموعۀبه  توان می ها یافته

و اسناد و  صیشخاوستا و همچنین هزاران نامه تجاری، مذهبی،  نسخۀو شامل تعدادی  پوالد کشف شد

این اسناد به زمان پوالد قدمت برخی از  .استخورشیدی  1314تا  1210 های سالقرارداد مربوط به 

طوالنی در زیرزمین منزل ارباب  های سالکه  و نسخ این اسناد .گردد برمی، پدر مهربان پوالد تیرانداز

به صورت کامالً  بوده است؛ حبوسم ساکنان خانه در زیر خروارها خاکبه دور از چشم  ،مهربان پوالدی

و دقیق توسط اساتید کارشناسی  های بررسییافت شده و پس از که همنام اوست، وی اتفاقی توسط نوه 

 موزۀو اقدامات الزم برای به نمایش گذاشتن آنها در قالب  شده مشخصاهمیت و ارزش این آثار  ،دانشگاه

 ترین قدیمیکه  است اوستاخطی  نسخۀمل چندین این مجموعه شا اسناد و نسخ صورت گرفته است.

این مجموعه همچنین شامل هزاران نامه و سند  .است( م 1645خورشیدی ) 1023آنها مربوط به سال 

 مسائلخانوادگی و  های نامه، ها نامه صلحتجاری،  های نامهکه بیشتر این اسناد مربوط به قراردادها،  است

و مثبت زرتشتیان در نقش مهم  دهنده نشانناد به خوبی سو ا ها نامهن آ مایه درون. استاجتماعی 

 های فعالیتعالوه بر ارباب مهربان پوالد  .استتجاری، سیاسی و اقتصادی عصر قاجار و پهلوی  مسائل

، در چون هند و انگلیس و عراقنیز کشورهایی  گسترده تجاری در شهرهای یزد، شیراز، اهواز و بروجرد و

وقفی شیراز  سیس باغله عضویت در انجمن ناصری و نیز تأزرتشتیان از جم جامعۀماعی اجت های فعالیت

 نقش اساسی داشته است.

 

 .پهلوی و قاجاریه ۀدور نسخ، و اسناد پوالدی، مهربان ارباب پوالدی، مجموعۀ یزد، زرتشتیان محلۀ های کلیدی:واژه
 

                                                           
 m-abolghasemi@srbiau.ac.ir                                                         مسئول: ۀنویسند ۀ. رایانام1
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 همقدم

 پایگاه سکونت زرتشتیان ترین مهمعنوان شهر یزد همواره به پس از ورود اسالم به ایران، 

و  ها تنشه یزد و کرمان از مرکزی ایران از جمل مناطقدور بودن . شناخته شده است

حاد و دمادم سیاسی کشور، بستر مناسبی را فراهم آورد تا پیروان این آیین  یها بحران

به سبب بعد  ،زندگی در یزد نیز هرچند که .(1:1384)تشکری،  به سمت یزد سرازیر شوند

فرصتی مناسب را برای  ،مسافت از مراکز قدرت و نیز تعصبی دینی عمیق اهالی آن

: 1355 ،اشیدری)ند کرا بر این اقلیت دینی وارد  ییها ستمحاکمان یزد فراهم آورد تا 

رهسپار  ؛که بعدها به نام پارسیان شناخته شدند از آنها یا عدهبه طوری که  (.266

)ایرج  اند شدهدر شهر بمبئی  یژهو بهز جمله تاجران برجسته و ا شده هندوستان

 .(430: 1371ر،افشا

تاریخ زرتشتیان در دوران قاجار و پهلوی از  ای گوشهپژوهش حاضر به دنبال بررسی  

در  (پوالدی ۀمجموعاسناد و نسخ یزد ) ۀموزاستفاده از اسناد به دست آمده از با  ،اول

زرتشتیان یزد  محلۀمیت اه دهنده نشاناسناد به خوبی  ینا .استزرتشتیان یزد  ۀمحل

 .است تاریخ و فرهنگ معاصر زرتشتیان یزد در بررسی
که در میان  استشهرداری یزد  بندی تقسیماز  ای محدوده، زرتشتیان ۀمنظور از محل    

در  اگرچه .قرار دارد و بلوار بسیج کاشانی، خیابان سلمان، خیابان چمران اهلل آیتیابان خ

که قدمت هر کدام از این  هستندزرتشتیان در محالت مختلف یزد ساکن  ،حال حاضر

 محلۀسکونت آنها و  تجمعمرکز  ترین مهم، اما گردد یبرمدور  های سالبه  ها محله

 ،اند داشتهکه زرتشتیان در آن سکونت  ییها محله زرتشتیان بوده است. از جمله دیگر

 محلۀ .(30:1317آیتی، ) دکراشاره  آباد یممرو کسنویه  و خرمشاه یها محلهبه  توان می

 شماره ب های سالبوده و در طول از دیرباز محل سکونت زرتشتیان ساکن یزد  زرتشتیان

وجود  و بوده استزرتشتیان  جامعۀپایگاه و نبض دینی و تجاری  ترین مهمحیات خود، 

پیر مستر به آن گهنبارخانه و ه ورهرام، از جمله آتشکد فرد  به منحصراماکن و عناصر 

  شهرت و اهمیت خاصی داده است.
فراوان و تغییرات گوناگون، این محله همچنان پابرجاست  سازهای و  ساختبا وجود 

بتوان ادعا  تأجرشاید به  .شود میو هر از گاهی آثاری بسیار با اهمیت از آنجا کشف 
و  طالعات در زمینه تاریخ، فرهنگمرکز اسناد و ا ترین مهمکرد که محله دستوران یزد 
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سفانه تا به امروز مورد بررسی و کنکاش عمیق متأدینی زرتشتیان است که  های آیین
  .پژوهشگران قرار نگرفته است

کتب دینی همچنین و  یی زیادیخطی اوستا ۀنوشتدست اخیر های سالدر 
خ دستنویس، این نسله کشف شده است. زرتشتیان و هزاران سند تاریخی در این مح

گذشته و دستاوردهای پژوهشگران پیشین اوستا  تحقیقات درسبب تغییرات بنیادین 
یافته که متعلق به خاندان موبدان نو های نوشته دستاند. این مانند گلدنر و هومباخ شده

اند، نکات مبهم بسیار زیادی را در زمینه تاریخ خاندان موبدان و دستوران بوده محلۀ
، حاوی ها نوشت دستاین و انجامه  مرگ سالد. سازهای اوستا روشن میکاتبان نسخه

 زرتشتیان ایران هستند جامعۀاطالعات بسیار ارزشمندی در زمینه تاریخ و فرهنگ 

 .(2018غالمی،  ؛1387)مزداپور، 
این محله به  های خانه، اسناد بسیار با اهمیت دیگری نیز از نسخ یافت شدهعالوه بر 
در این پژوهش اند. که این اسناد تا به حال هیچ جا ارائه و منتشر نشده انددست آمده

یکی از  ی خانهی یافت شده در ها نامهاز اسناد و  ای پارهتالش شده است تا به بررسی 
 به دست آمده ازاطالعات  موبدان ساکن در این محله پرداخته شود. شایان ذکر است که

زرتشتیان ایران و به ویژه بهدینان شهر یزد  ۀجامع این اسناد ما را در بازسازی تاریخ
 کند. یاری می

مشکل اساسی در مورد بررسی تاریخ زرتشتیان این د که کرادعا  توان میبه طور کلی 
بر پایه منابع تکراری و اسناد موجود و شناخته شده بر همگان  ها پژوهشاست که عمده 

و نقش مهمی  شود میه آن ارجاع داده صورت گرفته است. یکی از منابعی که همواره ب
تاریخ »کتاب  کند میزرتشتیان ایفا  جامعۀ تاریخ ۀدر زمین منتشرشدهیشتر آثار در ب

است. یکی از  رشید شهمردان شادروان نوشته «زرتشتیان ایران پس از ساسانیان
است.  نابع دست اول در زمان نگارش کتابمثبت این کتاب، استفاده از م های ویژگی

موجود  های کاستیظر گرفتن ع بدون در نر بعدی، استناد کامل به همین منبشکل آثام
بود، به طوری که حتی ایرادهای چاپی و ارجاعی نیز به همان صورت و بدون  در آن

 محلۀ ل بعدی این است که تا به امروز،اصالح در آثار بعدی منعکس شده است. مشک
مذهبی زرتشتی در  های سازمان ترین مهمیگاه جا ودستوران به عنوان یک مرکز تاریخی 

نشده است. تاریخی، اجتماعی و مذهبی، در نظر گرفته اسناد  ترین مهممرکز ایران و نیز 
دستوران،  محلۀبر  ای رشته میانبرای نخستین بار با تمرکز  به این دلیل، پژوهش حاضر

 محلۀعی و فرهنگی تاریخی، جغرافیایی و بافت اجتما ۀبررسی اهمیت پیشینسعی در 
شواهد مکتوب و غیر مکتوب به دست آمده از این محله دارد.  با استفاده ازدستوران 
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خالی از سکنه بودن  وو نیز مهاجرت  ومیر مرگ دلیل بهسفانه بافت سنتی این محله متأ
آن در  مکتوب ارزشمند و ریخیمیراث تا و شده است هایی دگرگونی، دستخوش ها خانه

  و سرقت بوده است.محیطی نامناسب نگهداری شرایط معرض 
 ،ارزشمند به دلیل کهنگی و قرار گرفتن در شرایط نامساعد نخست اینکه این میراث

مناسب به طوری که شرایط محیطی نا ؛بوده به شدت در معرض آسیب و از بین رفتن
خطری دومین کرده است.  پذیر آسیبار آنها را بسی ،هوا و موریانهمانند خشکی شدید 

اسناد توسط سارقین و قت خطر دستبرد و سر ،کند میرا تهدید که به شدت این اسناد 
بوده  محله خالی از سکنه  های خانهگران عتیقه است. از آنجایی که شمار زیادی از سودا

و امنیتی مناسبی  نظارتی های نظامو  است در اجاره اتباع خارجی ها خانهو بخشی از 
. همین قرار دارند در معرض دستبرد داًشدی ها خانهاین  ،ه استبرای محله تعبیه نشد

 ،ارزش هستند سارقین که بیشتر به دنبال اموال و اشیا باموضوع سبب شده است که 
کنند. این کار  به سرقت برده و در بازار سیاه به فروش برسانند و یا از کشور خارجآنها را 
تیار کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرند و بجای اینکه در اخ ،که این اسناد شدهباعث 

و  قرارگرفتهسودجو  شرایط مناسب برای نگهداری از آنها فراهم آید، به دست سوداگران
 . شوند میپژوهش و مطالعه خارج  از دسترس

 مجموعۀبه کشف  توان میاز کشفیات بسیار مهم در مورد اسناد و نسخ خطی 
مجموعه منحصر به فردی شامل هزاران سند  1394در بهمن ماه پوالدی اشاره کرد. 

خطی اوستا و صدها اشیای مذهبی و آیینی در منزل ارباب مهربان  نسخۀتاریخی، دهها 
اسناد تاریخی به دست آمده بیش از همه شامل  دستوران یزد کشف شد. محلۀپوالد در 

نی را از زمان ارباب مهربان پوالد اسناد فراوا .نامه است زیادی مکاتبات در شکل شمار
به پیش از تولد او  ها نامهپدر خود نگهداری کرده و به همین دلیل تاریخ بعضی 

دوره  مربوط بهدر این مجموعه  ی یافت شدهها نامه ترین قدیمی. گردد بازمی
و  ها صندوقدر به همراه اسناد دیگر  ،ها نامه نیا.  است( 1275– 1210) شاه ناصرالدین

در زیرزمین و باالخانه خروارها خاک  ریسال ز های سالوده کهنه و فرس های چمدان
 . (2019 :غالمی، پوالدی) اند بودهپنهان منزل وی 

 دستوران یزد محلۀ. 1
در ابتدا  اسناد به دست آمده از خانه ارباب مهربان پوالد، یهما درونبرای پرداختن به 

در حال هی پرداخته شود. محل سکونت پیروان آیین ب های یژگیوالزم است تا اندکی به 

و هر ساله  شود میشناخته  رانیا انیزرتشت یگاهپا ترین مهمبه عنوان  زدیشهر  ،حاضر
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 رسوم و  آداببا فرهنگ و  ییآشنا یبرا یو برون مرز یرانیاز گردشگران ا یادیشمار ز

و  یانزرتشت ۀتشکدآ . وجودکنند می دنیشهر د نیاز ا نیزم رانیمردمان ا ترین یلاص

از جمله  یو مراسم مذهب ها جشن یو برگزار 1چک چک چونمقدس  های یارتگاهز

 نییآ روانیپ یو آداب اجتماع ینید یبا باورها ییآشنا زیپنجه و ن رگان،یجشن سده، ت

 یها پرسش یپاسخ برا افتنی یدر پ بسیاریهمواره مورد توجه افراد بوده و  ینیبهد

 .آمد و شد دارندشهر  نیبه ا نهیزم نیخود در ا نگوناگو

 . دقیقاًاستشهر یزد تاریخی و سنتی  مراکز ترین مهمیکی از  زرتشتیان محلۀ

که بین  هایی ینگار نامهر . داند آمدهمشخص نیست که چه زمانی زرتشتیان به این محل 

رتشتیان ود زوج ۀاطالعات تاریخی مهمی دربار، گرفت یمی انجام ایرانی و هند دستوران

به تاریخ  یا نامه بر اساسخوریم. به طور مثال در روایت نریم هوشنگ، یبرم در این شهر

شده  نفر ذکر 500میالدی(، شمار زرتشتیان شهر یزد  1511یزدگردی )حدود  880

و نه تعداد به سرپرست هر خانوار  عدد این ،است. وست معتقد است که به احتمال زیاد

یزدگردی  904 به تاریخدیگر  یا نامهدر  .(445: 1914 )وست،اشاره دارد کلی جمعیت 

که جدا از نام  خورد یمبار دیگر نام دستوران شهر یزد به چشم (، میالدی 1535)

. داستان دیگری در (629:1932 ر،)داباو ترک آباد ذکر شده است  آباد یفشرروستاهای 

 ید وجود مستقل زرتشتیان در شهر یزد وجود دارد و آن داستان شکایت ناروا وتأی

یزدگردی  965 دستور نوشیروان مرزبان در سالبه دروغین از زرتشتیان یزد است که 

(. 579:1932دابار،است )شده  ییدتأیزدگردی  991در سال  یا نامه گفته شده است و در

این شواهد، وجود زرتشتیان را در آغاز دوره صفوی در داخل شهر یزد به اثبات 

 . رساند یم

یکی از محالت قدیمی شهر یزد است  ،خلف خانعلی ۀحلپشت م دستوران یزد محلۀ

دستوران در  ۀها و آتشکدها، خانهآمده است. ساختمان جامع مفیدیو نامش در کتاب 

 به 15000با شماره ثبت  1384اسفند  16در تاریخ این محله قرار دارد و این محله 

در  اش نخورده دستبافت سنتی  و است  به ثبت رسیده آثار ملی ایران عنوان یکی از 

  یزدتاریخ در کتاب  .به ثبت رسید فهرست میراث جهانی یونسکو در 1396تیرماه سال 

 چنین آمده است:

                                                           
1. Chak Chak 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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آباد و کشخوان و و محالت آن به خارج یزد و باغستان نعیم آباد نعیمذکرآبشاهی و » 

 محلۀو محالت آن و باغ الیستان و خلف باغ عزآباد و  شود میمصنعه آن فایض 

 «رسد.و به منفعت مسلمانان می شود میمجوسان و پشت خان عمری از این آب پر 
 (150:1390، جعفری)

دستوران،  محلۀاث بلوار بسیج در قلب عمرانی مانند احد سازهای و  ساختایجاد  

. هدف از احداث این بلوار ان شده استهای قدیمی زرتشتیسبب ویرانی بخشی از خانه

، اتصال دو خیابان کاشانی و سلمان فارسی بود. بر پایه برخی از اسناد 1372در سال 

آن نیز بخشی از این محله درون باروی دوره قاجار قرار داشته و بخش عمده  ،تاریخی

خارج از باروی شهر بوده است. روانشاد ارباب جمشید امانت )ناظر و سرپرست 

  نویسد: های این مکان( در خاطرات خود می ساختمان
دستوران واقع بود  محلۀقطعه زمین آتشکده که در آن زمان در سمت شرقی و خارج از حصار »

، با رسید میمتر  9ها به  از این تپه ای از ریگ که بلندی بعضی و تپه یزرع لمو به صورت زمین 

ها به جای دورتر انتقال یافت و کارهای ساختمانی آتشکده  تالش انسان و به کمک حیوان ریگ

 .(345: 1387دهنوی، )رمضانخانی، « شدآغاز 

از آنجا که این برزن یکی از محالت معروف زرتشتی نشین یزد بوده و انجمن مرکزی 

زرتشتیان در این محله مهم بسیاری از بناهای کان قرار دارد، آن م هم درتشتیان یزد زر

باشند و  رزش میی )معماری و فعالیتی( واجد ااند که همچنان از دیدگاه میراث دهواقع ش

)مسرت،  آید زرتشتیان استان به شمار می جامعۀهای آمد و شد  کانون ترین مهماز جمله 

1049:1376).  

که آتش ورهرام در آن نگهداری  کده معروف آن استآتش ،بنای این محله ترین مهم

متر از سطح زمین و در وسط  دوساختمان اصلی آتشکده بر بلندای حدود . شود می

ند، قرار دارد. ا حیاط بزرگی که درختان همیشه سبز مانند سرو و کاج آن را احاطه کرده

بی، احداث شده ضلع جنومدور و بزرگی در محور ورودی بنا در حوض در بنای اولیه، 

های سنگی عمارت زیبایی خاصی به آن  فروهر و سرستون ۀبود که انعکاس نقوش نگار

سفانه بعداً به علت کمبود آب و مشکالت نظافت این حوض بزرگ را که متأ ؛بخشید می

. آتش، در آتشکده در سطحی ، حوض کوچک جدیدی بر روی آن ساخته شدپرکرده

 .(345: 1387، دهنوی ،رمضانخانی) استرفته خورشید قرار گبلندتر از زمین، دور از تابش 

 . علت این امر نیزاستدر روزگار کنونی این محله دچار تغییرات بنیادی شده 

همین امر سبب  بوده کهنوساز شهر یزد  های محلهبه تهران و دیگر مهاجرت ساکنان آن 
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و دشواری  ها خانهن به دلیل قدیمی بود ،این عالوه برمتروکه شدن محله شده است. 

در اختیار مهاجران افغان و دیگر  ای اجارهبه صورت  ها خانهشرایط زندگی، برخی از 

  شهرها قرار گرفته و همین امر سبب دگرگونی سیمای محله شده است.

زندگی در این محله با  ،به گفته ساکنان محلیبنا میدانی و  یها پژوهش بر اساس

ه، به نوبه خود بر روی زندگی در محلراه است که و مشکالت خاصی هم ها یدشوار

نان گیر ساکگریبانمشکالت  . از جملهگذار بوده استمهاجرت و متروکه شدن محله اثر

الب اشاره نمود. در کنار مشکل فاضبه مواردی چون مشکالت بهداشتی و  توان می ،محله

 ای ساکنین شده است.، قوانین نامناسب میراثی نیز باعث ایجاد مشکالتی برمسائلاین 

دستخوش دگرگونی شده و  کم کمکه بافت جمعیتی محله  اند شدهباعث این مشکالت 

و نیز حضور  دیناامنی، دز یش از اندازه،منجر به مشکالت گوناگونی چون خلوت بودن ب

 شده است. اتباع افغان 

 ودش یمو سبب  را برای ساکنان بومی محله سخت کردهزندگی  موارد، شرایطاین 

محله را ترک کرده و به مناطقی با شرایط زندگی  ،تر راحتبرای داشتن زندگی افراد که 

 محلۀ یها خانه. دلیل متروک ماندن بسیاری از ر مکان دهندیتغیبهتر و مشکالت کمتر 

، بخش بزرگی از میراث شوند یمرها  ها خانهاین  که یهنگامدستوران مهاجرت است و 

به به دلیل عدم آگاهی از وجود آنها و اهمیت آنها که  ماند یمباقی  نیز در آنها ها خانواده

پوالدی،  ،غالمی) روند یمنابودی پیش  یسو بهمتروک  یها باالخانهیا  ها یرزمینزویژه در 

2019.) 

 پوالدی  مجموعۀ کشف .2

ی، دینی، ی تجاری، سیاسها نامهها هزار نامه از جمله پوالدی که مشتمل بر ده مجموعۀ

متعلق نفیس اوستا  نسخۀو نیز دهها  جلسه صورتاد وقف نامه و سنانوادگی، قضایی، اخ

تصادفی در خانه شخصی  به طور کامالً 1394در سال  ،است به ارباب مهربان پوالدی

دستوران یزد کشف شد. این مجموعه به همت نوه وی و به یاری جمعی از  محلۀوی در 

ررسی شده و در قالب اولین نمایشگاه اسناد و نسخ اساتید دانشگاهی کشف، شناسایی و ب

 .شود میدستوران یزد نگهداری  محلۀخطی یزد در 

 1262در فروردین ماه سال  معروف به ارباب مهربانمهربان پوالد تیرانداز دستور  

از مادری به نام پریزاد و پدری بنام پوالد چشم به  دستوران یزد محلۀخورشیدی در 

 خودزرتشتی در زمان  جامعۀاز جمله فعاالن  ، پوالد تیرانداز،پدر وی. دنیای گیتی گشود

ارباب مهربان دینی، تجاری و اجتماعی بوده است.  های زمینه( در شاه ناصرالدینزمان )



  1399/53و زمستان  زییپا ،2 ۀ، شمار10سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

ی، سفرهای دینی و تجار های فعالیتنی خود به منظور انجام در طول زندگا نیز پوالد

داشته است. از  فارس خلیج ۀو کشورهای حوزن کشور هندوستان و انگلستابه  شماری بی

به ایجاد تجارتخانه برادران پارسی در  توان میایشان در ایران  های فعالیت ترین مهم

ت در و نیز عضوی و چند بنگاه و نهاد تجاری دیگر سنانیشرکت مزد یراه اندازبروجرد، 

حقوقی  مسائلدر  رینیآف نقشدینی و  های مراسمبرای  ریزی برنامهو  صری یزدانجمن نا

 اشاره کرد.  )وزارت عدلیه(

پوالدی در دسترس بوده است،  مجموعۀاطالعاتی که از زندگی او تا قبل از کشف 

. اسناد به دست آمده از این شد می اش خانوادهشفاهی اعضای  های قولمحدود به نقل 

 های فعالیتو  خصیش العات با ارزش زیادی درباره زندگیاط ،ها نامه ویژهمجموعه به 

این، اسناد به دست آمده  عالوه بر، است هدر اختیار ما قرار داد وی تجاری و دینی

ن قاجار و اطالعات جامعی درباره بسیاری از وجوه اجتماعی، تاریخی و فرهنگی زما

به دست آمده از خانه ارباب مهربان پوالد  به طور کلی اشیا. دهد میپهلوی اول به دست 

دینی  های مراسممربوط به انجام و نیز اشیا  ها نامهاوستا،  های نسخهه ب توان میرا 

 .گوناگون از جمله گهنبارخوانی تقسیم نمود

پوالدی در  مجموعۀاوستا  های نسخههای مرگها و سالانجامه»ای به عنوان  مقاله

پوالدی  مجموعۀاوستای به دست آمده در  های نسخهسی ، به معرفی و برر«یزد

آمده  تبه دس های نسخهبرخی از  ،این بررسی اساس بر(. 2019غالمی، پوالدی: ) ازدپرد می

اوستاهای موجود در ایران را دچار دگرگونی  شناسی نسخهین مجموعه مطالعات در ا

این مجموعه که پس از شناسایی به ثبت  های نسخهده است. برای نمونه، از میان نمو

( به نظر 4162) 4 ۀوندیداد شمار نسخۀ(، AAD) اند رسیدهآرشیو دیجیتال اوستا 

با توجه به  ،. به نظر اواستوندیداد یافت شده در ایران  نسخۀ ترین قدیمیمارتینز پورو، 

اوستای کشف  های نسخهمتنی و مقایسه آن با  های ویژگیخطی و نگارشی و  های ویژگی

و  4070، 4020مشهوری مانند  های نسخهاین نسخه ارتباط نزدیکی با  شده موجود،

 ترین قدیمی نسخۀاین دیداد جهانبخشی( دارد. پورو همچنین معتقد است که )ون 4161

وندیداد آیینی است و یک کپی توسط رستم گشتاسپ یا شخصی بسیار نزدیک به  نسخۀ

 .(2017)مارتینز پورو،  استاو 

هزاران  پوالدی دربردارنده مجموعۀدینی،  های کتابباارزش  های نسخهدر کنار این 

داخلی  های تجارتخانهوی با دیگر  های تجارتخانهارتباطات قوی  دهنده نشانکه بوده نامه 
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که  تجاری فراوان های فعالیت. در کنار استو حتی مراکز مهم تجاری دیگر کشورها 

و  ها فعالیتمهربان پوالد نقش مهمی در  ،شد میشامل  او را های فعالیتبخش عمده 

به ایفای  توان می. از این موارد کرد مینی، اجتماعی و فرهنگی ایفا دی های گیری تصمیم

مقامات  ترین عالیزرتشتیان از طریق ارتباط با  جامعۀدر حل مشکالت وی نقش کلیدی 

لی مستقیم به جامعه و ما های کمککشوری و حکومتی آن دوران و یا از طریق اهدای 

که  های گیری تصمیم ترین مهمیکی از نهادهای مذهبی و مردمی، اشاره کرد. به ویژه 

 منجرمار زیادی از زرتشتیان ایران وضعیت ش در آن مشارکت داشته و به بهبود ایشان

تیان در ، اقدام برای مهاجرت داخلی زرتشتیان از یزد به اهواز و استقرار زرتشاست شده

به  توان میدینی دیگر ارباب مهربان پوالد  های فعالیتاز  .استحاشیه رود کارون 

 نامه مرامو  ها آتشکدهو مدیریت دینی در امور مربوط به  عضویت در انجمن ناصری یزد

  زرتشتیان اشاره کرد.

در طی سالیان مورد  ها نامهاهمیت این است که اگرچه بخش زیادی از این  نکته با

در  اما بازهم با (،1306تا  1300 های سالی مربوط به ها نامه) سرقت قرار گرفته است

در وی  های فعالیتز تصویر روشنی ا توان میی موجود ها نامهکنار هم قرار دادن 

 . شود میکه در ادامه به آنها پرداخته  فعالیت خود به دست داد های سال

 پوالدی( مجموعۀ)اسناد و نسخ یزد  ۀموز .3

ه از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر شد 1395این موزه در سال  کاره بمجوز آغاز 

آغاز به  زرتشتیان محلۀدر  یزد اسناد و نسخ استان موزۀبه عنوان اولین است و این موزه 

شخصی وی، در  های هزینهمهربان پوالد و با  به همت یکی از نوادگانکار کرده است. 

حدفاصل آتشکده ورهرام و ) زرتشتیان محلۀاصلی  های شاهراهکوچه بامسی که از 

 بازگشایی شده است. موزه  اینرستم گیو(  انبار آب
ها نامه با موضوعات اوستا و ده نویس دستبسیار قدیمی و  های نسخه هموزدر این 

ارزش،  است. در کنار این اسناد و نسخ با موجودو ...  مختلف تجاری، سیاسی، دینی

قدیمی از برخی اماکن مهم زرتشتیان از جمله مدارس و نیز برخی از بزرگان  هایی عکس

 نشان دادنبا زرتشتی به نمایش گذاشته شده است. همچنین تالش شده است تا  جامعۀ

و  آیینی های مراسمو  ها جشنزرتشتیان از جمله شیوه برگزاری  رسوم و  آداباز  ای پاره

با فرهنگ پیروان آیین بهدینی ، بازدیدکنندگان ماهیانه های جشنهای مربوط به خوان

 آشنا شوند. 



  1399/55و زمستان  زییپا ،2 ۀ، شمار10سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

پس از انجام تعمیرات و که  گردد برمی مان صفویهبه ز قدمت ساختمان موزه

 های ویژگیبازسازی برای احداث موزه آماده شده است. ساختمان این موزه دارای 

و در در چهار طرف آن بوده  هایی اتاقشهر یزد با مرکزیت حیاط و  سازی ساختمان

 عناصر اراید. همچنین، این ساختمان استسه دری و پنج دری  های اتاقه بردارند

که ریشه در باورها و اعتقادات دینی و مذهبی  استزرتشتیان  سازی خانه فرد منحصربه

تجلی فرهنگ در  ادعا نمود به مانند هر ساختمان دیگر، توان میآنها دارد. به طوری که 

زرتشتیان بیشتر از اینکه تابع شرایط اقلیمی و  های خانهساخت این خانه، به مانند سایر 

 (. 1366:46راپاپورت: ) استاز عناصر دینی و فرهنگی  متأثری باشد، اقتصاد
زرتشتیان، وجود  های خانهاصلی این ساختمان به مانند تمامی  های ویژگییکی از 

است که نماد چهار عنصر طبیعی ساختمان  ( در بخش خصوصی1چهار صفه )پسکم

در  . نباشندشت به خورشید پ گاه هیچکه  اند شدهطراحی  ای گونهبه . این پسکم ها است

فضایی رو به نور ، است تر بزرگکه از دیگر پسکم ها  )بزرگ( پسکم مساین بین،  

آن دارای  به دلیل اهمیتاین فضا  .است گهنبارو مخصوص عبادت و مراسم داشته 

در تزیینات این خانه از  .ها استبیشتر در مقایسه با سایر صفه های تزیین ارتفاع و

زرتشتیان استفاده شده است که از این میان  سازی خانهویژه  های سمبلنمادها و 

چلیپا( که نشان از عناصر چهارگانه )گردونه مهر  عناصری چون سرو و نیزبه  توان می

. در باغچه این موزه، اشاره نمودنماد انتزاعی فروهر و چرخه خورشید و نیز  استطبیعت 

، اخوت )بلوکی، کاشته شده است و و نارنجدر اطراف حوض مرکزی، درختان مورد، سر

مهربان پوالد تیرانداز به معرفی و شناخت  توان میه از اهداف راه اندازی این موز .(1395

، حفظ و زرتشتی جامعۀدر بین  به عنوان شخصیتی اثرگذار در عهد قاجار و پهلوی

 ترین قدیمی زبرخی ا آنها، نمایش نسخ خطی و تاریخی و پیشگیری از نابودی نگهداری

ایجاد مکانی فرهنگی برای گردهمایی  در ایران، موجود نویس دستاوستا  نسخۀ

و همچنین  شناسی نسخههای ها و کارگروهرشناسان و متخصصان، برگزاری نشستکا

  فراهم آمدن آرشیو اسناد و نسخ برای پژوهشگران و اساتید و دانشجویان، اشاره نمود.
به گالری عکس، گالری نسخ اوستا، گالری  توان میموزه این  گوناگون های بخش از 

ی شخصی و خانوادگی، ها نامهی آیینی، گالری اسناد تاریخی و تجاری، گالری ها نامه

                                                           
1. Peskam 



 (اول پهلوی و قاجار ۀدور) پوالدی ۀمجموع در شده یافت اسناد به استناد با زرتشتیان تاریخ در / جستاری56

و نمایش فیلم، مطبخ  اجالسبانک اسناد و نسخ، پژوهشکده و کتابخانه دیجیتال، سالن 

خانه بت( و شرشود میپخت  ها مراسمو چرخ چاه و سوروک پزون )نان مخصوص که در 

 اشاره نمود. 

 بررسی برخی از اسناد این مجموعه . 4

و اثرگذار  بانفوذ های شخصیتکه پیشتر ذکر شد، ارباب مهربان پوالد از جمله  طور همان

دینی،  های زمینهوناگونی در گ های فعالیتکه  بودهزمان خویش  زرتشتیان در جامعۀ

 جامعۀمستقیم بر وضعیت به طور مستقیم و غیر اجتماعی و تجاری انجام داده است که

از این فعالیت  . در این بخش به بررسی برخیزرتشتیان در آن زمان اثرگذار بوده است

به . شود میپرداخته  ها فعالیتو اسناد به دست آمده به ترتیب زمانی  ها نامه با استفاده از

تقسیم کرد که  ند بخش اصلیهربان پوالد را به چفعالیت م های سال توان میکلی طور 

وی در شهر شیراز ساکن و به تجارت مشغول  که 1299تا  1276 های سالاز  اند عبارت

با وجود سن کم پس از درگذشت پدر خود و مهربان پوالد ، 1276 سالدر  بوده است.

 تجاری های فعالیت شریک پدر خود بنام کیخسرو بهرام، و با سرپرستیراهی شیراز شده 

شاه وی با دختری بنام شیرین  1298در سال  .گیرد میاز سر در سرای مشیر  خود را

در سال  .دهد میتجاری و بازرگانی خود ادامه  های فعالیته رده و در یزد ببهرام ازدواج ک

بنگاه تجاری مزدیسنان را راه همراه جمعی از زرتشتیان  تدا در یزد به، وی اب1306

برای مدیریت و اداره این شرکت به  1310تا  1307 های سالاندازی نموده و در بین 

در شهر بروجرد به اداره وی  ،1314تا سال  1310 از سال. کند میهواز مهاجرت ا

 جا هماندر این سال در شهر بروجرد وفات یافته و در  تجارتخانه خود مشغول بوده است.

بی در دست و مکتوجزییات آن اطالعات دقیق  و یوقتل( ) وفات. از علت گردد میدفن 

 .نیست
 اغ وقفی شیرازب  -4-1

وقف و داد و  سنت. قفنامه باغ وقفی شیراز استود با اهمیت این مجموعه اسنا یکی

اره خود را به که زرتشتیان همو بودهدین زرتشت  و اصول دینی ها سنتدهش از جمله 

توسط خیرین بیش از چهل مدرسه در سراسر استان یزد  وساز ساخت. دانند یمآن ملزم 

ان در درخواستی که از در کتاب شهمرد .استبارز این سنت  یها نمونهزرتشتی یکی از 

شده است که به منظور  هخواستی از خیرین زرتشت جی مطرح شده است سوی کیخسرو

 ،سیس دبستان در دهات دیگردبیرستان کیخسروی و تأ ژهیو به ،مین هزینه مدارستأ

به  مهربان()پدر  ست اسامی این خیرین نام پوالد مهربانوی را یاری نمایند و در فهر



  1399/57و زمستان  زییپا ،2 ۀ، شمار10سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

، شهمردان) دهد میروپیه به این درخواست پاسخ  250که با اهدا  خورد یمچشم 

حضور زرتشتیان در شیراز و مشارکت آنها در امور به عقیده شهمردان، سابقه  (.273:1360

همواره به  این شهر، در و تجار زرتشتی گردد بازمیزند  خان کریمتجاری به زمان 

  .(241:1360، شهمردان) اند بودهدر امور شهره  درستکاری و امانت
 سند خرید باغ وقفی شیراز

 
ایزد خرداد ماه قدیم سال  خورشیدی برابر با روز اشتاد 1284باغ وقفی شیراز در سال 

به  تن از دیگر زرتشتیان خریداری و 21ارباب مهربان پوالد و  یزدگردی توسط 1275

 آمد و  رفتبه  با توجهدر این سند آمده است که زرتشتیان وقف شده است.  جامعۀ

مرتب زرتشتیان از شهرهای مختلف به شیراز و نیاز به داشتن مکانی مشخص برای 

و در اختیار زرتشتیان سراسر  شده یداریخراین باغ  ،و نگهداری اموال و کاالها اسکان

 جامعۀبزرگانی از نام  ،در کنار نام مهربان پوالد تیرانداز در این سند. ردیگ یمکشور قرار 

برادران، رشید خداداد ارباب رستم شاهجهان، خسرو شاهجهان و زرتشتی از جمله 



 (اول پهلوی و قاجار ۀدور) پوالدی ۀمجموع در شده یافت اسناد به استناد با زرتشتیان تاریخ در / جستاری58

ساختمانی در میان  این باغ در ابتدابه عنوان خریداران باغ آمده است.  ...فرامرزیان و 

 آناسکان مسافران و آدریان به   هایی همچون اتاق ساختمان بعدها باغی بزرگ بود و

اند،  و آمد دائم به هند بوده  آن زمان، تجار زرتشتی که اغلب در رفت. در افزوده شد

اند و همین امر نیاز به  کرده همواره از شهرهای بندری چون بوشهر و بندرعباس عبور می

اغ در مرکز این بکند.  داشتن مکانی برای استقرار و استراحت در بین راه را روشن می

ل حاضر در این باغ امکانات زند واقع است و در حا خان کریمشهر شیراز و در بلوار 

  است. سربازان و دانشجویان زرتشتی فراهم و نیز  برای زرتشتیان سراسر ایران اسکان
 عضویت در انجمن ناصری یزد  -4-2

 جلسه صورتبه  وانت میپوالدی  مجموعۀاز جمله دیگر اسناد حائز اهمیت یافت شده در 

د. در این کرخورشیدی اشاره  1296انتخابات انجمن ناصری مربوط به سال 

  اشاره شده است. انجمن ناصری زرتشتیان یزد ساله  وشش بیستبه فعالیت  جلسه صورت

 انجمن آمده است که در آن نام لیست اعضای منتخب این  جلسه صورتدر این     

 های فعالیت دهنده نشانکه همین امر خود  خورد میه چشم مهربان پوالد تیرانداز نیز ب

که فعالیت این  هرچند. اوستتجاری  های فعالیتکنار  مهربان پوالد دردینی و اجتماعی 

در بین اعضای خانواده در انجمن ناصری یزد محدود به ارباب مهربان پوالد نبوده و 

انداز پدر مهربان پوالد نیز به چشم انتخابات انجمن ناصری یزد نام پوالد تیر ۀاولین دور

 .(271:1360شهمردان، ) خورد یم

زرتشتیان ایرانی با در برقراری ارتباط را باید ناصری زرتشتیان تشکیل انجمن  ۀجرق   

سرآغاز این روابط به ورود مانکجی به ایران و برقراری روابط پارسیان هند جستجو کرد. 

برای آغاز اصالحات در امور و تالش وی  مورو متولیان ا حسنه وی با عمال سیاسی

 . گردد برمیزرتشتیان 

لیمجی هوشنگ پور هاتریا که اجدادش از مهاجرین ایران در عصـر مانکجی       

قاجار و روابط حسنه  شاه ناصرالدیندر پی به قدرت رسیدن  صـفوی بـه هنـد بودنـد،

زمینه برای آغاز  ،د وی به ایران. با ورو(311: 1361)آدمیت، امیرکبیر به ایران آمد 

به   توان میاین اقدامات  ترین مهماصالحاتی در امور زرتشتیان فراهم آمد که از جمله 

وظایفی چون واسطه انتقال اخبار زرتشتیان به تهران،  که کرداشاره  هیئتیتشکیل 

اخت از انجام اصالحات، س رسیدگی به دعاوی و اختالفات داخلی، ثبت اسناد و حمایت

و تالش برای  سوادی بی، احیای انسجام درونی، رفع ها عبادتگاهابنیه دینی، مرمت 



  1399/59و زمستان  زییپا ،2 ۀ، شمار10سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

اهای اطراف و تالش آموزش فرزندان به بنیان نهادن مدارس مختلف در شهر یزد و روست

 را بر عهده داشت.   برای رفع جزیه

هند، میالدی، بنا به تصمیم پارسیان  1890پس از درگذشت مانکجی و در سال      

برای رسیدگی به امور زرتشتیان  کیخسـرو جـی خـان صـاحب پورتیرانـداز پورخرسند

در پی قحطی سال  و تبار و از اهالی کوچه بیوک بود یزدیراهی ایران شد. وی خود 

وی در سفر  .(552: 1363)شهمردان، بود ، به همراه خانواده عازم هند گردیده ق 1288

. با حضور کرد ریزی پایهقامـت، انجمـن ناصـری یزد را و طی بیست روز اخود به یزد 

کیومرث وفادار و ماستر  چونمانکجی  یافتگان تربیتتنی چنـد از  ،کیخسـرو در یزد

بر اثـر  کرده وخدابخش بهرام رئیس پیشنهاد ایجاد انجمن ناصری زرتشتیان یزد را ارائه 

در مدرسۀ قمری  1309 رجبدر تاریخ  پیگیری آنها و حمایت کیخسرو این انجمن

 . الحکومه وقت اعالم موجودیـت کـرد الدوله نایب کیخسروی و با حضور جالل

به کلیه  که زرتشتی بود جامعۀروحانی و افراد عادی  28این انجمن که متشکل از      

امور عرفی و شرعی زرتشتیان از جمله ثبت امالک موقوفه، ثبت موالید و ازدواج و 

 پرداخت میانه به متولیان سیاسی ر امورات دینی و ارائه گزارش ماهد سرشماری، رایزنی

 .( 285-286)اشیدری، همان: 

 
 انتخابات انجمن ناصری زرتشتیان یزد ۀجلسصورت



 (اول پهلوی و قاجار ۀدور) پوالدی ۀمجموع در شده یافت اسناد به استناد با زرتشتیان تاریخ در / جستاری60

 ی تجاری مزدیسنانت زراعشرک تأسیس -4-3

سند و مدرکی  پوالدی، مجموعۀشاره شد در میان آثار به دست آمده که ا طور همان

و یکی از فرضیات در مورد علت این  نیستموجود  1304تا  1300 های سالط به مربو

اما با توجه به راه اندازی  ؛دانست ها سالسرقت اسناد مربوط به این  توان میرا  خأل

توسط چند تن از تجار و دستوران یزد،  محلۀدر  1306شرکت مزدیسنان در سال 

 آید می وجود به سؤال، این رکت در خوزستانه کار این شزرتشتی و آغاز ب جامعۀبزرگان 

راه  ، علتها سالکه با توجه به مرکزیت یزد به عنوان محل سکونت زرتشتیان در آن 

گسترده و سرمایه هنگفت در خوزستان چه  های فعالیتاندازی چنین شرکتی با دامنه 

 1232 ایه سالدر سرشماری نفوس مربوط به  کهنکته قابل توجه این است  بوده است. 

از حضور  بحثی ،خورشیدی 1257 و هنگام ورود مانکجی صاحب به ایران()خورشیدی 

این در حالی است که در آمار  . (202 :1360، شهمردان) استاهواز نیامده زرتشتیان در 

نام اهواز نیز در میان شهرهایی است که زرتشتیان در  ،1342سرشماری مربوط به سال 

برگزیدن خوزستان به  کهد کرشاید بتوان ادعا   .(472: 1360، شهمردان) هستندآن ساکن 

زرتشتی زمینه مساعد برای  های شرکتو دیگر عنوان محل فعالیت شرکت مزدیسنان 

که خوزستان،  رسد میکوچ زرتشتیان به سرزمین خوزستان را فراهم آورد. به نظر 

 های فعالیتو انجام  حاصلخیز و بندرهای پررونق، برای سکونت های جلگهسرزمینی با 

 ،ها قول نقلود و شواهد موج اساس برهی مطلوب و مورد پسند بوده است. تجاری جایگا

از زرتشتیان ساکن یزد بنا به دالیلی چون اوضاع  ای عدهمذکور  های سالدر بین 

نامساعد آب و هوایی یزد مجبور به حرکت از یزد به  رایطنابسامان تجاری و سیاسی و ش

مهاجرت  ترین بزرگبه عنوان  توان می. از این حرکت اند شدهکونت در این شهر اهواز و س

داخلی زرتشتیان )در مقابل مهاجرت خارجی زرتشتیان از ایران به هند( یاد نمود که 

خانوار زرتشتی در پی یافتن شرایط بهتر زندگی به تعدادی از  ها گفته بر بناطی آن و 

از اسناد و مدارک موجود . اند شدهکارون ساکن اهواز کوچ کرده و در حاشیه رود 

اورزی در گسترده تجاری و کش های فعالیتید که این شرکت دارای آبرمی گونه این

مهربان پوالد مدیریت  1310تا  1307 های سالو در بین شهرهای مختلف بوده است 

  .شود میاین شرکت را در اهواز به عهده گرفته و مشغول فعالیت در این شهر 

عمده فعالیت شرکت مزدیسنان در اهواز کشاورزی و تجارت بوده است. این شرکت 

وده و برای کشت اهواز خریداری نم آباد کیانزیادی را در منطقه کیان پارس و  های زمین

این امر  .است سپرده میو مسلمان  یبه کشاورزان زرتشت و کار انواع محصوالت
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گوناگونی کشت  است.ن این دو آیین در این خطه پیروا آمیز مسالمتزندگی  دهنده نشان

ر کشت و زی های زمینکشاورزی نشان از وسعت  های فعالیتمحصوالت و گستردگی 

کشاورزی بسیار به روز  های شیوهکه  رسد میو به نظر تحت مالکیت این شرکت دارد 

اکتور برای از جمله استفاده از تر ز دنیاور بوده و از به روزترین تجهیزات کشاورزی آن

به منظور  رسان آبمخصوص  های لوله و ها تلمبهو نیز استفاده از  ها زمینشخم زدن 

مستقیم شرکت در امر کشاورزی، این  های فعالیتدر کنار  .ه استشد میآبیاری استفاده 

است.  داده میهم اجاره  محلیزراعی خود را به ساکنین  های زمینشرکت بخشی از 

که  گونه آناست.  کرده میکنین محلی درآمد باالیی را روانه شرکت به سا ها زمین ۀاجار

تومان بوده که  500 ها زمینبخشی از  ۀ، درآمد ساالنه اجارآید برمیاز یکی از قراردادها 

رقم بزرگی به شمار ، خورشیدی( 1308ادعا کرد که در آن زمان )حدود سال  توان می

تنها ایرادی نداشته بلکه امری پسندیده است. همکاری با ساکنین محلی نه  آمده می

به  ها زمینیادآوری شده است که اگر  ها نامهه است، به طوری که بارها در شد میتلقی 

، بازدهی افتد میاز آنجایی که اختیار امور به دست خود کشاورز  ،کشاورزان واگذار شود

اشاره شده  ها نامهی از اهد بود. حتی در جایکار باال رفته و کیفیت کار کشاورزی بهتر خو

به مجلس نوشته شود و در آن از دولت خواسته شود که در قبال  ای نامهاست که باید 

لب شط را به ساکنین واگذار کرده و با وضع قوانین مدون و  های زمین ،دریافت مالیات

      ، زمینه کار کشاورزان و در نتیجه بهبود شرایط کشت و کار را فراهم آورند.   تر مشخص

 
 مهربان پوالد ایستاده سمت راست -خورشید 1306 ماه آبانشرکت مزدیسنان در  تأسیس
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 نتیجه . 5

تا ضمن معرفی محله کمتر شناخته شده زرتشتیان در شهر  شدتالش  ،در این پژوهش

له کشف شده و در حال که در این محپوالدی  مجموعۀو مدارک  بررسی اسنادیزد به 

این اسناد و . قدمت برخی از پرداخته شودنگهداری یزد و نسخ  اسناد موزۀ حاضر در

ز چشم اعضای دور ا ها سال. این مجموعه گردد بازمیقاجار  شاه ناصرالدینبه زمان  ها نامه

 بوده است و بسیاری از اسناد و اشیا آن مدفونوی ر خانه قدیمی د ی،پوالد خانواده

هم با در کنار هم قرار اما باز ؛است گرفتهسوداگران اسناد و عتیقه قرار مورد دستبرد 

تجاری، دینی و اجتماعی وی  های فعالیتبه بازسازی بخشی از  توان میدادن آنها، 

 اسناد و نسخ مربوط به مجموعۀترین ارزش از جمله نادر و با را این مجموعهپرداخت. 

ایط خاص و محله به دلیل شرست. بسیاری از اسناد موجود در این ا انیزرتشت جامعۀ

افتاده و از میان  یر به دست سوداگران اشیااخ های سالمحله در  سیمای های دگرگونی

دستوران یزد  محلۀ. کند میرا دو چندان  ها نسخهاسناد و خود اهمیت  امر و این اند رفته

متروکه و  ای محلهو بیشتر به عنوان  دورماندهدر روزگار کنونی از پویایی گذشته به 

محله را از  تواند میمنسجم شهرداری یزد  ریزی برنامهکه  شود میکنه شناخته خالی از س

موجود در آن را فراهم آورد.  های توانمندیو زمینه بروز  درآوردهسکون و ایستایی 

پوالدی به بازسازی بخشی از تاریخ زرتشتیان در اواخر دوران قاجار و  مجموعۀبررسی 

 این مجموعه اسناد مایه دروننچه از بررسی لوی اول کمک شایانی کرده است. آپه

 ،زرتشتی جامعۀ تأثیرگذارافراد این است که ارباب مهربان پوالد یکی از تجار و  آید برمی

 های فعالیتپهلوی اول بوده است. وی در کنار انجام  پایانی حکومت قاجار و های سالدر 

بهبود اوضاع زندگی  ۀندر زمی هایی فعالیتدینی از جمله عضویت در انجمن ناصری، 

جوانی با مشارکت در ایجاد  های سالهمکیشان خود نیز داشته است. به طور نمونه در 

زمینه رفاه آنها را فراهم آورده  ،باغ وقفی به عنوان پایگاه تمرکز زرتشتیان در شهر شیراز

د این اعتقاد بودند که با توجه به آمد و ش است. وی و دیگر واقفان این مجموعه بر

باید مکانی برای استراحت و سکونت آنها  آنها به شیراز، های خانوادهتاجران زرتشتی و 

روبرو نشوند. از دیگر  اقامت با مشکل ۀد در طول دورتا این افرا شد میدر نظر گرفته 

 زراعی شرکت تجاری یبارز ارباب مهربان پوالد مشارکت در راه انداز های فعالیت

تالش برای  این اقدام در راستای رسد می نظر بهکه  دان بومزدیسنان در خوزست

 های فعالیتاز زرتشتیان به این منطقه صورت گرفته است. گستردگی  ای دستهکوچاندن 
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اقتصادی مهم در این شهر تبدیل  های بنگاهبه یکی از  را آنزراعی این شرکت در اهواز 

لمانان منطقه را فراهم آورده کرده بود و زمینه کاری عده زیادی از زرتشتیان و حتی مس

و تجاری زرتشتیان  های بنگاهبود. این شرکت ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از 

است.  شهر و بندرعباس داشتهدر شهرهای یزد، تهران و بومسلمانان  های تجارتخانه

 در بمبئی، لندن و عراق نیز در ارتباط ها تجارتخانهافزون بر این، این تجارتخانه با برخی 

ارباب مهربان پوالد  های فعالیتبوده است. آنچه در این مقاله آمده تنها بخش کوچکی از 

بسیاری از ابعاد فعالیتی این  تواند مینه تنها  پرداختن به تمامی اسناد، شک بیو بوده 

کشف بسیاری از حقایق بلکه منجر به  ؛شخصیت برجسته زرتشتی را روشن گرداند

 د. دور شو های سال زرتشتیان درپنهان تاریخ 

 پیوست 

 . شود میدر این بخش برخی از اسناد به دست آمده از این مجموعه به نمایش گذاشته 
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