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نقش زرتشتیان کرمان
در آموزشو پرورش نوین ایران

زهره احمدی پور
دانش آموخته کارشناسی ارشد ایرانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
آمــوزشو پــرورش یکــی از مهمتریــن اصولــی اســت کــه در دیــن زرتشــتی بــه آن ســفارش
شــده اســت؛ بهنحویکــه کمــک بــه همنــوع در راه علــم و تربیــت ،بهعنــوان یکــی از اقســام
ش و پــرورش بــه ســبک
س ـهگانه خیــرات در وندیــداد مطــرح میشــود .پــس از ایجــاد آمــوز 
نویــن کــه بــه دنبــال اصالحــات افــرادی چــون امیرکبیــر ،در ایــران شــکل گرفــت؛ زرتشــتیان
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن گروههــای اجتماعــی کرمــان کــه پــس از اصالحــات نماینــده
پارســیان هنــد -مانکجــی لیمجــی هاتریــا -جــان تــازهای گرفتــه بودنــد ،اقدامــات اساســی در
حــوزه آموزشــی کرمــان پدیــد آوردنــد.
ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه بــا بیــان اقدامــات فرهنگــی زرتشــتیان ،عــاوه بــر نشــان دادن
جایــگاه و نقــش ایشــان در حــوزه آموزشــی کرمــان ،اهــداف ایشــان را از ارائــه ایــن خدمــات
مــورد بررســی قــرار دهــد .در ایــن راســتا ،پــس از مــرور تاریخچــه آموزشــی ایــران خصوصـاً در
مــورد زرتشــتیان در کرمــان ،اقدامــات فرهنگــی ایشــان در تاریــخ معاصــر کرمــان بــا اســتناد
بــه منابــع کتابخان ـهای ،اســناد و مشــاهدات میدانــی بــه روش توصیفــی جم ـعآوریشــدهاســت.
واژگان کلیدی
زرتشتیان کرمان ،آموزشو پرورش ،مدارس زرتشتی.
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بــه بــاور ایرانیــان ،پــدر و مــادر در ثــواب اعمــال نیــک و بــد فرزندانشــان شــریک هســتند .بنابرایــن تــاش
میشــود کــه کارهــای نیــک بــر کارهــای اشــتباه و بــد فرزنــد ،فزونــی داشــته باشــد .از اینجــا ،اهمیــت آموزش
و پــرورش فرزنــدان نمایـــان میشــود .آمــوزشو پــرورش بــه معنـــای عـــام ،ذهــن را بهطــور نـــاخودآگاه
بــه ســمت ســوا ِد خوانــدن و نوشــتن -آمــوزش در مــدارس -مــی کشــاند؛ امــا بایــد توجــه داشــت در قــرون
گذشــته بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات ،آمــوزشو پــرورش طفــل معطــوف میشــد بــه نــانآور ســاختن
کــودک و تعلیــم یــک ســری از اصــول و معــارف دینــی کــه در خانــه یــا مکتبخانــه صــورت میگرفــت.
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در مکتبخانههــا ،آمــوزش بــه شــیوه نویــن صــورت نمیگرفــت و خوانــدن و نوشــتن فقــط در حــد قــرآن
یــا چنــد کتــاب فارســی بــا نثــری دشــوار محــدود میشــد کــه زیــر نظــر روحانیــون مســلمان بــود و عم ـ ً
ا
دخت��ران و اقلیتهاــی دین��ی از آن مح��روم میش��دند یـ�ا اگ��ر میتوانســتند وارد مکتـ�ب هــا شــوند ،حــق
اظهــار نظــر نداشــتند و چــهبســا در پایــان دوره تحصیــل ،دیــن خــود را عــوض کــرده ،مســلمان میشــدند.
بنابرای��ن دیـ�ن مــردان اقلیتهــای دینــی همچــون زرتشــتی ،یهــودی و مســیحی بــرای حفــظ موجودیــت
خــود ،سیســتم مکتبخان ـهای جداگانــه درســت کردنــد و کتابهــای دینــی خــود را بــه کــودکان همکیــش
خــود آمــوزش دادنــد.
درکرمــان بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ایالتهــای ایــران ،مدرســههای بزرگــی همچــون مدرســه قطبیــه
توســط تـــرکان خاتــون (قــرن 7ق) ،مدرسهــ گنجـــعلی خــان (قــرن 11ق) ،مدرســه ابراهیمخــان (قــرن 12ق)
و ...ساــخته ش��ده بــود؛ امــا ایــن مــدارس بیشــتر جنبــه مذهبــی داشــتند و بــرای آمــوزش و تبلیــغ دیــن و
ـران دوره ناصری و بــا ایجاد
مذاهــب م��ورد نظ��ر بانی��ان س��اختهش��دهبودنــد .پــساز آنکــه آمــوزش نویــن در ایـ ِ
مدرســه دارالفنــون توســط امیرکبیــر در تهــران آغــاز شــد؛ در کرمــان نیــز همچــون ســایر شهرســتانهای
ای��ران ،جایگزین��ی مکت��ب خانههــا بــا مــدارس جدیــد بــا رونــد کندتــری بــه نســبت پایتخــت ،صــورت گرفــت.
در ایــن میــان ،مدارســی کــه بــه همــت زرتشــتیان در کرمــان ایجــاد شــد ،از شــهرت قابلتوجهــی برخــوردار
گشت .
در ایـ�ن پژوه��ش ،س��عی ش��ده اســت بــا روش کتابخان ـهای و اســتناد بــه اســناد و مــدارک تاریخــی موجــود،
بــه ایــن ســؤال کــه نقــش زرتشــتیان در آمــوزش و پــرورش دوران معاصــر کرمــان و هــدف ایشــان از ایجــاد
مــدارس و مشــاغل آموزشــی در کرمــان چــه بــوده؛ پاســخ داده شــود.
م��ی دانیــم زرتشــتیان بــا ایجــاد مــدارس در دو مقطــع دبســتان و دبیرســتان بــرای دختــران و پســران،
حمایــت مالــی از ایــن مــدارس و پــرورش مربیــان ،مدیــران و آمــوزگاران زرتشــتی؛ نقــش مهمــی در تاریــخ
آمــوزشو پــرورش کرمــان داشــتهاند و هــدف ایشــان از ایــن اقدامــات ،بــاال بــردن جایــگاه اجتماعــی خــود و
ترویــج فرهن��گ مس��المتآمیز زندگیــ در کن��ار ساــیر ادیـ�ان ،بدــون توج��ه بــه گرایشــ مذهب��ی بــوده اســت.
ایــن ســبب شــد مــردم کرمــان کــه بیشــتر مســلمان بودنــد ،زرتشــتیان را همچــون بــرادران خــود از ســایر
اقلیتهــای مذهبــی گرامیتــر بدارنــد و بــه نیکــی از ایشــان یــاد کننــد.
در ایــن پژوهــش ،ســعی شــده تمامــی مطالــب بــر اســاس منابــع معتبــر نگاشــته شــود؛ بنابرایــن کتابهــا،
اســناد ،مقــاالت و مصاحبههــا -کــه در بخــش کتابنامــه عرضــهشــده -بخشــی از زیربنــای ایــن پژوهــش را
نشــان میدهــد .امیــد اســت ایــن پژوهــش کــه بازتــاب مختصــری از خدمــات زرتشــتیان در حــوزه آمــوزش
و پــرورش کرمــان اســت ،بتوانــد توجــه و عالقــه بــه پژوهشهــای عمیقتــری در ایــن زمینــه پدیــد آورد.
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 )2پیشینه ،ضرورت و روش تحقیق
بیتردیــد بررســی جایــگاه و نقــش زرتشــتیان در آمــوزش و پــروش کرمــان ،شــامل تاریخچــه آمــوزشو
پــرورش در ایــران و نیــز تمایــز شــیوههای ســنتی و نویــن اســت و ایــن موضــوع بــازه زمانــی طوالنیمدتــی
را در بــر میگیــرد .بــا ایــنوجــود ،بــه دلیــل منابــع موجــود ،تأکیــد ایــن پژوهــش بیشــتر بــر تاریــخ معاصــر
کرمــان اســت.
در ایــن پژوهــش ،ســعی شــده بیشــتر بــه منابــع تاریــخ محلــی کرمــان و منابــع زرتشــتی رجــوع شــود و
کمبودهــا و کاســتیها از طریــق اســناد ،مقــاالت و مطالعــات جدیدتــر چــون تاریــخ مشــروطه کســروی و
کتابهــای آدمیــت جبــران شــود .همچنیــن بایــد توجــه داشــت بــا وجــود آنکــه زرتشــتیان کرمــان بخــش
مهم�یـ از تاری��خ آم��وزشو پ��رورش کرماــن را تشـ�کیل داده انــد؛ متأســفانه هیچگونــه پژوهــش علمــی
بهط��ور خــاص در مـ�ورد آن��ان ص��ورت نگرفتـ�ه اس�تـ .ب��ا ای��نوج��ود ،خان�مـ فاطمـ�ه بیگــم روحاالمینــی کــه
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مطالعــات گســتردهای در حــوزه آمــوزشو پــرورش کرمــان دارنــد ،در دو کتــاب خــود ،گنجینــه (دو جلــد)
و دانشســرای مقدماتــی دختــران و پســران ،تاریــخ آمــوزشو پــرورش کرمــان را بهصــورت کلــی روایــت
میکنــد و در ایــنبیــن ،مختصــرا ً بــه ایشــان میپــردازد؛ امــا از آنجــاکــه تعــداد قابــلتوجهــی از
شــخصیتهای فرهنگــی زرتشــتی کرمــان ،دانشآموختــه دانشســرای مقدماتــی نیســتند؛ پــس بــرای
برطـ�رف کرــدن ای��ن خ�لأ ،از تاری��خ ش��فاهی در بینــ زرتش��تیان کرمــان اس��تفادهشــده اســت.
پیــش از آنکــه بــه نقــش زرتشــتیان در آمــوزشو پــرورش ایــران بــه ســبک نویــن پرداختــه شــود ،الزم
اســت ابتــدا آمــوزش و پــرورش ســنتی کــه در ایــران رایــج بــوده و همچنیــن جایــگاه اقلیتهــای مذهبــی،
بررســی شــود؛ ســپس بــا توجــه بــه چگونگــی تغییــر ســبک آموزشــی از ســنتی بــه مــدرن ،نقــش و عملکــرد
زرتشــتیان کرمــان در ایــن فراینــد موردبررســی قــرار گیــرد .بدیــن ترتیــب ،در بخــش اول ایــن پژوهــش بــه
چگونگــی آمــوزشو پــرورش بــه ســبک ســنتی در میــان زرتشــتیان پرداختــه میشــود.
 )3آموزشو پرورش سنتی زرتشتیان
دیــن زرتشــتی بهعنــوان یکــی از ادیــان یکتاپرســتی همــواره انســان را بــه امــور نیــک ،خدمــت بــه خانــواده
و ســرزمین فرمــان داده اســت .ســن شــروع تحصیــل در کتابهــای زرتشــتیان ،هفتســالگی ذکرشــده اســت؛
پیــش از آن کــودک در خانــه توســط والدیــن آمــوزش میبینــد و بعــد از آن میتوانــد لبــاس مخصــوص
م دینــی شــود .بــا
زرتشــتی -ســدره و ُگشــتی (کمربنــد مخصــوص) -را بــر تــن کنــد و آمــاده انجــام مراس ـ 
توجــه بــه اینکــه یکــی از خیــرات س ـهگانه مخصــوص کــه در وندیــداد بــه آن ســفارش شــده ،کمــک بــه
همنــوع در راه علــم و تربیــت اســت؛ زرتشــتیان در طــول تاریــخ بــه ســاختن مــدارس اقــدام کردهانــد (شــاهرخ،
.)206

بــا انقـ�راض دول��ت ساسـ�انی ،قــدرت موبــدان زرتشــتی کاهــش یافــت و کمکــم دیــن اســام بهعنــوان
مذه�بـ رس��می جایگزی�نـ دی��ن زرتشتــ ش��د .زرتشتــیان ک��ه مجب��ور ش��ده بودنــد بــه شــهرهایی کویــری و
دور از مرکــز حکومــت همچــون کرمــان و یــزد پنــاه ببرنــد ،بهواســطه داشــتن آیینــی متفــاوت از بســیاری
از مشــاغل و امکانــات اجتماعــی محــروم شــده و بیشــتر بهواســطه تأکیــد فرامیــن زرتشــت بــه آبــادی
زمی��ن ،بــه مش��اغلی چوــن کشـ�اورزی روی آورده بودنــد .مشــاغلی چــون ستارهشناســی یــا پزشــکی نیــز
بهصــورت موروثــی از پــدر بــه فرزنــد در خانــواده آمــوزش داده میشــد .عامــه زرتشــتیان -همچــون ســایر
مــردم آن دوره ایــران -چنــدان اهمیتــی بــرای باســواد بــودن قائــل نبودنــد .ســوادآموزی یــا در خانــه از پــدر
بــه فرزنــدان و نزدیــکان و یــا در آتشــکده توســط دســتوران بــه کســانی کــه مایــل بودنــد موبــد شــوند ،انجــام
میشــد .عــاوه بــر ایــن ،کرمــان شــهری بــود کــه بارهــا مــورد هجــوم اقــوام مختلــف تــرک ،مغــول ،ازبــک
و ...قــرار گرفتــه و حتــی از لشکرکشــی شــاهانی چــون نادرشــاه و آقامحمدخــان کــه نسلکشــی بــه راه
میانداختن��د ،در اماــن نمانــده بــود .خــواه وناخــواه در ایــن شــرایط ،زندگــی بــر افــرادی کــه اقلیــت مذهبــی
محســوب میشــدند و بنــا بــه دســتور برخــی حــکام بایــد در خــارج دروازههــای شــهری ســاکن میشــدند،
سختتر میشد.
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در پــی زندگــی در جامعــه اســامی ،موبــدان و دســتوران زرتشــتی بــرای بقــا و حفــظ موجودیــت دیــن خــود،
زبــان عربــی را آموختنــد و تــاش کردنــد بــر روی شــباهتهای مابیــن اســام و دیانــت زرتشــتی تأکیــد
کننــد .بنابرایــن آتــش و خورشــید را برابــر کعبــه و قبلــه ،و ایــزدان کهتــر را برابــر فرشــتگان معرفــی کردنــد.
همچنیــن بــا نوشــتن کتابهایــی چــون اش��کند ُگمانیــک ویچــار (گ�زـارش گمـ�ان شــکن) در قــرن 3ق9 /م،
از دیانــت خــود دفــاع کردنــد و بــرای اینکــه اهــل کتــاب معرفــی شــوند و کمتــر مــورد آزار قــرار گیرنــد،
مقــرر کردنــد آییــن وندیــداد را بجــای آنکــه زمزمــه کننــد ،از روی کتــاب بخواننــد (بویــس.)273-271 :1386 ،
بــا ایــنوجــود ،بســیاری از موبــدان پــس از گرویــدن بــه اســام ،بســیاری از نوشــتههای کمیــاب پهلــوی و
حتــی اوســتا را میســوزاندند تــا نشــان دهنــد کامـ ً
ا از دیــن گذشــته روی برگرداندهانــد (همــان .)274 ،البتــه
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زرتشــتیان کرمــان کــه تعــداد کمــی از ایشــان پهلــوی میدانســتند ،معتقــد بودنــد کــه بیشــتر کتابهــای
ایش��ان در زماــن حمل��ه آقامحمدخـ�ان بــه کرمـ�ان س��وزانده شــده اســت (سروشــیان.)171 :1988 ،
بهرغــم همــه مشــکالتی کــه زرتشــتیان بــا آن درگیــر بودنــد؛ در اوایــل حکومــت قاجــار ،چنــد مکتبخانــه
در کرمــان بــا پشــتیبانی مالــی افــراد باســواد زرتشــتی همچــون مــا ظهــراب ،مــا رســتم و مــا بهــروز اداره
میشــد (روحاالمینــی .)109 :1384 ،وجــود پیشــوند مــا در اســامی زرتشــتیان کرمــان ،داللــت بــر باســواد
بــودن شــخص دارد و ذکــر چنــد شــخصیت تاریخــی بهعنــوان منجــم و مــورخ ،در تاریــخ کرمــان نشــان
میدهــد کــه ســوادآموزی ســنتی زرتشــتیان -یعنــی آمــوزش از پــدر بــه فرزنــد -در برخــی خانوادههــا بســیار
موردتوج��ه قرارگرفتـ�ه اســت.
مهاجــرت زرتشــتیان بــه هندوســتان و ارتبــاط گســترده بــا پـــارسیان هنــد ،ســبب آگاهــی پارســیان هنــد
از وضعی��ت نابـ�ه ســامان اجتماعـ�ی همکیش�اـن ایرانیش��ان ش��د .پــس نمایندگانــی بــرای اصــاح وضعیــت
زرتش��تیان ع��ازم ای��ران شـ�دند .مانکجــی لیمجــی هاتریــا ،یکــی از مهمتریــن نماینــدگان پارســیان هنــد در
ایــران بــود کــه در آوریــل 1854م /شــوال 1270ق در بنــدر بوشــهر پیــاده شــد (بویــس .)426 :1364 ،اصالحــات
او تغییــرات اساســی در وضعیــت زرتشــتیان ایرانــی ایجــاد کــرد و زمینهســاز آمــوزش و ســوادآموزی زرتشــتیان
بــه ســبک نویــن شــد.
ارتبــاط زرتشــتیان کرمــان و پارســیان هنــد از قرنهــا پیــش خصوصـاً در دوران صفــوی شــکلگرفته بــود .در
تاریــخ کرمــان ،نمونههایــی از ایــن ارتبــاط ثبتشــده اســت کــه در ادامــه بــدان اشــاره میشــود:
در ســال 1000ق1592 /م دس��تور جاماسـ�ب والـ�ی پــور ،اســتاد دســتور داراب پارســی -همــان شــخصی کــه
اوســتا را بــه آنکتیــل دوپــرون آموخــت تــا بــه زبــان فرانســوی ترجمــه و در اروپــا منتشــر شــود -از کرمــان
راهــی هندوســتان شــد (سروشــیان17 :1371،؛ نجمــی .)315 ،او ک��ه ب��رای راهنمایـ�ی موبــدان هنــدی رفت��ه بــود،
متوجــه شــد تقویــم هنــد از تقویــم ایرانــی یــک مــاه عقبتــر اســت (بــار و دیگــران.)111 ،
یــک ســال بعــد ،دســتور اردشــیر پســر دســتور انوشــیروان بنــا بــر دعــوت اکبــر شــاه گورکانــی راهــی
هندوســتان شــد و در آنجــا یــک واژهنامــه پارســی -کــه تــا آن زمــان میــان زرتشــتیان کرمــان رواج داشــت-
نوشــت و بعــد از چهــار ســال ،بــه کرمــان بازگشــت (سروشــیان16 :1371 ،؛ نجمــی.)321 ،
مــا گشتاســب پــدر مــا اســکندر پــدر مــا شــاهرخ کــه جــد پــدری اربــاب کیخســرو شــاهرخ محســوب
میشــود؛ منجــم مــورد توجــه آقامحمدخــان قاجــار بــود کــه ورود او بــه کرمــان را پیشــگویی کــرد .وی یکــی
از بزرگتری�نـ منجم��ان و ستــاره شناســان کرمانــی بــود (شــهمردان.)561 ،
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طبــق نوشــته دکتــر محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی در حاشــیه تاریــخ کرمــان وزیــری ،یــک منجــم زرتشــتی
کرمانــی بــه نــام اســکندر پســر مــا گشتاســب ،در 1269ق1853 /م تاریخــی در بــاب کرمــان نوشــت و آن را
محقــق التواریــخ نــام گذاشــت .نســخهای از ایــن کتــاب کــه در مــورد تاریــخ پیــش از اســام اســت ،اکنــون
در انسـ�تیتوی شــرق شناس�یـ فرهنگس��تان عل��وم ش��وروی (روسـ�یه) موجوــد اس��ت بـ�ه خــط بهــروز فرزنــد
مؤلــف (نجمــی.)451 ،
 )4آموزشو پرورش به شیوه نوین

ب��ه دنبــال شکســت ایــران در جنگهــای ایــران و روس در زمــان حکومــت فتحعلــیشــاه قاجــار ،ایرانیــان
کمکــم متوجــه ضعــف و عقبماندگــی خــود خصوصــاً در زمینههــای نظامــی ،آموزشــی و ...شــدند.
عبــاس میــرزا ولیعهــد خوشنــام قاجــار بــرای تغییــر ایــن شــرایط در اصــاح امــور ایــران پیشــگام شــد.
یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه عبــاس میــرزا بــرای خــروج ایــران از ایــن وضعیــت انجــام داد ،فرســتادن
جوانــان ایرانــی بــه کشــورهایی چــون انگلســتان و روســیه بــود تــا آنچــه بــه نفــع کشــور اســت ،بیاموزنــد
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و بــه کشــور بازگردنــد .در ســال 1230ق1815 /م هیأت��ی پنـ�ج نفــره از جوانــان ایرانــی بــرای آموختــن
مهندســی ،طــب ،توپخانــه ،ریاضــی ،زبــان و حکمــت طبیعــی روانــه انگلســتان شــدند (آدمیــت .)24 ،ایــن
جوان��ان ب��ا ورود ب��ه انگلســتان ،در وهل��ه اول ب�هـ مقایسـ�ه کشـ�ور خـ�ود ب�اـ کش�وـر میزب��ان م��ی پرداختنــد،
میــزان تفاوتهــا را بررســی میکردنــد ،بیــشاز پیــش بــه عقــب مانــدن خــود نســبت بــه کشــورهای غربــی
پــی میبردنــد و بــا نوشــتن خاطــرات خــود بهعنــوان ســفرنامه یــا -بهتــر اســت گفتــه شــود حیرتنامــه-
علــل عقبماندگــی ایــران را تحلیــل میکردنــد .یکــی از ایــن دانشــجویان بازگشــته از فرنــگ میــرزا صالــح
شــیرازی بــود کــه نخســتین روزنامــه ایــران را بــا نــام کاغــذ اخبــار در ایــران بــه چــاپ رســاند .یکــی از
موضوعاتــی کــه مــورد توجــه وی قــرار گرفــت مســأله مــدارس مخصوصـاً مدرســه طــب و مــدارس آکســفورد
و کمبریج بود (همان.)27 ،
ای��ن نوش��تهها و همچنیـ�ن بازگش��ت دانشــجویانی کهــ ب��ا علـ�وم و فن��ون جدیــد از فرنـ�گ بازگشـ�ته بودنــد؛
زمینهســاز آگاه��ی در بی��ن م��ردم ش��د و نس��لی بـ�ه وجــود آورد کــه مایــل بودنــد فرزندانشــان بــرای تعلیــم
و تربیــت یــا -بــه تعبیــر خودشــان؛ بــرای اینکــه کســی شــوند -راهــی دنیــای متمــدن غــرب شــوند.
میــرزا تقیخــان فراهانــی ملقــب بــه امیرکبیــر از ســال 1268-1264ق1851-1848 /م صدراعظــم
ناصرالدیــنشــاه بــود .وی کــه متأثــر از قائممقــام اول بــود؛ بزرگتریــن اصالحــات تجددخواهانــه در تاریــخ
معاصــر ایــران را رقــم زد .یکــی از اقدامــات امیرکبیــر بــرای ترویــج علــوم و فنــون جدیــد ،ایجــاد مدرســه
دارالفنــون بــود کــه پــس از مرگــش افتتــاح شــد .بــرای آمــوزش علــوم ،آمــوزگاران داخلــی و خارجــی از
کش��ورهایی چ�وـن فرانس��ه ،اتری��ش و آلماــن ب��ه کار گرفتــه شــدند .بــا ایجــاد دارالفنــون ،آمــوزش بــه روش
جدی��د در ایـ�ران آغاــز شدــ و ب��ه دنب��ال آن ،م�دـارس دیگـ�ری ب�اـ روش هایــی متفــاوت بــا آنچــه درگذشــته
تدریــس میشــد ،در شــهرهای مختلــف ســاخته شــد.
طبــق نوشــتههای احمــد کســروی ،یکــی از نشــانههای بیــداری مــردم در دوران قاجــار و خصوصــاً پــس
از واقعــه تنباکــو ،رواج روزافــزون دبســتانها بــود .دبســتان در ایــران از ســال 1275خ (1314ق) توســط
رشــدیه و بــا حمایــت امینالدولــه ،نخســت در تبریــز و ســپس در تهــران افتتــاح شــد .در ابتــدا تأســیس
مــدارس بــا مخالفــت روحانیــان روبــرو شــد ،چراکــه ایجــاد دبســتانها باعــث رکــود مکتبخانههــا میشــد
و اینچنیــن منافــع ایشــان بــه خطــر میافتــاد؛ امــا کمکــم بــا حمایــت برخــی از روحانیــان و اســتقبال
مــردم از ایــن مــدارس ،تــا ســال 1285خ -کــه فرمــان مشــروطیت صــادر شــد -در ایــران کمتــر شــهری
وجوــد داش��ت کهــ حداق��ل یکــ مدرسهــ نداشتــه باشــد (کســروی.)39-38 ،

ســر پرســی ســایکس انگلیســی کــه در ســال 1893م بــه ایــران ســفر کــرد و مؤســس کنســولگری انگلســتان
ش و پــرورش ایــران چنیــن مینویســد:
در کرمــان و سیســتان اســت؛ در خاطــرات خــود در مــورد آمــوز 

Summer 2020
No. 2
Vol. II
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کــه زیــر نظــر وزارت فرهنــگ ،دبســتانهای متعــدد مردانــه و زنانــه تأسیسشــده ،دانشــگاه و دانشســرا راه
افت��اده ،معلم��ان و آم��وزگاران حق�وـق مکف�یـ دریاف��ت م��ی کننــد و حتــی دانشــجویان بــه اروپــا و آمریــکا
میرونــد و اغلــب در امتحانــات گــوی ســبقت از همگنــان خــود میرباینــد.
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«ایرانیهــا نســبت بــه معــارف کامــ ً
ا بیعالقگــی و القیــدی نشــان میدهنــد و بعضــی از پســرها فقــط بــه
خوانــدن چنــد جــزوه قــرآن کــه بــه زبــان عربــی اســت و معنــی آن را نمیفهمنــد ،اکتفــا میکننــد و حقــوق
معلمــان بهقــدر حقــوق یــک نفــر پیشــخدمت اســت و جــای تعجــب نیســت کــه هنــوز مــی گوینــد لنــدن
نــام کشــوری اســت کــه یکــی از شــهرهای آن اقیانــوس اطلــس اســت .ایــن اشــتباه از دوران صفویــه رواج
داشته است( ».سایکس)241-240 ،
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 )1-4آموزشو پرورش زرتشتیان کرمان
در کرمــان کــه یکــی از کهنتریــن و مهمتریــن ایالتهــای ایــران محســوب میشــود ،از دیربــاز مــدارس
مختلفــی ســاخته میشــد؛ امــا ایــن مــدارس همچــون مدرســه قبــه ســبز در قــرن ( 7بان��ی؛ ترــکان خاتــون
قراختای��ی) ،مدرس��ه گنجعل��ی خــان در قــرن ( 11بان��ی؛ گنجعلـ�ی خــان زیــک) ،مدرســه شــفیعیه در ضلــع
میــدان خــان در قــرن ( 12بان��ی؛ می�رـزا ش��فیع ن�وـاده گنجعل��ی خــان) ،مدرســه در ضلــع شــرقی مســجد
جامــع در قــرن ( 12بان��ی؛ درگاه قلــی بیــگ) ،مدرســه معصومیــه 1در قــرن ( 12بانــی؛ معصــوم بیــگ ،حاکــم
صفــوی) ،مدرســه ابراهمیــه در اواخــر قــرن  12و ...بیشــتر شــبیه بــه حــوزه علمیــه بودنــد ،بنــا بــه مذهبــی
کــه بانــی داشــت بــرای تبلیــغ مذهــب وی ســاخته میشــدند و ســبک آمــوزش بــه همــان شــیوه قدیمــی
در آنجــا صــورت میگرفــت.
زمانـ�ی ک�هـ فرس��تاده پارســیان هنــد در عهــد ناص��ری یعن��ی مانکجــی وارد ایرــان شــده بــود ،ایرانیــان بــه
لط��ف اصالحاتـ�ی ک��ه در جامعـ�ه ص��ورت گرفتـ�ه ب��ود؛ باــ آم��وزشو پرــورش جدی��د آشــنا شــده بودنــد .بــا
ای��نحــال ب��ه دلی��ل شــرایط نامساــعد اجتماع��ی زرتش�تـیان ،تفاوتــی در زندگ�یـ ایش�اـن ص��ورت ن��داده بــود .او
بهمح��ض ورود ب�هـ ای��ران و اطلـاع از شـ�رایط نابـ�ه ســامان زرتشــتیان ،شــروع بــه اصالحــات مهــم و اساســی
خــود کــرد و بدیــن ترتیــب نــام خــود را بهعنــوان منجــی زرتشــتیان ایرانــی عهــد قاجــار ،در تاریــخ جاودانــه
ســاخت.
ســالها زندگــی زرتشــتیان بهعنــوان اقلیتــی محــروم و طردشــده در حاشــیه شــهرهای کویــری ،از آنهــا
اف��رادی س��اخته بــود کــه بــه خاطــر حفــظ کیــش نیاکانشــان ،هرگونــه ظلــم و محرومیتــی را پذیــرا باشــند؛ از
جملــه مالیــات گزافــی کــه بــه نــام جزیــه از ایشــان گرفتــه میشــد و بــه فقــر آنهــا دامــن مـیزد .بنابرایــن
نخســتین اقــدام مانکجــی پــس از بهبــود شــرایط اقتصــادی زرتشــتیان ،مطلــع ســاختن ایشــان از حقــوق
ن بــاره نوشــت:
اولیهشــان بــود و ایــن امــر تنهــا از طریــق ســوادآموزی میســر بــود ،وی در ای ـ 
«زرتشــتیان بهســان ریگــی در خرمــن گنــدم مســلمین ســرگردان بودنــد .مردمــی کــه در گــرداب مشــکالت
و بیســوادی غرقــه بودنــد .جمعیتــی کــه بهزحمــت از هــر صــد نفرشــان ،دو نفــر در اجتمــاع شــغل و مقــام
درخــوری داشــتند( ».بویــس)427 :1364 ،

پــس از تأســیس مــدارس زرتشــتی در تهــران ،یــزد و کرمــان -کــه عــاوه بــر کــودکان زرتشــتی ،بســیاری از
کــودکان غیــر زرتشــتی هــم از آن بهــره بردنــد -اقــدام دیگــر وی ارتبــاط صمیمانــه بــا علمــا و دانشــمندان،
جهــت جمــعآوری کتــب خطــی کمیــاب و اثبــات علــم -و هنردوســتی خــود بــه آنهــا بــود (امینــی.)6 ،
س��پس ب��ه همــراه خــود 12 ،کــودک از کرمــان و  20کــودک از یــزد را بــا قبــول مخــارج زندگیشــان و حتــی
ن بــاره خطــاب بــه زرتشــتیان کرمــان،
کمکهزینـهای بــرای والدینشــان ،بــرای آمــوزش بــه تهــران بــرد .در ایـ 
در جلســه روز خورشــید ایــزد و تیرمــاه  1235یزدگــردی در پــای آتــش ورهــرام کرمــان اظهــار داشــت:
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«میخواهــم چنــد نفــر بچههــا را بــا خــود بــه تهــران ببــرم کــه در آنجــا درس بخواننــد و عالــم و دانــا شــوند،
ولــی مــادر و پــدر ایشــان مانــع میشــوند .اکابــران میداننــد کــه پریشــانی جماعــت همــه بــه جهــت نادانــی
اســت ،ایــن اســت کــه وســایلی فراهــم کردهانــد کــه بچههــا در تهــران درس بخواننــد و خودتــان هــم در
اینجــا اقــرار نمودهایــد کــه همــه بدبختیهــا بهواســطه نادانــی اســت .حــاال مــن مســؤولیت را از گــردن خــود
دور کــردم .اگــر کســی بچههــا را نفرســتد تــا درس بخواننــد ،شــما مشــغولالذمه هســتید( ».نمیرانیــان)225 ،

بعد از اقدامات مانکجی ،چند مدرسه برای نوباوگان در محله های زیر پایهگذاری شد:
 )1محله شهر به سرپرستی دستور رستم ،دستور جهانگیر
 )2محله پرموتن به سرپرستی مال شاهرخ ،مال اسکندر (پدر ارباب کیخسرو شاهرخ)
 )1حوزه علمیه کرمان.
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 )3محله دولتخانه مدرسه دخترانهای به سرپرستی مال رستم و جمشید خداداد
 )4محله قبه سبز
 )5محله خواجه خضر
 )6محله چارسوق کهنه
مــدارس فوقالذکــر بــه سرپرســتی موبــد جهانگیــر و موبــد مرزبــان (پدربــزرگ آقــای دکتــر جهانگیــر
اشــیدری) اداره میشــد (روحاالمینــی .)110 :1384 ،اربــاب کیخســرو شــاهرخ کــه یکــی از مهمتریــن زرتشــتیان
تاریخــ معاصـ�ر بــه شــمار م��یرود ،بــه همــراه بــرادر خــود در یکــی از ایــن مکتبخانههــا کــه زیــر نظــر
مال مرزبان اداره میشد ،دروس ابتدایی را گذراند (پرخیده.)1385 ،
همچنیــن از دیگــر اقدامــات مانکجــی ،بازســازی آتشــکدهها در کرمــان و روســتای قناتغســتان بــود کــه
بهعنــوان دومیــن هــدف وی در بحــث تعلیــم و تربیــت ،در کتیبههایــی کــه بــرای ایــن اقدامــات نوشــته و در
مــوزه ســنگهای کرمــان (گنبــد جبلیــه) و مــوزه مردمشناســی زرتشــتیان (خیابــان بــرزو آمیغــی) موجــود
اســت؛ مطـ�رح شــده اســت:
«خجســته هنــگام پادشــاهی خســرو فیــروز ناصرالدی ـن شــاه قاجــار ایــن خانــۀ مینونشــان کــه پرستشــگاه
واالیــزدان اســت از یــاوری ارزانــش خداونــدان داد و دهــش انجمــن زرتشــتیان هندوســتان کــه از پارســیان
ـن ســتوده آییــن ،مانکجــی پــو ِر بهشــتی روان لیمجــی هوشــنگ هاتریــای
نــژاد باســتان ایراننــد و کوشــش بهدیـ ِ
هندوســتانی پارســی نــژاد انجمــن زرتشــتیان ایــران در شــهر کرمــان ســاخت ه و پرداختــه شــد .ایــن فرخنــده از
بــرای چنــد کار نامــزد گردیــد:
نخست آنکه مردم زرتشتی در این پاک جای ،نماز خدای مهربان و ستایش آفریننده جهان را بهجای آورند؛
دوم دبیرستان باشد و زرتشتیان در اینجا آمده ،دانشآموز و هنرآموز شوند؛
سوم جای گهنبار خواندن و ارزانش به ارزانیان زرتشتی دادن بود؛
چهارم جز از هنگام گهنبار هرگاه دیگر هر زردشتی که خواند در اینجای ،آفرینگان بخواند و دهش و بخشش
نماید؛
پنجم برای فراهم آمدن و همداستان شدن کسان پنچایت و انجمن زرتشتی گروه و آراستن بزم نوسیره در هر
سکه دین مزدیسنی؛
ششم جای پیراستن بزم شادی برای گواه گرفتن و پیوند دادن پسران و دختران زردشتی و مانن ِد آن ،دیگر
کارهای شایسته است؛
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انجــام یافــت در روز پنجشــنبه ورهــرام ایــزد از اردیبهش ـتماه قدیــم  1228یزدگــردی برابــر بــا ششــم مــاه
ربیـعاالول  1275هجــری همبــار بــر  14مــاه اکتبــر ســال  1858عیســوی بــه خــط کمتریــن وهدیــن بهــروز
ابــن اســکندر ابــن گشتاســب کرمانــی».
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آن بــه ســال 1319ق1901 /م اســت؛ در جنــب آتشــکده (درب مهــر )2دولتخانــه ،مدرس ـهای بــه اهتمــام
پــوالد اســفندیار یــزدی و اردشــیر خســرو صنــدل کرمانــی در ســال 1315ق1897 /م بنــا شــد کــه در آن
عــدهای مشــغول تحصیــل بودهانــد (دانشــور .)130 ،ایــن مــدارس کوچــک کــه مــورد اســتقبال اهالــی کرمــان
چــه زرتشــتی و چــه غیــر زرتشــتی قــرار گرفــت ،ســبب شــد مــدارس بــزرگ توســط زرتشــتیان یکــی پــس
از دیگــری در کرمــان ســاخته شــود .مــردم کرمــان اصــرار داشــتند کــه فرزندانشــان در مــدارس زرتشــتی
تحصیــل کننــد چراکــه مرتبتــر و منظمتــر بودنــد؛ و کوشــش کردنــد تــا ایــن مــدارس تقویــت شــوند و بــا
آنــان ،ســازگاری و همیــاری داشــته باشــند (باســتانی پاریــزی.)347 ،
اولیــن مدرســه بزرگــی کــه هنــوز هــم بهعنــوان یکــی از مهمتریــن و قدیمیتریــن مــدارس کرمــان معرفــی
میشــود؛ مدرســه ایرانشــهر نــام دارد کــه در خیابــان بــرزو آمیغــی نزدیــک بــه دفتــر انجمــن زرتشــتیان
کرم��ان و آتشـ�کده اصل��ی قــرار دارد .بان��و فاطمـ�ه بیگــم روحاالمینــی در کتــاب گنجینــه (آمــوزشو پــرورش
کرمــان در آینــه تاریــخ) مــدارس زرتشــتی چــون ایرانشــهر و پــساز آن کاویانــی ،شــهریاری و مدرســه اربــاب
کیخســرو شــاهرخ را چنیــن معرفــی میکنــد:
مدرســه ایرانشــهر :دبســتان ملــی ایرانشــهر در نهــم بهمنمــاه 1285ش بــا تــاش انجمــن زرتشــتیان
کرمــان تأســیس گردیــد .زمیــن ایــن آموزشــگاه را اربــاب گشتاســب زرتشــتی اهــدا کــرد کــه در حقیقــت بــاغ
شــخصیاش ،واقــع در حوالــی دروازه ناصریــه بــود .ســایر کالسهــا و ســاختمانهای آن بــه کمــک عــدهای
از خیریــن زرتشــتی ســاخته شــد و امتیــاز مدرســه در دوره رضــا شــاه ،طــی نامــه شــماره  19220مورخــه
 1314/4/17وزارت فرهنــگ بــه نــام آقــای بــرزو آمیغــی صــادر گشــت .مدیــران مدرســه آقایــان شــادروان
اربــاب کیخســرو شــاهرخ (نماینــده زرتشــتیها در مجلــس شــورای ملــی) ،دســتور کیخســرو ،دســتور رســتم،
مرحــوم حــاج مصبــاح (احمــد ثمــره) ،خدارحــم آبادیــان ،ابوالحســن ارجمنــدی ســاوجی ،علــی خدایــی،
علی الفت ،میرزا برزو آمیغی ،منوچهر کاویانی ،محمد فالحتی و رضا صابری بودند.

بــر اســاس تحقیــق بهعملآمــده ،از ســال  1304تــا  1332تعــداد  953نفــر از ایــن آموزشــگاه موفــق بــه
اخــذ گواهینامــه پایــان دوره ابتدایــی (کالس ششــم) گردیــده؛ و حــدود  508نفــر ســیکل اول متوســطه را
در ایــن مدرســه بــه پایــان رســاندهاند .طبــق اطالعــات موجــود ،ایــن آموزشــگاه در ســال 1320خ ،جمع ـاً
 242نفــر دانشآمــوز داشــته کــه از ایــن تعــداد 90 ،نفــر در ســیکل اول و بقیــه در مقطــع دبســتان تحصیــل
مینمود هانــد.
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از معلمــان و کارکنانــی کــه در دبســتان ملــی ایرانشــهر فعالیــت میکردهانــد ،میتــوان از ایــن اشــخاص
یــاد کــرد :بهــرام آریانــی ،شــهریار غیبــی ،علــی محمــودی ،محمدجــواد امامــی ،جهانگیــر یگانگــی ،مهــدی
صدیــق ،خــداداد کوچکــی ،ســروش کشــاورزیان ،پرویــن رســتمی ،تابنــده خســروپور ،مرواریــد موالیــی،
گلســتان شــهریاری ،فرخنــده خــداداد ،احمــد مســلمی ،کمــال منصــوری ،علــی ایرانمنــش ،محمــود مرتــاض
کرمانــی ،خــداداد ســیامک و مهربــان سروشــیان .خانــم ســلطنت خــداداد متصــدی تراخــم و خانــم شــهریار
فرزانــه و آقــای رشــید پورخســروی از مســتخدمان مدرســه بودهانــد .نکتــه قابلذکــر ایــن اســت کــه در ایــن
آموزشــگاه ،حرفههــای نجــاری و خیاطــی آمــوزش داده میشــد و اســاتید ایــن حرفههــا از مســیحیان و
یهودیــان اصفهــان بودنــد.
مدرســه ایرانشــهر از ســال 1332خ بــه بعــد ،فقــط ســه کالس آخــر دبســتان را دارا بــود و بهتدریــج دبســتانش
رو بــه تعطیلــی نهــاد و بــر طبــق قرائــن موجــود ،شــاگردان بــه شــعبه دبســتان کاویانــی کــه یکــی دیگــر
 )2زرتشــتیان بــه آتشــکدههایی کــه در محلههــاســاختهاند ،درب مهر (نگارش درســت و البتــه منطبق بر تلفظ شــفاهی اهالی بومی؛
«د ِر مهــر» اســت -فصلنامــه ایــران شناســی) مــی گوینــد و آن را بــا آتشــکده اصلــی کــه بــا نــام آ ُدریــان میشناســند ،متمایــز
میکننــد.
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از مــدارس زرتشــتیان بــود ،منتقــل گشــتند .حتــی نــام مدرســه مزبــور در بعضــی گزارشهــا ،ایرانشــهر
(کاویانــی ســابق) ذکــر شــده (مثــل گــزارش پایــان ســال تحصیلــی  )1334-35و بهتدریــج فقــط دبیرســتان
در آن محــل بــه کار خــود ادامــه داد (روحاالمینــی.)149-142 :1384 ،

مدرســه ملــی شهریاری :دبســتان دخترانــه شــهریاری در ســال 1297خ بــه همــت شــادروان خدابخــش
تفتــی ،در محــل دروازه ناصریــه تأســیس یافــت .تــا ســال 1323خ ،قســمت عمــد ه هزینههــای آن را اربــاب
شــهریار خســرو راوری میپرداخــت و از ایــن ســال بــه بعــد ادارهکننــد ه آن آمــوزشو پــرورش شــد .در ســال
1326خ ،مدرســه دارای  9کالس (اول تــا ســوم دو شــعبه) بــوده و دولــت ماهیانــه  900ریــال بــه مدرســه
کمکــ میکرــده اســت.
از اولیــن رئیســان مدرســه میتــوان از خانمهــا هامــاس ،مصــور ،آمــوزگار ثمــره و کشــور مزدیســنا نــام بــرد.
آمــار مدرســه در اســفندماه  325 ،1320نفــر؛ در اردیبهشــت  ،1324مجموــع دان��شآمــوزان در ایــن مــاه 240
نفــر؛ و در ســال تحصیلــی  31-30مدرســه دارای  9کالس و مجموعـاً تعــداد  267دانـ�ش آمـ�وز بوــده اســت.
بودجــه مدرســه :تــا تاریــخ 1307خ ،بانــی و مؤســس ایــن مدرســه درحالیکــه ماهــی  50تومــان بــرای
مخــارج مدرس��ه تقبـ�ل فرمــوده بودنــد ،شــخصاً کلیــه مخــارج مدرســه را میپرداختنــد و ایــن مدرســه از جــای
دیگــر عایــدی نداشــت؛ ولــی از تاریــخ مذکــور ،مرقــوم فرمودنــد کــه بیــش از ایــن مبلــغ نمیتواننــد تأدیــه
نماینــد ،لــذا شــروع بــه گرفتــن شــهریه از اطفــال مدرســه گردیــد و بهطــور متوســط هــر مــاه  29تومــان
نیــز از اول مهــر تــا بــه امــروز عایــد شــده و بقیــه را مدرســه از ســال  1338مقــروض شــد و از وزرات فرهنــگ
کمــک خواســت (روحاالمینــی.)220-216 :1384 ،
مدرســه ملــی کاویانــی :زندهیــاد گیــو اردشــیر کاویانــی در شــهریورماه 1303خ ،مدرســه کاویانــی را در
کــوی خــارج ناصریــه بنــا نهــاد .طبــق ســندهای موجــود ،ایــن آموزشــگاه حداکثــر دارای ســهپایــه تحصیلــی
و هرــ پایهــ در چن�دـ ش��عبه بـ�وده اســت .در بعضــی ســندها ایــن مدرســه بــه نــام ملــی ایرانشــهر خوانــده
شده است.

محــل آن در گزارشهــا در خــارج کــوی خــارج ناصریــه و مطابــق بــا اصــول بهداشــت و بــا مســاحت 2200
مترمربــع و دارای  12اتــاق ،یــک ســالن بــه مســاحت  920مترمربـ�ع نوشـ�تهشـ�ده اســت .آم��ار دان��ش آمــوزان
در پایــان ســال  26-27در ســه شــعبه کالس اول 92 ،نفــر؛ کالس دوم در دو شــعبه ( 57جمعـاً  149نفــر)؛ و
در دی مــاه  32در پایــه اول تــا ســوم 170 ،نفــر؛ آذرمــاه  36بــا همیــن ســهپایــه 184 ،نفــر؛ و در دیمــاه 38
نیــز بــا همیــن ســه پایــه 187 ،نف��ر گ�زـارششــده اســت (روحاالمینــی.)239-235 :1384 ،
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در ســال  ،36رئیــس مدرســه بانــو کشــور مزدیســنا و معلمــان آن عبــارت بودنــد از آقایــان محمــد بحرینــی،
محمــد توحیــدی ،محمــد بصیریــان ،مصطفــی نکویــی ،باقــر سیســتانی ،ســبحان ریاضــی ،اکبــر رشــید فرخــی،
عبدالغفــار توحیــدی ،مصطفــی نــادری ،محمدرضــا جاویــدی و مانکجــی کشــاورزی؛ و خانمهــا پــوران همتــی،
کتای��ون خ��دادادی ،فرنگی��س فروه��ری ،فاطم��ه حجـ�ت ،فاطم��ه گنجعلـ�ی خانــی ،پریدخــت رشــیدی و پرویــن
آمیغــی .دفتــرداران آموزشــگاه خانمهــا میهــن کیهانــی و مهردخــت فــروزان بودنــد.
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طبــق گــزارش فروردیــن 38؛ آمــار کالس پنجــم  22نفــر ،چهــارم  27نفــر ،ســوم  35نفــر ،دوم  41نفــر ،اول
 43نفــر (جمعـاً  168نفـ�ر) بوــده اســت (روحاالمینــی.)411-410 :1384 ،
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دبیرســتان کیخســرو شــاهرخ :ایــن آموزشــگاه در تاریــخ شــهریورماه ۱۳۲۹خ بــه همــت اربــاب شــهریار
خســرو راوری و کمــک و کوشــش خیراندیشــان زرتشــتی در محــل زمینهــای زریســف -کوچــه مریضخانــه-
در زمی��ن وس��یعی اح��داث ش�دـ .بـ��ودجه آن از طری��ق اخـ��ذ شـ�هریه از دان��ش آمــوزان و انجمــن زرتشتیـــان،
تأمی��ن میش�دـ .در اینــ مـ��درسۀ ش��ش کالســه ،دانــش آمــوزان مســلمان و زرتشــتی تحصیــل میکردنــد.
مدیــران اولیــه ایــن آموزشــگاه خانــم کشــور مزدیســنا و شــادروان بــرزو آمیغــی بودهانــد.
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 )2-1-4شخصیتهای فرهنگی زرتشتیان کرمان
یکــی از دروســی کــه در ایــن مــدارس موردتوجــه قــرار گرفــت ،درس زبــان انگلیســی بــود .بایــد توجــه
داشــت کــه از قــرن ســیزدهم هجــری ،کمکــم نفــوذ سیاســتهای انگلیــس در ایــران و خصوصــاً کرمــان
بیش��تر شدــ .زرتش�تـیان کرم��ان کهــ در ای��ن ساــلها بــا پارســیان هن��د مراوداتشـ�ان گســترده ش��ده بــود؛
خواهناخــواه باــ ای��ن زب��ان آش��نا شـ�ده بودنــد .اینکــه پارســیان هنــد بیشــتر تاجــر بودنــد و در ارتباطــات
تجــاری تمایــل داشــتند بــا همکیشــان خــود ارتبــاط داشــته باشــند ،باعــث شــد توجــه بــه آمــوزش
حســاب و ریاضیــات افزایــش یابــد .بیدلیــل نیســت کــه در مدرســه ایرانشــهر ،یکــی از سرشــناسترین
شخصیت های ریاضیدان ایران در تاریخ معاصر؛ زنده یاد پرویز شهریاری ،معرفی میشود.
توج��ه آم��وزش ب��ه دخت��ران یک�یـ از بحثهای��ی ب��ود ک��ه در اینــ س��الیان افزای��شیافت��ه بــود .بســیاری
از دان��ش آمــوزان دبســتان ملــی شــهریاری بعدهــا تبدیــل شــدند بــه معلمــان و پرســتاران مــدارس و
بیمارســتانهای کرمــان .بــرای نمونــه ،میتــوان از بانــو گوهــر جمشــیدی نــام بــرد کــه نامــش بهعنــوان
اولیــن مامــای تحصیلکــرده ،در تاریــخ کرمــان میدرخشــد.
ایــن مــدارس کــه در ابتــدا فقــط از ســمت انجمــن زرتشــتیان و بانیــان زرتشــتی حمایــت میشــدند ،بــا
پذیــرش کــودکان بــدون توجــه بــه دیــن و مذهبشــان ،و همــکاری آمــوزگاران زرتشــتی و مســلمان در کنــار
هــم ،فرهنــگ زندگــی مســالمتآمیز بــدون توجــه بــه گرایشــات مذهبــی را در کرمــان مســتحکمتر کردنــد
و باعــث افزایــش محبوبیــت اقلیتــی شــدند کــه پیــشاز آن ،بــا کنارهگیــری از اجتمــاع ،ســعی بــر حفــظ و
بقــای خــود داشــت .ایــن عاملــی شــد کــه اعتمــاد بــهنفــس جمعــی ایــن گــروه کــه مانکجــی بــه نکوهــش
آن��ان پرداخت��ه بــود ،افزایــش یابــد و شــخصیتهای مطرحــی در زمــره آمــوزگار ،مدیــر و معــاون در آنــان
شــکل گیــرد کــه در ادامــه بهاختصــار معرفــی میشــوند.

کشــور مزدیســنا :ازجملـ�ه بانـ�وان فرهنگــی و فرهن��گ دوســت کرمــان اســت کــه در ســال 1290خ در
کرمــان متولــد شــد و از ســال  1305بــه ســمت آمــوزگاری و از ســال  1315بــه مدیریــت دبســتان شــهریاری
منصــوب و در ســال  1334بــه تدریــس در مدرســه کیخســرو شــاهرخ مشــغول شــد .وی ضمــن تدریــس ،بــه
تحصیــل پرداخــت و از دانشســرای مقدماتــی ،فارغالتحصیــل شــد .همــت شــادروان اربــاب شــهریار راوری و
کمــک مالــی شــهریار تفتــی ،ســاکن برمــه موجــب شــد تــا او در طــول  9ســال ،بــدون دریافــت حقــوق از اداره
فرهنــگ آن روز تدریــس کنــد .خانــم مزدیســنا از تاریــخ دیمــاه 1333خ بــه مدیریــت دبیرســتان کیخســرو
شــاهرخ منصــوب شــد و در زمــان ریاســت فرهنــگ وقــت (آقــای عبدالعلــی دســتغیب) در بهمــن  1334رســماً
بــه اســتخدام وزرت فرهنــگ درآمــد (گالب زاده.)556 ،
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حقــوق نامبــرده در اول شــهریورماه  ،1320ماهــی  450ریــال و آخریــن حقــوق ماهیانــه ایشــان در تاریــخ
 1343بعــد از  38ســال خدمــت  2600ریــال بــوده اســت .خانــم ایــران رشــید فرخــی ،دانشآمــوز ســال
 1312دبســتان شــهریاری در معرفــی خانــم مزدیســنا و شــخصیت و نحــوه مدیریــت ایشــان ،میگویــد:
«ایشــان از فرهنگیــان بســیار فعــال ،جــدی و ســختکوش بودنــد و در دوران مدیریــت ،بــه تمــام
دانـ�ش آمــوزان رســیدگی میکردنــد و بهخصــوص روی مســأله حجــاب و مســائل اخالقــی خیلــی تأکیــد
داشــتند( ».روحاالمینــی)113 : 1384 ،
«ایــن کشــور خانــم نیــز از عجایــب زنــان تاریــخ کرمــان اســت .هشــتاد ســال عمــر کــرد ،پنجاه-شــصت ســال
آن را در مــدارس زرتشــتیان بــه تدریــس گذرانیــد و ســالها مدیــر مدرســه دخترانــه کرمــان بــود .زنــی بــود
عارفــه از نــوع رابعــه عدویــه .هرگــز شــوهر نکــرد و طبعـاً فرزنــدی نداشــت و آخــر کار ،خانــه کوچــک خــود را
هــم در تهــران وقــف همکیشــان خــود نمــود .هیــچ مدیــر مدرســه زنان ـهای در کرمــان ،حتــی میــس وودراف
کــه مدرســه دوشــیزگان را بــه ســبک انگلیس ـیها اداره میکــرد و روحانیــت کشــیش هــم داشــت ،بهانــدازه
او روحیــه پشــتکار و ســازگاری و حلــم نداشــت( ».باســتانی پاریــزی)247 ،
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در مــوزه آگیــرا کــه زیــر نظــر آمــوزش و پــروش اداره و دســتاوردهای فرهنگــی کرمــان بــه نمایــش گذاشــته
میشوــد ،می�زـ و صندل��ی ریاس��ت خان��م مزدیسـ�نا و اش��عاری از دان��ش آمــوزان کرمانــی کــه در مــدح ایشــان
ســرودهاند ،بــه چشــم میخــورد:
«به مناسبت روز مادر؛ تقدیم به مدیر ارزشمند ،خانم کشور مزدیسنا:
در دبیرستان کیخسرو ،مدیـری رهبر است

مزدیسنـا شهرت و نـام نـکویش کشور است

در تمام خاک کرمان ،این مزیت زان اوست

راستی! این بـانوی نـامی گـرامی مـادر است

در مدیـریـت ،نـظیر وی ُنبـد در شهـر مـا

بلکه در فرهنگ کـرمان ،رهبری نامآور است

سالهـا از بـهر مـردم ،او فـداکـاری نمـود

اجـر ایـن بـانـوی نیـکـوکـار نـزد داور است

ای تـقی زاده! تـو هم قدر مدیـر خود بـدان!

قدردانی الزم آید هر که خود 3این باور است

نـعمـت عـفت عـطـای کـردگـار آمـد ولـی

شاد و خـشنـودم مدیـر باوفـایم کشور است

از سرایـنده اگـر پـرسی ،بـخـوان امضای او

زانکه تشویق از وظایف شد خدایش یاور است
عفت تقی زاده 25 ،آذرماه »1348

بــرزو آمیغــی :میــرزا بــرزو آمیغــی در ســال 1271خ در کرمــان متولــد شــد .وی در ســال 1299خ بــه
خدمــت آمــوزش و پــروش درآمــد و ســمت دبیــری زبــان انگلیســی ،بعدهــا معاونــت دبیرســتان و مدتــی
بعــد ریاســت آن دبیرســتان را بــر عهــده گرفــت .او بــا عالقـهای کــه داشــت ،ایــن مدرســه را از محــل اعانــات
زرتشــتیان و شــهریه کمــی کــه از محصلیــن دریافــت میکــرد ،اداره مینمــود .حقــوق میــرزا بــرزو تــا پایــان
خدمــت 33ســالهاش از محــل بودجــه همیــن دبیرســتان پرداخــت میشــد کــه آخریــن حقــوق او  400ریــال
بـ�وده اســت .سرپرســتی کلیــه آموزشــگاههای اقلیــت زرتشــتی بــه عهــده ایشــان بــود و بــا سختکوشــی و
قناعــت و جدیــت بــه امــر تعلیــم و تربیــت فرزنــدان ایــن مرزوبــوم همــت گمــارد (روحاالمینــی.)112 :1384 ،
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میــرزا بــرزو کــه تحصیـلات خــود را در هندوستــان سپــری کرــده بــود؛ پــس از بازگشــت بــه کرمــان ،بــا
وجــود آنکــه در اداره  4SPRماهانــه مبلــغ  400تومــان دریافــت میکــرد؛ تنهــا بهصِ ــرف عالقــه شــخصی،
آمــوزش بــه کــودکان را بــه کار کــردن در اداره مذکــور ترجیــح داد .او بــا آنکــه مدیریــت مدرســه را بــر
عهــده داشــت ،از آنجــاکــه زبــان انگلیســی میدانســت ،چنانچــه معلمــی نمیآمــد ،بــه کالس او میرفــت
و باــ دانشــ آم��وزان انگلیس�یـ کار میک��رد (بای��د توج��ه داشــت در آن زمــان کمتــر کســی در کرمــان ،زبــان
خیریــن مدرسهســاز در کرمــان اســت ،در وصــف میــرزا
انگلیســی میدانســت) .عطــا احمــدی کــه یکــی از ّ
بــرزو میگویــد« :آنچــه دارم ،از میــرزا بــرزو دارم ».و درجایــی دیگــر میگویــد« :مــن درس اقتصــاد را از
میــرزا بــرزو آموختــم ».میــرزا بــرزو  51ســال کارکــرد؛ همیشــه زودتــر از همــه بــه مدرســه میرســید،
حتــی ناهــار را هــم ایســتاده میخــورد و آنقــدر دغدغــه مدرســه را داشــت کــه آن را میــراث همکیشــان
خــود میدانســت .بــه معاونــش ،آقــای کاویانــی وصیــت کــرد کــه پــس از مرگــش ،مراقــب مدرســه باشــد
تــا زرتشــتیان آن را از دســت ندهنــد (کاویانــی .)1397 ،شــاگردان ایشــان اکثــرا ً از شــاخصترین افــراد جامعــه
هســتند .وی در ســال 1347خ بــه رحمــت ایــزدی پیوســت (روحاالمینــی .)162 : 1390 ،اکنــون خیابانــی کــه
مدرس��ه ایرانش��هر در آن ق��رار دارد ،ب��ه یاــد ایش�اـن خیابـ�ان ب��رزو آمیغیــ نامیـ�ده شــده اســت.
منوچهــر کاویانــی :در آذر  1312در بــم متولــد شــد .تحصیــات ابتدایــی را در شــهر بــم گذرانــد .ســپس از
کالس دهــم بــه بعــد را در دبیرســتان شــاپور و در رشــته ادبــی بــه پایــان رســاند .بعــد از آن ،در رشــته تاریــخ
و جغرافیــا در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد و در ســال  1337وارد دبیرســتان ایرانشــهر شــد .حــدود  6مــاه
از ده ســال کمتــر داشــت کــه پــس از میــرزا بــرزو آمیغــی بــه ســمت مدیریــت ایرانشــهر مفتخــر شــد (در آن
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زمـ�ان شـ�رط بـ�ود مدیـ�ر مدرسـ�ه اوالً متأهـ�ل باشـ�د و در ثانـ�ی ،حـ�دودا ً ده سـ�ال در مدرسـ�ه خدمـ�ت کـ�رده
باشــد) و تــا ســال  1360مدیریــت ایرانشــهر را بــر عهــده داشــت 5.از خدمــات ایشــان میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
 )1جلوگیری از فلک کردن دانش آموزان
 )2آسفالت کردن حیاط مدرسه ایرانشهر
 )3افزودن کالس درس به مدرسه با کمک انجمن خانه و مدرسه
 )4کاشتن درختان سرو
 )5متمرکز کردن امتحانات دینی دانش آموزان زرتشتی در آتشکده اصلی (آ ُدریان) شهر
 )6ایجاد کتابخانه در آتشکده.
کتابخانــه آتشــکده :پیــش از تأســیس کتابخانــه ،کتابهــای آتشــکده در کارتنهــای بیشــمار در ســالن پشــت
ســالن آتــش در آتشــکده اصلــی (آدریــان) نگهــداری میشــد .در ســالهای اخیــر ،برخــی از کتابهــا از
ن رفتـ�ه بــود و نیــاز بــه داشــتن کتابخانــه احســاس میشــد .آقــای منوچهــر کاویانــی بهعنــوان رئیــس
بی�� 
کمیســیون فرهنگــی انجمــن زرتشــتیان کرمــان ،مبلغــی کــه یکــی از خیریــن بــرای خریــد لوازمالتحریــر بــه
خیــر و ب�اـ توج��ه ب��ه عـ�دم احتیاــج دانـ�ش آمــوزان زرتشــتی بــه
آتش��کده اهدــا کرــده ب�وـد را بــا صالحدی�دـ ّ
لوازمالتحریــر ،بــا کمــک خانــم نوشــین فرامرزیــان (کتابــدار دانشــگاه) صــرف ایجــاد کتابخان ـهای بــه ســبک
دانشــگاه کــرد کــه عــاوه بــر حفــظ کتــب ،آنهــا را در اختیــار عالقهمنــدان قــرار میدهــد .بــا ایجــاد
کتابخانــه ،بســیاری از زرتشــتیان از جملــه خانــواده سروشــیان ،کتابهــای خــود را بــه کتابخانــه اهــدا کردنــد
و شــمار کتابهــا را بــه  600جلــد رســاندند (کاویانــی.)1397 ،
فرنگیــس آذری :فرزنــد رســتم در ســال ۱۲۹۴خ در کرمــان متولــد شــد و دوران تحصیــات ابتدایــی و
متوســطه را در مــدارس شــهریاری و کیخســرو بــه پایــان رســاند .پــس از اخــذ مــدرک تحصیلــی ســیکل
(ســه ســال) در ســال 1316خ بــا حقــوق  3210ریــال بــه خدمــت وزارت فرهنــگ درآمــد؛ و در دبســتانهای
مشــتاق ،حیاتــی ،خواجــو و مولــوی انجــاموظیفــه کــرد .ســال  1318در آزمــون دانشســرای مقدماتــی دختران
کرمــان پذیرفتــه شــد و پــس از ســپری کــردن دوره دوســاله دانشســرای مقدماتــی در ســال  1320بهعنــوان
معلــم ورزش در دبیرســتانهای بهمنیــار ،مشــتاق ،کیخســرو شــاهرخ و دانشســرای مقدماتــی کرمــان مشــغول
خدمــت شــد؛ و در ســال  1347بــهافتخــار بازنشســتگی نائــل آمــد (روحاالمینــی.)108-107 :1390 ،

ســیامک خــداداد (کوچکــی) :ســال 1306خ در کرمــان متولــد شــد .تحصیــات ابتدایــی را در دبســتان
کاویانــی و تحصیــات متوســطه را در دبیرســتان ایرانشــهر بــه مدیریــت میــرزا بــرزو آمیغــی ســپری کــرد.
ســپس بهعنــوان معلــم ورزش بــه اســتخدام فرهنــگ درآمــد و در دبیرســتانهای پهلــوی ،ایرانشــهر،
دانشســرای مقدماتــی و شــاهپور خدمــت کــرد .فعالیــت زیــادی در برگــزاری مســابقات ورزشــی رشــتههای
مختلــف مــدارس داشــت و پــس از ســی ســال خدمــت ،بــهافتخــار بازنشســتگی نائــل آمــد و هماکنــون 6ایــن
دوران را تجربــه میکنــد (همــان.)109 ،
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مهربــان شــهریاری :فرزنــد شــهباز در ســال 1288خ متولــد شــد .نامبــرده پــس از گذرانــدن دوران ابتدایــی
و متوسطــه در دبس�تـان و دبیرس�تـان ایرانش��هر کــه توس��ط انجمـ�ن زرتش��تیان تأسیسشــده بــود؛ بــرای ادامــه
تحصیــل عــازم تهــران شــد و در رشــته پزشــکی از دانشــگاه تهــران فارغالتحصیــل شــد .پــس از عزیمــت بــه
کرمــان ،بــه جهــت درخواســت کار بــه اداره فرهنــگ مراجعــه کــرد و از تاریــخ  28اســفندماه  1323بهعنــوان
 )5بعدهــا بخشــنامهای از اداره آمــوزش و پــرورش صــادر شــد کــه اگــر بیشــتر دانــشآمــوزان مدرسـهای مســلمان باشــند ،مدیریت
مدرســه هــم بایــد از بیــن مســلمانان باشــد؛ امــا بــه علــت شــهرت مدرســه ایرانشــهر و نیــز مدیریــت صحیــح زرتشــتیان ،ایــن
بخشنامه در مورد مدارس زرتشتی اجرا نشد.
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دبیــر بهداشــت در دبیرســتانهای کرمــان مشــغول بــه تدریــس شــد .از همــان ابتــدای اشــتغال ،بهعنــوان
پزشــک معتمــد بهــداری معرفــی شــد .عــاوه بــر تدریــس بهداشــت در دانشســرای مقدماتــی دختــران و
پســران ،پذیرفتهشــدگان حتم ـاً بایــد توســط ایشــان ویزیــت میشــدند تــا گواهــی ســامت برایشــان صــادر
شــود .دکتــر شــهریاری در ســال  1327در ســن 39ســالگی وفــات یافــت (همــان.)119 ،
(بانــو) همایــون پیرغیبــی :ســال 1312خ در کرمــان متولــد شــد .دوره تحصیــات ابتدایــی را در دبســتان
کاظمــی ،ســیکل اول متوســطه را در دبیرســتان بهمنیــار بــه مدیریــت خانــم حبیبــه حائــری و مدتــی بــا
اســتاد باســتانی پاریــزی ،و تحصیــات ســیکل دوم متوســطه را در دبیرســتان مشــتاق ســپری کــرد .پــس از
اخــذ فــوقدیپلــم ،در دوره تربیــتمعلــم دانشســرای مقدماتــی شــرکت کــرد و موفــق بــه اخــذ فــوقدیپلــم
شــد .وی از اولیــن گــروه فارغالتحصیــان در ایــن مقطــع بــود و رســماً از ســال 1335خ بــه اســتخدام
ش و پــرورش درآمــد .اولیــن حقــوق دریافتــی او  250تومــان بــود و تدریــس او در رشــته طبیعــی
آمــوز 
(فیزیــک و شــیمی) در دبیرســتانهای زابــل در اســتان سیســتان و بلوچســتان شــروع شــد .پــس از ده
ســال خدمــت ،بــه کرمــان منتقــل شــد و در دبیرســتانهای کیخســرو شــاهرخ ،مشــتاق ،بهمنیــار و پرویــن
اعتصامــی تدریــس را ادامــه داد و در ســال 1361خ مفتخــر بــه بازنشســتگی شــد (همــان.)190 ،
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پرویــز شــهریاری :پرویــز شــهریاری در آذرمــاه 1305خ در خانــوادهای دهقــانزاده و فقیــر بــه دنیــا آمــد.
تحصیــل ابتدایــی را ابتــدا در مدرســه ملــی کاویانــی و پــساز آن در مدرســه ایرانشــهر پشــت ســر گذاشــت
و چــون اســتعداد وافــری در علــم ریاضیــات داشــت ،از 15ســالگی تدریــس ریاضــی (حســاب و هندســه) را
شــروع کــرد؛ کــه بیــش از  60ساــل ادامـ�ه یافتــ .در س��ن دوازدهســالگی پ��درش را از دس��ت داد و بـ�ه خاطــر
وضــع بــد اقتصــادی خانــواده ،مجبــور شــد بــه فکــر رفتــن بــه دانشســرای مقدماتــی باشــد .در ســال 1322خ
و طــی دوره دوســاله ،موفــق بــه کســب رتبــه دوم دانشســرا شــد و جهــت ادامــه تحصیــل وارد دانشــکده
علــوم شــد و بــه شــیراز رفــت و تدریــس دروس ریاضــی را شــروع کــرد .پــس از یــک ســال تدریــس ،بــه
دلیــل فعالیــت سیاســی از آمــوزشو پــرورش اخــراج شــد .وی در آذرمــاه  1335بــه زنــدان افتــاد .در همیــن
دوره کــه یــک ســال و چهــار مــاه طــول کشــید ،زبــان روســی را از یــک خودآمــوز کــه بــرای فرانســویها
نوشـ�ته شــده بــود ،فراگرفــت و در ســالهای بعــد از آن ،تنهــا متنهــا را از زبــان روســی بــه فارســی ترجمــه
میکــرد .ســابقه تدریــس در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران ،مدرســه عالــی علــوم اراک و دانشســرای عالــی؛
و دبیرســتانهای اندیشــه ،نوبــاوگان ضرابــی ،پیشــاهنگ ،خوارزمــی ،مرجــان و فیــروز بهــرام را دارد .در ســال
1354خ پــس از حــدود  40روز زنــدان بــه علــت مســائل سیاســی ،بــه تدریــس در دبیرســتانها و دانشــگاهها
مشــغول شــد .در اردیبهشــت  1362یــکبــار دیگــر بــه زنــدان افتــاد کــه یــک ســال و ســه مــاه طــول کشــید.
اســتاد شــهریاری از ســالها پیــش ،روی مســائل جنبــی ریاضیــات ،از جملــه تاریــخ ریاضیــات ،کاربــرد و
فلســفه ریاضــی کار میکــرد .وی بیــش از  200جل�دـ کتاــب تألیــف و ترجمــه کرــده اســت .در بیــن ایــن
کتابهــا ،از کتابهــای درســی ،کتابهــای ریاضــی ،جبــر ،موضوعــات نظــری ریاضیــات ،تاریــخ ریاضیــات
و کاربردهــای آن ،داســتان ،رمــان و زندگینامههــا دیــده میشــود .از آخریــن کتابهــای؛ ایشــان فلســفه،
اخــاق و ریاضیــات ،خالقیــت در ریاضیــات و مهندســی ،ریاضیــات و هنــر ،دو جلــد مســألههای ریاضــی را
چگونــه حــل کنیــم ،آمــوزش و ریاضــی ،سرگذشــت ریاضیــات و سرگذشــت ریاضیدانــان اســت .در ســالهای
اخیــر ،همــت خــود را بــر روشــن کــردن تاریــخ ریاضیــات و فلســفه آن گذاشــته اســت؛ و حــدود  1000مقالــه
چاپشــده در نشــریات مختلــف کشــور دارد .اســتاد ،ســردبیری نشــریات زیــادی ازجملــه آشــنایی بــا دانــش،
7
چیســتا ،دانــش و مــردم را بـ�ه عهدــه داشــته اســت (همــان.)236-235 ،
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(مأخذ :ویکیپدیای فارسی)

 )5نتیجه گیری
یکــی از مؤلف��ه های�یـ ک��ه ب�رـای پیشـ�رفت در ی��ک کش��ور م��ورد توجهــ ق��رار م��ی گیــرد ،مســأله
آمــوزش و پــرورش اســت .بــا توجــه بــه تغییــر ماهیــت آموزشــی در قــرون جدیــد ،ایــران عصــر قاجــار نیازمنــد
جایگزین��ی مکت��ب خان��ه هــای ســنتی بــا مــدارس نویــن بــود .پــس از ســاخت دارالفنــون ،بــه تدریــج مــدارس
جدیــدی تأس�یـس شدــ ک��ه در آن تعلی��م و تربی��ت ب��ا الهـ�ام گرفت��ن از شیــوه هــای نویــن غربــی رواج داشــت.
زرتشــتیان کــه پیــشاز ایــن بــا ســکوت و کنارهگیــری از اجتمــاع ،آمــوزشو پــرورش را بهطــور ســنتی و
بیشــتر از پــدر بــه پســر منتقــل میکردنــد؛ بهواســطه اصالحــات پارســیان هنــد ،کمکــم از حاشــیه وارد
متــن جامعــه شــدند و تــاش کردنــد در اصالحــات آموزشــی جدیــد ،نقشــی مؤثــر داشــته باشــند.
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ایــن پژوهــش بــر اســاس پرســش «نقــش زرتشــتیان در آمــوزشو پــرورش دوران معاصــر کرمــان چــه
بــوده اســت؟» شــکل گرفــت .بنــا بــه دیــدگاه نگارنــده ،ایــن فرضیــه مطــرح شــد کــه زرتشــتیان بــا ایجــاد
مــدارس ،حمایــت مالــی از مــدارس و پــرورش مدیــران و آمــوزگاران زرتشــتی ،نقشــی مهــم در تاریــخ
ش و پرورش کرمان ایفا کردند.
آموز 
همچنی��ن در پاسخــ اینک��ه «ه��دف ایش��ان از ایج��اد م��دارس در کرم��ان چ��ه بــوده اســت؟» یافتههــای
پژوهــش بــه اثبــات فرضیــه نگارنــده مبنــی بــر بــاال بــردن جایــگاه اجتماعــی زرتشــتیان و ترویــج فرهنــگ
زندگــی مســالمتآمیز در جامعــه منجــر شــد کــه بــا توجــه بــه اســتقبال عامــه مــردم کرمــان از این مــدارس و
نــام نیــک زرتشــتیان در تاریــخ شــفاهی کرمــان ،موفقیــت زرتشــتیان در ایــن امــر بهوضــوح دیــده میشــود.
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