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نقش زرتشتیان کرمان
در آموزش  و پرورش نوین ایران

زهره احمدی پور
دانش آموختهکارشناسیارشدایرانشناسی
دانشگاهشهیدبهشتی

چکیده
ــه آن ســفارش  آمــوزش  و پــرورش یکــی از مهم تریــن اصولــی اســت کــه در دیــن زرتشــتی ب
ــوان یکــی از اقســام  ــت، به عن ــم و تربی ــوع در راه عل ــه همن ــه کمــک ب شــده اســت؛ به نحوی ک
ــه ســبک  ســه گانه خیــرات در وندیــداد مطــرح می شــود. پــس از ایجــاد آمــوزش  و پــرورش ب
نویــن کــه بــه دنبــال اصالحــات افــرادی چــون امیرکبیــر، در ایــران شــکل گرفــت؛ زرتشــتیان 
ــده  ــات نماین ــس از اصالح ــه پ ــان ک ــی کرم ــای اجتماع ــن گروه ه ــی از مهم تری ــوان یک به عن
پارســیان هنــد -مانکجــی لیمجــی هاتریــا- جــان تــازه ای گرفتــه بودنــد،  اقدامــات اساســی در 

حــوزه آموزشــی کرمــان پدیــد آوردنــد.
ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه بــا بیــان اقدامــات فرهنگــی زرتشــتیان، عــالوه 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 خصوصــاً در 
مــورد زرتشــتیان در کرمــان، اقدامــات فرهنگــی ایشــان در تاریــخ معاصــر کرمــان بــا اســتناد 
بــه منابــع کتابخانــه ای، اســناد و مشــاهدات میدانــی بــه روش توصیفــی جمــع آوری  شــده اســت.

واژگان کلیدی
زرتشتیان کرمان، آموزش  و پرورش، مدارس زرتشتی.

1( مقدمه
بــه بــاور ایرانیــان، پــدر و مــادر در ثــواب اعمــال نیــک و بــد فرزندانشــان شــریک هســتند. بنابرایــن تــالش 
می شــود کــه کارهــای نیــک بــر کارهــای اشــتباه و بــد فرزنــد، فزونــی داشــته باشــد. از اینجــا، اهمیــت آموزش 
ــه معنـــای عـــام، ذهــن را به طــور نـــاخودآگاه ــرورش ب ــدان نمایـــان می شــود. آمــوزش  و پ ــرورش فرزن   و پ

بــه ســمت ســواِد خوانــدن و نوشــتن -آمــوزش در مــدارس- مــی کشــاند؛ امــا بایــد توجــه داشــت در قــرون 
ــان آور ســاختن  ــه ن ــل معطــوف می شــد ب ــرورش طف ــوزش  و پ ــات، آم ــود امکان ــه کمب ــا توجــه ب گذشــته ب
ــت. ــه صــورت می گرف ــا مکتب خان ــه ی ــه در خان ــی ک ــارف دین ــک ســری از اصــول و مع ــم ی ــودک و تعلی ک
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ــرآن  ــدن و نوشــتن فقــط در حــد ق ــت و خوان ــن صــورت نمی گرف ــه شــیوه نوی ــا، آمــوزش ب در مکتب خانه ه
یــا چنــد کتــاب فارســی بــا نثــری دشــوار محــدود می شــد کــه زیــر نظــر روحانیــون مســلمان بــود و عمــاًل 
ــق  ــوند، ح ــا ش ــب ه ــر می توانســتند وارد مکت ــا اگ ــدند ی ــی از آن محــروم می ش ــای دین ــران و اقلیت ه دخت
اظهــار نظــر نداشــتند و چــه  بســا در پایــان دوره تحصیــل، دیــن خــود را عــوض کــرده، مســلمان می شــدند. 
ــت  ــظ موجودی ــرای حف ــودی و مســیحی ب ــی همچــون زرتشــتی، یه ــای دین ــردان اقلیت ه ــن م ــن دی بنابرای
خــود، سیســتم مکتب خانــه ای جداگانــه درســت کردنــد و کتاب هــای دینــی خــود را بــه کــودکان هم کیــش 

خــود آمــوزش دادنــد.
ــه  ــه قطبی ــون مدرس ــی همچ ــه های بزرگ ــران، مدرس ــای ای ــن ایالت ه ــی از مهم تری ــوان یک ــان به عن درکرم
توســط تـــرکان خاتــون )قــرن 7ق(، مدرســه گنجـــعلی خــان )قــرن 11ق(، مدرســه ابراهیم خــان )قــرن 12ق( 
و... ســاخته  شــده بــود؛ امــا ایــن مــدارس بیشــتر جنبــه مذهبــی داشــتند و بــرای آمــوزش و تبلیــغ دیــن و 
مذاهــب مــورد نظــر بانیــان ســاخته  شــده بودنــد. پــس  از آنکــه آمــوزش نویــن در ایــراِن دوره ناصری و بــا ایجاد 
مدرســه دارالفنــون توســط امیرکبیــر در تهــران آغــاز شــد؛ در کرمــان نیــز همچــون ســایر شهرســتان های 
ایــران، جایگزینــی مکتــب خانه هــا 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 قابل توجهــی برخــوردار 

. گشت
در ایــن پژوهــش، ســعی شــده اســت بــا روش کتابخانــه ای 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.
ــران،  ــران و پس ــرای دخت ــتان ب ــتان و دبیرس ــع دبس ــدارس در دو مقط ــاد م ــا ایج ــتیان ب ــم زرتش ــی دانی م
حمایــت مالــی از ایــن مــدارس و پــرورش مربیــان، مدیــران و آمــوزگاران زرتشــتی؛ نقــش مهمــی در تاریــخ 
آمــوزش  و پــرورش کرمــان داشــته اند و هــدف ایشــان از ایــن اقدامــات، بــاال بــردن  جایــگاه اجتماعــی خــود و 
ترویــج فرهنــگ مســالمت آمیز زندگــی در کنــار ســایر ادیــان، بــدون توجــه بــه گرایــش  مذهبــی بــوده اســت. 
ایــن ســبب شــد مــردم کرمــان کــه بیشــتر مســلمان بودنــد، زرتشــتیان را همچــون بــرادران خــود از ســایر 

ــد. ــاد کنن ــه نیکــی از ایشــان ی ــد و ب ــر بدارن ــی گرامی ت ــای مذهب اقلیت ه
در ایــن پژوهــش، ســعی شــده تمامــی مطالــب بــر اســاس منابــع معتبــر نگاشــته شــود؛ بنابرایــن کتاب هــا، 
اســناد، مقــاالت و مصاحبه هــا -کــه در بخــش کتاب نامــه عرضــه  شــده- بخشــی از زیربنــای ایــن پژوهــش را 
نشــان می دهــد. امیــد اســت ایــن پژوهــش کــه بازتــاب مختصــری از خدمــات زرتشــتیان در حــوزه آمــوزش 

 و پــرورش کرمــان اســت، بتوانــد توجــه و عالقــه بــه پژوهش هــای عمیق تــری در ایــن زمینــه پدیــد آورد.

2( پیشینه، ضرورت و روش تحقیق
ــوزش  و  ــه آم ــامل تاریخچ ــان، ش ــروش کرم ــوزش و پ ــتیان در آم ــش زرتش ــگاه و نق ــی جای ــد بررس بی تردی
پــرورش در ایــران و نیــز تمایــز شــیوه های ســنتی و نویــن اســت و ایــن موضــوع بــازه زمانــی طوالنی مدتــی 
را در بــر می گیــرد. بــا ایــن  وجــود، بــه دلیــل منابــع موجــود، تأکیــد ایــن پژوهــش بیشــتر بــر تاریــخ معاصــر 

کرمــان اســت.
ــع زرتشــتی رجــوع شــود و  ــان و مناب ــی کرم ــخ محل ــع تاری ــه مناب ــن پژوهــش، ســعی شــده بیشــتر ب در ای
ــخ مشــروطه کســروی و  ــر چــون تاری ــات جدیدت ــاالت و مطالع ــناد، مق ــق اس ــا و کاســتی ها از طری کمبوده
کتاب هــای آدمیــت جبــران شــود. همچنیــن بایــد توجــه داشــت بــا وجــود آنکــه زرتشــتیان کرمــان بخــش 
ــی  ــش علم ــه پژوه ــفانه هیچ گون ــد؛ متأس ــکیل داده ان ــان را تش ــرورش کرم ــوزش  و پ ــخ آم ــی از تاری مهم
ــا ایــن  وجــود، خانــم فاطمــه بیگــم روح االمینــی کــه  به طــور خــاص در مــورد آنــان صــورت نگرفتــه اســت. ب
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 مطالعــات گســترده ای در حــوزه آمــوزش  و پــرورش کرمــان دارنــد، در دو کتــاب خــود، گنجینــه )دو جلــد(
ــت  ــی روای ــان را به صــورت کل ــرورش کرم ــوزش  و پ ــخ آم ــران و پســران، تاری ــی دخت  و دانشســرای مقدمات
می کنــد و در ایــن  بیــن، مختصــراً بــه ایشــان می پــردازد؛ امــا از آنجــا  کــه تعــداد قابــل  توجهــی از 
ــرای  ــس ب ــتند؛ پ ــی نیس ــرای مقدمات ــه دانشس ــان، دانش آموخت ــتی کرم ــی زرتش ــخصیت های فرهنگ ش

ــت. ــده اس ــتفاده  ش ــان اس ــتیان کرم ــن زرتش ــفاهی در بی ــخ ش ــأ، از تاری ــن خ ــردن ای ــرف ک برط
ــود، الزم  ــه ش ــن پرداخت ــه ســبک نوی ــران ب ــرورش ای ــوزش  و پ ــش زرتشــتیان در آم ــه نق ــه ب ــش از آنک پی
اســت ابتــدا آمــوزش و پــرورش ســنتی کــه در ایــران رایــج بــوده و همچنیــن جایــگاه اقلیت هــای 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 

ــه ســبک ســنتی در میــان زرتشــتیان پرداختــه می شــود. چگونگــی آمــوزش  و پــرورش ب

3( آموزش  و پرورش سنتی زرتشتیان
دیــن زرتشــتی به عنــوان یکــی از ادیــان یکتاپرســتی همــواره انســان را بــه امــور نیــک، خدمــت بــه خانــواده 
و ســرزمین فرمــان داده اســت. ســن شــروع تحصیــل در کتاب هــای زرتشــتیان، هفت ســالگی ذکرشــده اســت؛ 
ــوص  ــاس مخص ــد لب ــد از آن می توان ــد و بع ــوزش می بین ــن آم ــط والدی ــه توس ــودک در خان ــش از آن ک پی
زرتشــتی -ســدره و ُگشــتی )کمربنــد مخصــوص(- را بــر تــن کنــد و آمــاده انجــام مراســم  دینــی شــود. بــا 
ــه ــه آن ســفارش شــده، کمــک ب ــداد ب ــرات ســه گانه مخصــوص کــه در وندی ــه اینکــه یکــی از خی  توجــه ب

همنــوع در راه علــم و تربیــت اســت؛ زرتشــتیان در طــول تاریــخ بــه ســاختن مــدارس اقــدام کرده انــد )شــاهرخ، 
.)206

ــوان  ــالم به عن ــن اس ــم دی ــت و کم ک ــش یاف ــتی کاه ــدان زرتش ــدرت موب ــانی، ق ــت ساس ــراض دول ــا انق ب
مذهــب رســمی جایگزیــن دیــن زرتشــت شــد. زرتشــتیان کــه مجبــور شــده بودنــد بــه شــهرهایی کویــری و 
ــد، به واســطه داشــتن آیینــی متفــاوت از بســیاری  دور از مرکــز حکومــت همچــون کرمــان و یــزد پنــاه ببرن
ــادی  ــه آب ــت ب ــن زرتش ــد فرامی ــطه تأکی ــتر به واس ــده و بیش ــروم ش ــی مح ــات اجتماع ــاغل و امکان از مش
ــز  ــکی نی ــا پزش ــی ی ــون ستاره شناس ــاغلی چ ــد. مش ــاورزی روی آورده بودن ــون کش ــاغلی چ ــه مش ــن، ب زمی
ــواده آمــوزش داده می شــد. عامــه زرتشــتیان -همچــون ســایر  ــد در خان ــه فرزن ــدر ب ــی از پ به صــورت موروث
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 
می شــد. عــالوه بــر ایــن، کرمــان شــهری بــود کــه بارهــا مــورد هجــوم اقــوام مختلــف تــرک، مغــول، ازبــک 
ــه راه  ــی ب ــه نسل کش ــان ک ــاه و آقامحمدخ ــون نادرش ــاهانی چ ــی ش ــی از لشکرکش ــه و حت ــرار گرفت و... ق
می انداختنــد، در امــان نمانــده بــود. خــواه و  ناخــواه در ایــن شــرایط، زندگــی بــر افــرادی کــه اقلیــت مذهبــی 
 محســوب می شــدند و بنــا بــه دســتور برخــی حــکام  بایــد در خــارج دروازه هــای شــهری ســاکن می شــدند، 

سخت تر می شد.
در پــی زندگــی در جامعــه اســالمی، موبــدان و دســتوران زرتشــتی بــرای بقــا و حفــظ موجودیــت دیــن خــود، 
ــد  ــت زرتشــتی تأکی ــن اســالم و دیان ــر روی شــباهت های مابی ــد ب ــالش کردن ــد و ت ــی را آموختن ــان عرب زب
کننــد. بنابرایــن آتــش و خورشــید را برابــر کعبــه و قبلــه، و ایــزدان کهتــر را برابــر فرشــتگان معرفــی کردنــد. 
همچنیــن بــا نوشــتن کتاب هایــی چــون اشــکند ُگمانیــک ویچــار )گــزارش گمــان شــکن( در قــرن 3ق/ 9م، 
ــد،  ــرار گیرن ــر مــورد آزار ق ــاب معرفــی شــوند و کمت ــرای اینکــه اهــل کت ــد و ب ــاع کردن ــت خــود دف از دیان
مقــرر کردنــد آییــن وندیــداد را بجــای آنکــه زمزمــه کننــد، از روی کتــاب بخواننــد )بویــس، 1386: 273-271(. 
بــا ایــن  وجــود، بســیاری از موبــدان پــس از گرویــدن بــه اســالم، بســیاری از نوشــته های کمیــاب پهلــوی و 
حتــی اوســتا را می ســوزاندند تــا نشــان دهنــد کامــاًل از دیــن گذشــته روی برگردانده انــد )همــان، 274(. البتــه 
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ــد کــه بیشــتر کتاب هــای  زرتشــتیان کرمــان کــه تعــداد کمــی از ایشــان پهلــوی می دانســتند، معتقــد بودن
ایشــان در زمــان حملــه آقامحمدخــان بــه کرمــان ســوزانده شــده اســت )سروشــیان، 1988: 171(.

به رغــم همــه مشــکالتی کــه زرتشــتیان بــا آن درگیــر بودنــد؛ در اوایــل حکومــت قاجــار، چنــد مکتب خانــه 
در کرمــان بــا پشــتیبانی مالــی افــراد باســواد زرتشــتی همچــون مــال ظهــراب، مــال رســتم و مــال بهــروز اداره 
ــواد  ــر باس ــت ب ــان، دالل ــتیان کرم ــامی زرتش ــال در اس ــوند م ــود پیش ــی، 1384: 109(. وج ــد )روح االمین می ش
ــان  ــان نش ــخ کرم ــورخ، در تاری ــم و م ــوان منج ــی به عن ــخصیت تاریخ ــد ش ــر چن ــخص دارد و ذک ــودن ش ب
می دهــد کــه ســوادآموزی ســنتی زرتشــتیان -یعنــی آمــوزش از پــدر بــه فرزنــد- در برخــی خانواده هــا بســیار 

موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
مهاجــرت زرتشــتیان بــه هندوســتان و ارتبــاط گســترده بــا پـــارسیان هنــد، ســبب آگاهــی پارســیان هنــد 
ــت  ــالح وضعی ــرای اص ــی ب ــس نمایندگان ــد. پ ــان ش ــان ایرانیش ــی هم کیش ــامان اجتماع ــه س ــت ناب از وضعی
زرتشــتیان عــازم ایــران شــدند. مانکجــی لیمجــی هاتریــا، یکــی از مهم تریــن نماینــدگان پارســیان هنــد در 
ایــران بــود کــه در آوریــل 1854م/ شــوال 1270ق در بنــدر بوشــهر پیــاده شــد )بویــس، 1364: 426(. اصالحــات 
او تغییــرات اساســی در وضعیــت زرتشــتیان ایرانــی ایجــاد کــرد و زمینه ســاز آمــوزش و ســوادآموزی زرتشــتیان 

بــه ســبک نویــن شــد.
ارتبــاط زرتشــتیان کرمــان و پارســیان هنــد از قرن هــا پیــش خصوصــاً در دوران صفــوی شــکل گرفته بــود. در 

تاریــخ کرمــان، نمونه هایــی از ایــن ارتبــاط ثبت شــده اســت کــه در ادامــه بــدان اشــاره می شــود:
در ســال 1000ق/ 1592م دســتور جاماســب والــی 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 )سروشــیان،1371: 17؛ نجمــی، 315(. او کــه بــرای راهنمایــی موبــدان هنــدی رفتــه بــود، 

متوجــه شــد تقویــم هنــد از تقویــم ایرانــی یــک مــاه عقب تــر اســت )بــار و دیگــران، 111(.
ــی  ــی راه ــاه گورکان ــر ش ــوت اکب ــر دع ــا ب ــیروان بن ــتور انوش ــر دس ــیر پس ــتور اردش ــد، دس ــال بع ــک س ی
هندوســتان شــد و در آنجــا یــک واژه نامــه پارســی -کــه تــا آن زمــان میــان زرتشــتیان کرمــان رواج داشــت- 

ــان بازگشــت )سروشــیان، 1371: 16؛ نجمــی، 321(. ــه کرم ــار ســال، ب ــد از چه نوشــت و بع
ــاب کیخســرو شــاهرخ محســوب  مــال گشتاســب پــدر مــال اســکندر پــدر مــال شــاهرخ کــه جــد پــدری ارب
می شــود؛ منجــم مــورد توجــه آقامحمدخــان قاجــار بــود کــه ورود او بــه کرمــان را پیشــگویی کــرد. وی یکــی 

ــود )شــهمردان، 561(. ــی ب از بزرگ تریــن منجمــان و ســتاره شناســان کرمان
طبــق نوشــته دکتــر محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی در حاشــیه تاریــخ کرمــان وزیــری، یــک منجــم زرتشــتی 
کرمانــی بــه نــام اســکندر پســر مــال گشتاســب، در 1269ق/ 1853م تاریخــی در بــاب کرمــان نوشــت و آن را 
محقــق التواریــخ نــام گذاشــت. نســخه ای از ایــن کتــاب کــه در مــورد تاریــخ پیــش از اســالم اســت، اکنــون 
ــد  ــه خــط بهــروز فرزن ــوم شــوروی )روســیه( موجــود اســت ب در انســتیتوی شــرق شناســی فرهنگســتان عل

مؤلــف )نجمــی، 451(.
4( آموزش  و پرورش به شیوه نوین

ــان  ــی  شــاه قاجــار، ایرانی ــان حکومــت فتحعل ــران و روس در زم ــران در جنگ هــای ای ــال شکســت ای ــه دنب ب
 کم کــم متوجــه ضعــف و عقب ماندگــی خــود خصوصــاً در زمینه هــای نظامــی، آموزشــی و... شــدند.

ــران پیشــگام شــد.  ــور ای ــن شــرایط در اصــالح ام ــر ای ــرای تغیی ــار ب ــام قاج ــد خوش ن ــرزا ولیعه ــاس می عب
ــرای خــروج ایــران از ایــن وضعیــت انجــام داد، فرســتادن  یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه عبــاس میــرزا ب
ــد  ــه نفــع کشــور اســت، بیاموزن ــا آنچــه ب ــود ت ــه کشــورهایی چــون انگلســتان و روســیه ب ــان ایرانــی ب جوان
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ــن  ــرای آموخت ــی ب ــان ایران ــره از جوان ــج نف ــی پن ــال 1230ق/ 1815م هیأت ــد. در س ــور بازگردن ــه کش و ب
ــن  ــت، 24(. ای ــدند )آدمی ــتان ش ــه انگلس ــی روان ــت طبیع ــان و حکم ــی، زب ــه، ریاض ــب، توپخان ــی، ط مهندس
ــان مــی پرداختنــد،  ــا کشــور میزب ــه مقایســه کشــور خــود ب ــه اول ب ــه انگلســتان، در وهل ــا ورود ب ــان ب جوان
میــزان تفاوت هــا را بررســی می کردنــد، بیــش  از پیــش بــه عقــب مانــدن خــود نســبت بــه کشــورهای غربــی 
ــه-  ــه شــود حیرتنام ــر اســت گفت ــا -بهت ــوان ســفرنامه ی ــا نوشــتن خاطــرات خــود به عن ــد و ب ــی می بردن پ
ــح  ــد. یکــی از ایــن دانشــجویان بازگشــته از فرنــگ میــرزا صال علــل عقب ماندگــی ایــران را تحلیــل می کردن
ــی از  ــاند. یک ــه چــاپ رس ــران ب ــار در ای ــذ اخب ــام کاغ ــا ن ــران را ب ــه ای ــه نخســتین روزنام ــود ک شــیرازی ب
 موضوعاتــی کــه مــورد توجــه وی قــرار گرفــت مســأله مــدارس مخصوصــاً مدرســه طــب و مــدارس آکســفورد

 و کمبریج بود )همان، 27(.
ــد؛  ــا علــوم و فنــون جدیــد از فرنــگ بازگشــته بودن ایــن نوشــته ها و همچنیــن بازگشــت دانشــجویانی کــه ب
زمینه ســاز آگاهــی در بیــن مــردم شــد و نســلی بــه وجــود آورد کــه مایــل بودنــد فرزندانشــان بــرای تعلیــم 
ــوند.  ــرب ش ــدن غ ــای متم ــی دنی ــوند- راه ــی ش ــه کس ــرای اینک ــان؛ ب ــر خودش ــه تعبی ــا -ب ــت ی  و تربی
 میــرزا تقی خــان فراهانــی ملقــب بــه امیرکبیــر از ســال 1264-1268ق/ 1848-1851م صدراعظــم 
ــه در تاریــخ  ــود؛ بزرگ تریــن اصالحــات تجددخواهان ــر از قائم مقــام اول ب ــود. وی کــه متأث ناصرالدیــن  شــاه ب
ــد، ایجــاد مدرســه  ــوم و فنــون جدی ــج عل ــرای تروی ــر ب ــم زد. یکــی از اقدامــات امیرکبی ــران را رق معاصــر ای
ــی و خارجــی از  ــوزگاران داخل ــوم، آم ــوزش عل ــرای آم ــاح شــد. ب ــس از مرگــش افتت ــه پ ــود ک ــون ب دارالفن
ــا ایجــاد دارالفنــون، آمــوزش بــه روش  کشــورهایی چــون فرانســه، اتریــش و آلمــان بــه کار گرفتــه شــدند. ب
ــا آنچــه درگذشــته  جدیــد در ایــران آغــاز شــد و بــه دنبــال آن، مــدارس دیگــری بــا روش هایــی متفــاوت ب

ــد. ــاخته ش ــف س ــهرهای مختل ــد، در ش ــس می ش تدری
ــس  ــاً پ ــار و خصوص ــردم در دوران قاج ــداری م ــانه های بی ــی از نش ــروی، یک ــد کس ــته های احم ــق نوش طب
ــط  ــال 1275خ )1314ق( توس ــران از س ــتان در ای ــود. دبس ــتان ها ب ــزون دبس ــو، رواج روزاف ــه تنباک از واقع
ــدا تأســیس  ــاح شــد. در ابت ــران افتت ــز و ســپس در ته ــه، نخســت در تبری ــت امین الدول ــا حمای رشــدیه و ب
ــرو شــد، چراکــه ایجــاد دبســتان ها باعــث رکــود مکتب خانه هــا می شــد  ــا مخالفــت روحانیــان روب مــدارس ب
ــتقبال  ــان و اس ــی از روحانی ــت برخ ــا حمای ــم ب ــا کم ک ــاد؛ ام ــر می افت ــه خط ــان ب ــع ایش ــن مناف و این چنی
ــر شــهری  ــران کمت ــان مشــروطیت صــادر شــد- در ای ــه فرم ــا ســال 1285خ -ک ــدارس، ت ــن م ــردم از ای م

وجــود داشــت کــه حداقــل یــک مدرســه نداشــته باشــد )کســروی، 39-38(.
ســر پرســی ســایکس انگلیســی کــه در ســال 1893م بــه ایــران ســفر کــرد و مؤســس کنســولگری انگلســتان 

در کرمــان و سیســتان اســت؛ در خاطــرات خــود در مــورد آمــوزش  و پــرورش ایــران چنیــن می نویســد:

ــه  ــط ب ــد و بعضــی از پســرها فق ــدی نشــان می دهن ــاًل بی عالقگــی و القی ــارف کام ــه مع ــا نســبت ب »ایرانی ه
خوانــدن چنــد جــزوه قــرآن کــه بــه زبــان عربــی اســت و معنــی آن را نمی فهمنــد، اکتفــا می کننــد و حقــوق 
ــد لنــدن  ــوز مــی گوین ــدر حقــوق یــک نفــر پیشــخدمت اســت و جــای تعجــب نیســت کــه هن معلمــان به ق
ــه رواج ــن اشــتباه از دوران صفوی ــس اســت. ای ــوس اطل ــه یکــی از شــهرهای آن اقیان ــام کشــوری اســت ک  ن

داشته است.« )سایکس، 241-240(

ــود  ــه می ش ــد؛ متوج ــفر می کن ــران س ــه ای ــدداً ب ــه مج ــد هنگامی ک ــه می کن ــه آن اضاف ــی ب ــی در پاورق ول
ــه تأسیس شــده، دانشــگاه و دانشســرا راه  ــه و زنان ــر نظــر وزارت فرهنــگ، دبســتان های متعــدد مردان کــه زی
ــکا  ــا و آمری ــه اروپ ــد و حتــی دانشــجویان ب ــت مــی کنن ــوزگاران حقــوق مکفــی دریاف ــاده ، معلمــان و آم افت

ــد. ــود می رباین ــان خ ــبقت از همگن ــوی س ــات گ ــب در امتحان ــد و اغل می رون
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4-1( آموزش  و پرورش زرتشتیان کرمان
ــدارس  ــاز م ــود، از دیرب ــوب می ش ــران محس ــای ای ــن ایالت ه ــن و مهم تری ــی از کهن تری ــه یک ــان ک در کرم
مختلفــی ســاخته می شــد؛ امــا ایــن مــدارس همچــون مدرســه قبــه ســبز در قــرن 7 )بانــی؛ تــرکان خاتــون 
قراختایــی(، مدرســه گنجعلــی خــان در قــرن 11 )بانــی؛ گنجعلــی خــان زیــک(، مدرســه شــفیعیه در ضلــع 
ــع شــرقی مســجد  ــی خــان(، مدرســه در ضل ــواده گنجعل ــرزا شــفیع ن ــی؛ می ــرن 12 )بان ــدان خــان در ق می
جامــع در قــرن 12 )بانــی؛ درگاه قلــی بیــگ(، مدرســه معصومیــه1 در قــرن 12 )بانــی؛ معصــوم بیــگ، حاکــم 
صفــوی(، مدرســه ابراهمیــه در اواخــر قــرن 12 و... بیشــتر شــبیه بــه حــوزه علمیــه بودنــد، بنــا بــه مذهبــی 
ــه همــان شــیوه قدیمــی  ــرای تبلیــغ مذهــب وی ســاخته می شــدند و ســبک آمــوزش ب کــه بانــی داشــت ب

ــت. ــورت می گرف ــا ص در آنج
ــه  ــان ب ــود، ایرانی ــران شــده ب ــی کــه فرســتاده پارســیان هنــد در عهــد ناصــری یعنــی مانکجــی وارد ای زمان
ــا  ــد. ب ــد آشــنا شــده بودن ــرورش جدی ــا آمــوزش  و پ ــود؛ ب لطــف اصالحاتــی کــه در جامعــه صــورت گرفتــه ب
ایــن  حــال بــه دلیــل شــرایط نامســاعد اجتماعــی زرتشــتیان، تفاوتــی در زندگــی ایشــان صــورت نــداده بــود. او 
به محــض ورود بــه ایــران و اطــالع از شــرایط نابــه ســامان زرتشــتیان، شــروع بــه اصالحــات مهــم و اساســی 
خــود کــرد و بدیــن ترتیــب نــام خــود را به عنــوان منجــی زرتشــتیان ایرانــی عهــد قاجــار، در تاریــخ جاودانــه 

ســاخت.
ــا  ــری، از آن ه ــی محــروم و طردشــده در حاشــیه شــهرهای کوی ــوان اقلیت ــی زرتشــتیان به عن ــال ها زندگ س
افــرادی ســاخته 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 می شــد و بــه فقــر آن هــا دامــن مــی زد. بنابرایــن 
ــوق  ــع ســاختن ایشــان از حق ــود شــرایط اقتصــادی زرتشــتیان، مطل ــس از بهب ــدام مانکجــی پ نخســتین اق

اولیه شــان بــود و ایــن امــر تنهــا از طریــق ســوادآموزی میســر بــود، وی در ایــن  بــاره نوشــت:
»زرتشــتیان به ســان ریگــی در خرمــن گنــدم مســلمین ســرگردان بودنــد. مردمــی کــه در گــرداب مشــکالت 
و بی ســوادی غرقــه بودنــد. جمعیتــی کــه به زحمــت از هــر صــد نفرشــان، دو نفــر در اجتمــاع شــغل و مقــام 

درخــوری داشــتند.« )بویــس، 1364: 427(

پــس از تأســیس مــدارس زرتشــتی در تهــران، یــزد و کرمــان -کــه عــالوه بــر کــودکان زرتشــتی، بســیاری از 
کــودکان غیــر زرتشــتی هــم از آن بهــره بردنــد- اقــدام دیگــر وی ارتبــاط صمیمانــه بــا علمــا و دانشــمندان، 
ــی، 6(.  ــود )امین ــا ب ــه آن ه ــود ب ــتی خ ــم- و هنردوس ــات عل ــاب و اثب ــی کمی ــب خط ــع آوری کت ــت جم جه
ســپس بــه همــراه خــود، 12 کــودک از کرمــان و 20 کــودک از یــزد را بــا قبــول مخــارج زندگیشــان و حتــی 
کمک هزینــه ای بــرای والدینشــان، بــرای آمــوزش بــه تهــران بــرد. در ایــن  بــاره خطــاب بــه زرتشــتیان کرمــان، 

در جلســه روز خورشــید ایــزد و تیرمــاه 1235 یزدگــردی در پــای آتــش ورهــرام کرمــان اظهــار داشــت:
»می خواهــم چنــد نفــر بچه هــا را بــا خــود بــه تهــران ببــرم کــه در آنجــا درس بخواننــد و عالــم و دانــا شــوند، 
ولــی مــادر و پــدر ایشــان مانــع می شــوند. اکابــران می داننــد کــه پریشــانی جماعــت همــه بــه جهــت نادانــی 
ــم در  ــان ه ــد و خودت ــران درس بخوانن ــا در ته ــه بچه ه ــد ک ــم کرده ان ــایلی فراه ــه وس ــت ک ــن اس ــت، ای اس
اینجــا اقــرار نموده ایــد کــه همــه بدبختی هــا به واســطه نادانــی اســت. حــاال مــن مســؤولیت را از گــردن خــود 
دور کــردم. اگــر کســی بچه هــا را نفرســتد تــا درس بخواننــد، شــما مشــغول الذمه هســتید.« )نمیرانیــان،  225(

بعد از اقدامات مانکجی، چند مدرسه برای نوباوگان در محله های زیر پایه گذاری شد:
1( محله شهر به سرپرستی دستور رستم، دستور جهانگیر

2( محله پرموتن به سرپرستی مال شاهرخ، مال اسکندر )پدر ارباب کیخسرو شاهرخ(

1( حوزه علمیه کرمان.
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3( محله دولت خانه مدرسه دخترانه ای به سرپرستی مال رستم و جمشید خداداد
4( محله قبه سبز

5( محله خواجه خضر
6( محله چارسوق کهنه

ــر  ــر جهانگی ــای دکت ــزرگ آق ــان )پدرب ــد مرزب ــر و موب ــد جهانگی ــتی موب ــه سرپرس ــر ب ــدارس فوق الذک م
اشــیدری( اداره می شــد )روح االمینــی، 1384: 110(. اربــاب کیخســرو شــاهرخ کــه یکــی از مهم تریــن زرتشــتیان 
ــر ــر نظ ــه زی ــا ک ــن مکتب خانه ه ــی از ای ــود در یک ــرادر خ ــراه ب ــه  هم ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــر ب ــخ معاص تاری

مال مرزبان اداره می شد، دروس ابتدایی را گذراند )پرخیده، 1385(.
ــه  ــود ک ــتان ب ــتای قناتغس ــان و روس ــکده ها در کرم ــازی آتش ــی، بازس ــات مانکج ــر اقدام ــن از دیگ همچنی
به عنــوان دومیــن هــدف وی در بحــث تعلیــم و تربیــت، در کتیبه هایــی کــه بــرای ایــن اقدامــات نوشــته و در 
مــوزه ســنگ های کرمــان )گنبــد جبلیــه( و مــوزه مردم شناســی زرتشــتیان )خیابــان بــرزو آمیغــی( موجــود 

اســت؛ مطــرح شــده اســت:

ــه پرستشــگاه  ــۀ مینونشــان ک ــن خان ــن  شــاه قاجــار ای ــروز ناصرالدی ــگام پادشــاهی خســرو فی »خجســته هن
ــدان داد و دهــش انجمــن زرتشــتیان هندوســتان کــه از پارســیان  ــاوری ارزانــش خداون ــزدان اســت از ی واالی
نــژاد باســتان ایراننــد و کوشــش بهدیــِن ســتوده آییــن، مانکجــی پــوِر بهشــتی روان لیمجــی هوشــنگ هاتریــای 
هندوســتانی پارســی نــژاد انجمــن زرتشــتیان ایــران در شــهر کرمــان ســاخته  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 به جای آورند؛

دوم دبیرستان باشد و زرتشتیان در اینجا آمده، دانش آموز 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 هم داستان 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 ماننِد آن، دیگر 
کارهای شایسته است؛

ــا ششــم مــاه  ــر ب ــزد از اردیبهشــت ماه قدیــم 1228 یزدگــردی براب انجــام یافــت در روز پنجشــنبه ورهــرام ای
ربیــع االول 1275 هجــری هم بــار بــر 14 مــاه اکتبــر ســال 1858 عیســوی بــه خــط کمتریــن وهدیــن بهــروز 

ابــن اســکندر ابــن گشتاســب کرمانــی.«

4-1-1( اماکن آموزشی زرتشتیان کرمان
ــرن  ــدود 3 ق ــه ح ــت آن ب ــه قدم ــه اســت ک ــه دولت خان ــان، محل ــای زرتشــتی نشــین کرم ــی از محله ه یک
ــگارش فریــدون بــن شــهریار کــه تاریــخ تحریــر  ــه مندرجــات یــک ســند تاریخــی خطــی ن می رســد. بنــا ب
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ــه اهتمــام  ــه، مدرســه ای ب ــه ســال 1319ق/ 1901م اســت؛ در جنــب آتشــکده )درب مهــر2( دولت خان آن ب
ــا شــد کــه در آن  ــی در ســال 1315ق/ 1897م بن ــزدی و اردشــیر خســرو صنــدل کرمان ــوالد اســفندیار ی پ
عــده ای مشــغول تحصیــل بوده انــد )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 مرتب تــر و منظم تــر 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 به عنــوان یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن مــدارس کرمــان معرفــی 
ــر انجمــن زرتشــتیان  ــه دفت ــک ب ــی نزدی ــرزو آمیغ ــان ب ــه در خیاب ــام دارد ک می شــود؛ مدرســه ایرانشــهر ن
کرمــان و آتشــکده اصلــی قــرار دارد. بانــو فاطمــه بیگــم روح االمینــی در کتــاب گنجینــه )آمــوزش  و پــرورش 
کرمــان در آینــه تاریــخ( مــدارس زرتشــتی چــون ایرانشــهر و پــس  از آن کاویانــی، شــهریاری و مدرســه اربــاب 

کیخســرو شــاهرخ را چنیــن معرفــی می کنــد:
ــالش انجمــن زرتشــتیان  ــا ت ــاه 1285ش ب ــم بهمن م ــی ایرانشــهر در نه ــهر: دبســتان مل ــه ایرانش مدرس
کرمــان تأســیس گردیــد. زمیــن ایــن آموزشــگاه را اربــاب گشتاســب زرتشــتی اهــدا کــرد کــه در حقیقــت بــاغ 
ــه کمــک عــده ای  ــود. ســایر کالس هــا و ســاختمان های آن ب شــخصی اش، واقــع در حوالــی دروازه ناصریــه ب
از خیریــن زرتشــتی ســاخته شــد و امتیــاز مدرســه در دوره رضــا شــاه، طــی نامــه شــماره 19220 مورخــه 
ــرزو آمیغــی صــادر گشــت. مدیــران مدرســه آقایــان شــادروان  ــام آقــای ب ــه ن 1314/4/17 وزارت فرهنــگ ب
اربــاب کیخســرو شــاهرخ )نماینــده زرتشــتی ها در مجلــس شــورای ملــی(، دســتور کیخســرو، دســتور رســتم، 
ــی، ــی خدای ــاوجی، عل ــدی س ــان، ابوالحســن ارجمن ــم آبادی ــره(، خدارح ــد ثم ــاح )احم ــاج مصب ــوم ح  مرح

علی الفت، میرزا برزو آمیغی، منوچهر کاویانی، محمد فالحتی و رضا صابری بودند.
ــه  ــق ب ــن آموزشــگاه موف ــر از ای ــداد 953 نف ــا 1332 تع ــده، از ســال 1304 ت ــق به عمل آم ــر اســاس تحقی ب
ــده ؛ و حــدود 508 نفــر ســیکل اول متوســطه را  ــان دوره ابتدایــی )کالس ششــم( گردی اخــذ گواهینامــه پای
ــاً  ــن آموزشــگاه در ســال 1320خ، جمع ــان رســانده اند. طبــق اطالعــات موجــود، ای ــه پای ــن مدرســه ب در ای
242 نفــر دانش آمــوز داشــته کــه از ایــن تعــداد، 90 نفــر در ســیکل اول و بقیــه در مقطــع دبســتان تحصیــل 

نــد. می نموده ا
ــخاص  ــن اش ــوان از ای ــد، می ت ــت می کرده ان ــهر فعالی ــی ایرانش ــتان مل ــه در دبس ــی ک ــان و کارکنان از معلم
یــاد کــرد: بهــرام آریانــی، شــهریار غیبــی، علــی محمــودی، محمدجــواد امامــی، جهانگیــر یگانگــی، مهــدی 
ــی،  ــد موالی ــروپور، مرواری ــده خس ــتمی، تابن ــن رس ــاورزیان، پروی ــروش کش ــی، س ــداداد کوچک ــق، خ صدی
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 بوده انــد. نکتــه قابل ذکــر ایــن اســت کــه در ایــن 
ــیحیان و  ــا از مس ــن حرفه ه ــاتید ای ــد و اس ــوزش داده می ش ــی آم ــاری و خیاط ــای نج ــگاه، حرفه ه آموزش

یهودیــان اصفهــان بودنــد.
مدرســه ایرانشــهر از ســال 1332خ بــه بعــد، فقــط ســه کالس آخــر دبســتان را دارا بــود و به تدریــج دبســتانش 
ــی کــه یکــی دیگــر  ــه شــعبه دبســتان کاویان ــن موجــود، شــاگردان ب ــر طبــق قرائ ــه تعطیلــی نهــاد و ب رو ب

 2( زرتشــتیان بــه آتشــکده هایی کــه در محله هــا  ســاخته اند، درب مهر )نگارش درســت و البتــه منطبق بر تلفظ شــفاهی اهالی بومی؛
ــام آُدریــان می شناســند، متمایــز  ــا ن ــا آتشــکده اصلــی کــه ب »دِر مهــر« اســت- فصلنامــه ایــران شناســی( مــی گوینــد و آن را ب

می کننــد.
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ــهر  ــا، ایرانش ــی گزارش ه ــور در بعض ــه مزب ــام مدرس ــی ن ــتند. حت ــل گش ــود، منتق ــتیان ب ــدارس زرتش از م
)کاویانــی ســابق( ذکــر شــده )مثــل گــزارش پایــان ســال تحصیلــی 35-1334( و به تدریــج فقــط دبیرســتان 

در آن محــل بــه کار خــود ادامــه داد )روح االمینــی، 1384: 149-142(.
مدرســه ملــی شهریاری: دبســتان دخترانــه شــهریاری در ســال 1297خ بــه همــت شــادروان خدابخــش 
تفتــی، در محــل دروازه ناصریــه تأســیس یافــت. تــا ســال 1323خ، قســمت عمــده  هزینه هــای آن را اربــاب 
شــهریار خســرو راوری می پرداخــت و از ایــن ســال بــه بعــد اداره کننــده  آن آمــوزش  و پــرورش شــد. در ســال 
ــه مدرســه  ــال ب ــه 900 ری ــت ماهیان ــوده و دول ــا ســوم دو شــعبه( ب 1326خ، مدرســه دارای 9 کالس )اول ت

ــرده اســت. کمــک می ک
از اولیــن رئیســان مدرســه می تــوان از خانم هــا هامــاس، مصــور، آمــوزگار ثمــره و کشــور مزدیســنا نــام بــرد. 
آمــار مدرســه در اســفندماه 1320، 325 نفــر؛ در اردیبهشــت 1324، مجمــوع دانــش آمــوزان در ایــن مــاه 240 

نفــر؛ و در ســال تحصیلــی 30-31 مدرســه دارای 9 کالس و مجموعــاً تعــداد 267 دانــش آمــوز بــوده اســت.
ــرای  ــان ب ــی 50 توم ــه ماه ــه درحالی ک ــن مدرس ــس ای ــی و مؤس ــخ 1307خ، بان ــا تاری ــه: ت ــه مدرس بودج
مخــارج مدرســه تقبــل فرمــوده بودنــد، شــخصاً کلیــه مخــارج مدرســه را می پرداختنــد و ایــن مدرســه از جــای 
دیگــر عایــدی نداشــت؛ ولــی از تاریــخ مذکــور، مرقــوم فرمودنــد کــه بیــش از ایــن مبلــغ نمی تواننــد تأدیــه 
ــد و به طــور متوســط هــر مــاه 29 تومــان  ــه گرفتــن شــهریه از اطفــال مدرســه گردی ــذا شــروع ب نماینــد، ل
نیــز از اول مهــر تــا بــه امــروز عایــد شــده و بقیــه را مدرســه از ســال 1338 مقــروض شــد و از وزرات فرهنــگ 

کمــک خواســت )روح االمینــی، 1384:  220-216(.
ــی: زنده یــاد گیــو اردشــیر کاویانــی در شــهریورماه 1303خ، مدرســه کاویانــی را در  مدرســه ملــی کاویان
کــوی خــارج ناصریــه بنــا نهــاد. طبــق ســندهای موجــود، ایــن آموزشــگاه حداکثــر دارای ســه  پایــه تحصیلــی 
ــده   ــی ایرانشــهر خوان ــام مل ــه ن ــن مدرســه ب ــوده  اســت. در بعضــی ســندها ای ــد شــعبه ب ــه در چن و هــر پای

شده است.
محــل آن در گزارش هــا در خــارج کــوی خــارج ناصریــه و مطابــق بــا اصــول بهداشــت و بــا مســاحت 2200 
مترمربــع و دارای 12 اتــاق، یــک ســالن بــه مســاحت 920 مترمربــع نوشــته  شــده اســت.  آمــار دانــش آمــوزان 
در پایــان ســال 27-26 در ســه شــعبه کالس اول، 92 نفــر؛ کالس دوم در دو شــعبه 57 )جمعــاً 149 نفــر(؛ و 
در دی مــاه 32 در پایــه اول تــا ســوم، 170 نفــر؛ آذرمــاه 36 بــا همیــن ســه  پایــه، 184 نفــر؛ و در دی مــاه 38 

نیــز بــا همیــن ســه پایــه، 187 نفــر گــزارش  شــده اســت )روح االمینــی، 1384: 239-235(.
دبیرســتان کیخســرو شــاهرخ: ایــن آموزشــگاه در تاریــخ شــهریورماه 1329خ بــه همــت اربــاب شــهریار 
خســرو راوری و کمــک و کوشــش خیراندیشــان زرتشــتی در محــل زمین هــای زریســف -کوچــه مریض خانــه- 
در زمیــن وســیعی احــداث شــد. بـــودجه آن از طریــق اخـــذ شــهریه از دانــش آمــوزان و انجمــن زرتشتیـــان، 
ــد.  ــش آمــوزان مســلمان و زرتشــتی تحصیــل می کردن ــن مـــدرسۀ شــش کالســه، دان تأمیــن می شــد. در ای

مدیــران اولیــه ایــن آموزشــگاه خانــم کشــور مزدیســنا و شــادروان بــرزو آمیغــی بوده انــد.
در ســال 36، رئیــس 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 خانم هــا پــوران همتــی، 
کتایــون خــدادادی، فرنگیــس فروهــری، فاطمــه حجــت، فاطمــه گنجعلــی خانــی، پریدخــت رشــیدی و پرویــن 

آمیغــی. دفتــرداران آموزشــگاه خانم هــا میهــن کیهانــی و مهردخــت فــروزان بودنــد.
طبــق گــزارش فروردیــن 38؛ آمــار کالس پنجــم 22 نفــر، چهــارم 27 نفــر، ســوم 35 نفــر، دوم 41 نفــر، اول 

43 نفــر )جمعــاً 168 نفــر( بــوده اســت )روح االمینــی، 1384: 411-410(.
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فصلنامه ایران شناسی

4-1-2( شخصیت های فرهنگی زرتشتیان کرمان
ــه  ــد توج ــود. بای ــی ب ــان انگلیس ــت، درس زب ــرار گرف ــه ق ــدارس موردتوج ــن م ــه در ای ــی ک ــی از دروس یک
ــان  ــاً کرم ــران و خصوص ــس در ای ــوذ سیاســت های انگلی ــم نف ــیزدهم هجــری، کم ک ــرن س ــه از ق داشــت ک
ــود؛  ــد مراوداتشــان گســترده شــده ب ــا پارســیان هن ــن ســال ها ب ــه در ای ــان ک بیشــتر شــد. زرتشــتیان کرم
ــات  ــد و در ارتباط ــر بودن ــد بیشــتر تاج ــیان هن ــه پارس ــد. اینک ــده بودن ــنا ش ــان آش ــن زب ــا ای ــواه ب خواه ناخ
ــوزش  ــه آم ــه ب ــد توج ــث ش ــند، باع ــته باش ــاط داش ــود ارتب ــان خ ــا همکیش ــتند ب ــل داش ــاری تمای تج
ــناس ترین ــی از سرش ــهر، یک ــه ایرانش ــه در مدرس ــت ک ــل نیس ــد. بی دلی ــش یاب ــات افزای ــاب و ریاضی  حس

شخصیت های ریاضیدان ایران در تاریخ معاصر؛ زنده یاد پرویز شهریاری، معرفی می شود.
ــود. بســیاری  ــه ب ــش  یافت ــالیان افزای ــن س ــه در ای ــود ک ــی ب ــی از بحث های ــران یک ــه دخت ــوزش ب ــه آم توج
ــدارس و  ــتاران م ــان و پرس ــه معلم ــدند ب ــل ش ــا تبدی ــهریاری بعده ــی ش ــتان مل ــوزان دبس ــش آم از دان
ــوان  ــش به عن ــه نام ــرد ک ــام ب ــر جمشــیدی ن ــو گوه ــوان از بان ــه، می ت ــرای نمون ــان. ب ــتان های کرم بیمارس

ــد. ــان می درخش ــخ کرم ــرده، در تاری ــای تحصیل ک ــن مام اولی
ــا  ــت می شــدند، ب ــان زرتشــتی حمای ــن زرتشــتیان و بانی ــط از ســمت انجم ــدا فق ــه در ابت ــدارس ک ــن م ای
پذیــرش کــودکان بــدون توجــه بــه دیــن و مذهبشــان، و همــکاری آمــوزگاران زرتشــتی و مســلمان در کنــار 
هــم، فرهنــگ زندگــی مســالمت آمیز بــدون توجــه بــه گرایشــات مذهبــی را در کرمــان مســتحکم تر کردنــد 
و باعــث افزایــش محبوبیــت اقلیتــی شــدند کــه پیــش  از آن، بــا کناره گیــری از اجتمــاع، ســعی بــر حفــظ و 
بقــای خــود داشــت. ایــن عاملــی شــد کــه اعتمــاد بــه  نفــس جمعــی ایــن گــروه کــه مانکجــی بــه نکوهــش 
ــان  ــاون در آن ــر و مع ــوزگار، مدی ــره آم ــد و شــخصیت های مطرحــی در زم ــش یاب ــود، افزای ــه ب ــان پرداخت آن

ــوند. ــی می ش ــار معرف ــه به اختص ــه در ادام ــرد ک ــکل گی ش
ــه در ســال 1290خ در  ــان اســت ک ــگ دوســت کرم ــی و فرهن ــوان فرهنگ ــه بان ــنا: ازجمل ــور مزدیس کش
کرمــان متولــد شــد و از ســال 1305 بــه ســمت آمــوزگاری و از ســال 1315 بــه مدیریــت دبســتان شــهریاری 
منصــوب و در ســال 1334 بــه تدریــس در مدرســه کیخســرو شــاهرخ مشــغول شــد. وی ضمــن تدریــس، بــه 
تحصیــل پرداخــت و از دانشســرای مقدماتــی، فارغ التحصیــل شــد. همــت شــادروان اربــاب شــهریار راوری و 
کمــک مالــی شــهریار تفتــی، ســاکن برمــه موجــب شــد تــا او در طــول 9 ســال، بــدون دریافــت حقــوق از اداره 
فرهنــگ آن روز تدریــس کنــد. خانــم مزدیســنا از تاریــخ دی مــاه 1333خ بــه مدیریــت دبیرســتان کیخســرو 
شــاهرخ منصــوب شــد و در زمــان ریاســت فرهنــگ وقــت )آقــای عبدالعلــی دســتغیب( در بهمــن 1334 رســماً 

بــه اســتخدام وزرت فرهنــگ درآمــد )گالب زاده، 556(.
ــخ  ــه ایشــان در تاری ــن حقــوق ماهیان ــال و آخری ــرده در اول شــهریورماه 1320، ماهــی 450 ری حقــوق نامب
ــوز ســال  ــران رشــید فرخــی، دانش آم ــم ای ــوده اســت. خان ــال ب ــت 2600 ری ــد از 38 ســال خدم 1343 بع
ــد:  ــان، می گوی ــت ایش ــوه مدیری ــخصیت و نح ــنا و ش ــم مزدیس ــی خان ــهریاری در معرف ــتان ش 1312 دبس
 »ایشــان از فرهنگیــان بســیار فعــال، جــدی و ســخت کوش بودنــد و در دوران مدیریــت، بــه تمــام

ــد  ــی تأکی ــی خیل ــائل اخالق ــاب و مس ــأله حج ــوص روی مس ــد و به خص ــیدگی می کردن ــوزان رس ــش آم دان
ــی، 1384 : 113( ــتند.« )روح االمین داش

»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 ســال ها مدیــر مدرســه دخترانــه کرمــان بــود. زنــی بــود 
عارفــه از نــوع رابعــه عدویــه. هرگــز شــوهر نکــرد و طبعــاً فرزنــدی نداشــت و آخــر کار، خانــه کوچــک خــود را 
هــم در تهــران وقــف هم کیشــان خــود نمــود. هیــچ مدیــر مدرســه زنانــه ای در کرمــان، حتــی میــس وودراف 
ــدازه  ــه ســبک انگلیســی ها اداره می کــرد و روحانیــت کشــیش هــم داشــت، به ان کــه مدرســه دوشــیزگان را ب

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 
می شــود، میــز و صندلــی ریاســت خانــم مزدیســنا و اشــعاری از دانــش آمــوزان کرمانــی کــه در مــدح ایشــان 

ــورد: ــم می خ ــه چش ــروده اند، ب س
»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 نُبـد در شهـر مـا           بلکه در فرهنگ کـرمان، رهبری نام آور است

 سال هـا 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 خود3 این 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«

ــه  ــال 1299خ ب ــد. وی در س ــد ش ــان متول ــال 1271خ در کرم ــی در س ــرزو آمیغ ــرزا ب ــی: می ــرزو آمیغ ب
ــی  ــت دبیرســتان و مدت ــا معاون ــان انگلیســی، بعده ــری زب ــد و ســمت دبی ــروش درآم ــوزش و پ ــت آم خدم
بعــد ریاســت آن دبیرســتان را بــر عهــده گرفــت. او بــا عالقــه ای کــه داشــت، ایــن مدرســه را از محــل اعانــات 
زرتشــتیان و شــهریه کمــی کــه از محصلیــن دریافــت می کــرد، اداره می نمــود. حقــوق میــرزا بــرزو تــا پایــان 
خدمــت 33ســاله اش از محــل بودجــه همیــن دبیرســتان پرداخــت می شــد کــه آخریــن حقــوق او 400 ریــال 
ــا سخت کوشــی و  ــود و ب ــه عهــده ایشــان ب ــوده اســت. سرپرســتی کلیــه آموزشــگاه های اقلیــت زرتشــتی ب ب

قناعــت و جدیــت بــه امــر تعلیــم و تربیــت فرزنــدان ایــن مرزوبــوم همــت گمــارد )روح االمینــی، 1384: 112(.
ــا  ــان، ب ــه کرم ــس از بازگشــت ب ــود؛ پ ــرده ب ــالت خــود را در هندوســتان ســپری ک ــه تحصی ــرزو ک ــرزا ب می
ــخصی،  ــه ش ــرف عالق ــا به ِص ــرد؛ تنه ــت می ک ــان دریاف ــغ 400 توم ــه مبل ــه در اداره SPR 4  ماهان ــود آنک وج
ــر  ــه را ب ــت مدرس ــه مدیری ــا آنک ــح داد. او ب ــور ترجی ــردن در اداره مذک ــه کار ک ــودکان را ب ــه ک ــوزش ب آم
ــت  ــه کالس او می رف ــد، ب ــان انگلیســی می دانســت، چنانچــه معلمــی نمی آم عهــده داشــت، از آنجــا  کــه زب
و بــا دانــش آمــوزان انگلیســی کار می کــرد )بایــد توجــه داشــت در آن زمــان کمتــر کســی در کرمــان، زبــان 
انگلیســی می دانســت(. عطــا احمــدی کــه یکــی از خّیریــن مدرسه ســاز در کرمــان اســت، در وصــف میــرزا 
ــاد را از  ــن درس اقتص ــد: »م ــر می گوی ــی دیگ ــرزو دارم.« و درجای ــرزا ب ــه دارم، از می ــد: »آنچ ــرزو می گوی ب
ــید،  ــه می رس ــه مدرس ــه ب ــر از هم ــه زودت ــرد؛ همیش ــال کارک ــرزو 51 س ــرزا ب ــم.« می ــرزو آموخت ــرزا ب می
ــراث هم کیشــان  ــه آن را می ــه مدرســه را داشــت ک ــدر دغدغ ــار را هــم ایســتاده می خــورد و آن ق ــی ناه حت
ــی وصیــت کــرد کــه پــس از مرگــش، مراقــب مدرســه باشــد  ــای کاویان ــه معاونــش، آق خــود می دانســت. ب
تــا زرتشــتیان آن را از دســت ندهنــد )کاویانــی، 1397(. شــاگردان ایشــان اکثــراً از شــاخص ترین افــراد جامعــه 
ــی کــه  ــزدی پیوســت )روح االمینــی، 1390 : 162(. اکنــون خیابان ــه رحمــت ای هســتند. وی در ســال 1347خ ب

مدرســه ایرانشــهر در آن قــرار دارد، بــه یــاد ایشــان خیابــان بــرزو آمیغــی نامیــده شــده اســت.
منوچهــر کاویانــی: در آذر 1312 در بــم متولــد شــد. تحصیــالت 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 1337 وارد دبیرســتان ایرانشــهر شــد. حــدود 6 مــاه 
از ده ســال کمتــر داشــت کــه پــس از میــرزا بــرزو آمیغــی بــه ســمت مدیریــت ایرانشــهر مفتخــر شــد )در آن 

3( به نظر می رسد، بجای واژه »خود«، حرف اضافه »بر« درست تر باشد- فصلنامه ایران شناسی.
4( نام یک اداره انگلیسی در کرمان.
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زمــان شــرط بــود مدیــر مدرســه اوالً متأهــل باشــد و در ثانــی، حــدوداً ده ســال در مدرســه خدمــت کــرده 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــات ایشــان می ت ــر عهــده داشــت.5 از خدم ــت ایرانشــهر را ب ــا ســال 1360 مدیری باشــد( و ت

زیــر اشــاره کــرد:
1( جلوگیری از فلک کردن دانش آموزان
2( آسفالت کردن حیاط مدرسه ایرانشهر

3( افزودن کالس درس به مدرسه با کمک انجمن خانه و مدرسه
4( کاشتن درختان سرو

5( متمرکز کردن امتحانات دینی دانش آموزان زرتشتی در آتشکده اصلی )آُدریان( شهر
6( ایجاد کتابخانه در آتشکده.

کتابخانــه آتشــکده: پیــش از تأســیس کتابخانــه، کتاب هــای آتشــکده در کارتن هــای بیشــمار در ســالن پشــت 
ــا از  ــی از کتاب ه ــر، برخ ــال های اخی ــد. در س ــداری می ش ــان( نگه ــی )آدری ــکده اصل ــش در آتش ــالن آت س
ــوان رئیــس  ــی به عن ــر کاویان ــای منوچه ــه احســاس می شــد. آق ــه داشــتن کتابخان ــاز ب ــود و نی ــه ب ــن  رفت بی
کمیســیون فرهنگــی انجمــن زرتشــتیان کرمــان، مبلغــی کــه یکــی از خیریــن بــرای خریــد لوازم التحریــر بــه 
ــا توجــه بــه عــدم احتیــاج دانــش آمــوزان زرتشــتی بــه  ــر و ب ــا صالح دیــد خّی آتشــکده اهــدا کــرده بــود را ب
لوازم التحریــر، بــا کمــک خانــم نوشــین فرامرزیــان )کتابــدار دانشــگاه( صــرف ایجــاد کتابخانــه ای بــه ســبک 
ــاد  ــا ایج ــد. ب ــرار می ده ــدان ق ــار عالقه من ــا را در اختی ــب، آن ه ــظ کت ــر حف ــالوه ب ــه ع ــرد ک ــگاه ک دانش
کتابخانــه، بســیاری از زرتشــتیان از جملــه خانــواده سروشــیان، کتاب هــای خــود را بــه کتابخانــه اهــدا کردنــد 

ــی، 1397(. ــد رســاندند )کاویان ــه 600 جل ــا را ب و شــمار کتاب ه
ــی و  ــالت ابتدای ــد و دوران تحصی ــد ش ــان متول ــال 1294خ در کرم ــتم در س ــد رس ــس آذری: فرزن فرنگی
ــی ســیکل  ــدرک تحصیل ــس از اخــذ م ــان رســاند. پ ــه پای ــدارس شــهریاری و کیخســرو ب متوســطه را در م
)ســه ســال( در ســال 1316خ بــا حقــوق 3210 ریــال بــه خدمــت وزارت فرهنــگ درآمــد؛ و در دبســتان های 
مشــتاق، حیاتــی، خواجــو و مولــوی انجــام  وظیفــه کــرد. ســال 1318 در آزمــون دانشســرای مقدماتــی دختران 
کرمــان پذیرفتــه شــد و پــس از ســپری کــردن دوره دوســاله دانشســرای مقدماتــی در ســال 1320 به عنــوان 
معلــم ورزش در دبیرســتان های بهمنیــار، مشــتاق، کیخســرو شــاهرخ و دانشســرای مقدماتــی کرمــان مشــغول 

خدمــت شــد؛ و در ســال 1347 بــه  افتخــار بازنشســتگی نائــل آمــد )روح االمینــی، 1390: 108-107(.
ســیامک خــداداد )کوچکــی(: ســال 1306خ در کرمــان متولــد شــد. تحصیــالت ابتدایــی را در دبســتان 
ــرزو آمیغــی ســپری کــرد.  ــه مدیریــت میــرزا ب ــی و تحصیــالت متوســطه را در دبیرســتان ایرانشــهر ب کاویان
ســپس به عنــوان معلــم ورزش بــه اســتخدام فرهنــگ درآمــد و در دبیرســتان های پهلــوی، ایرانشــهر، 
دانشســرای مقدماتــی و شــاهپور خدمــت کــرد. فعالیــت زیــادی در برگــزاری مســابقات ورزشــی رشــته های 
مختلــف مــدارس داشــت و پــس از ســی ســال خدمــت، بــه  افتخــار بازنشســتگی نائــل آمــد و هم اکنــون6 ایــن 

ــان، 109(. ــد )هم ــه می کن دوران را تجرب
مهربــان شــهریاری: فرزنــد شــهباز در ســال 1288خ متولــد شــد. نامبــرده پــس از گذرانــدن دوران ابتدایــی 
و متوســطه در دبســتان و دبیرســتان ایرانشــهر کــه توســط انجمــن زرتشــتیان تأسیس شــده بــود؛ بــرای ادامــه 
تحصیــل عــازم تهــران شــد و در رشــته پزشــکی از دانشــگاه تهــران فارغ التحصیــل شــد. پــس از عزیمــت بــه 
کرمــان، بــه جهــت درخواســت کار بــه اداره فرهنــگ مراجعــه کــرد و از تاریــخ 28 اســفندماه 1323 به عنــوان 

5( بعدهــا بخشــنامه ای از اداره آمــوزش و پــرورش صــادر شــد کــه اگــر بیشــتر دانــش آمــوزان مدرســه ای 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. 
6( سیامک کوچکی دیگر در قید حیات نیست و متن مرجع مربوط به سال های گذشته است- فصلنامه ایران شناسی.
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ــوان  ــه تدریــس شــد. از همــان ابتــدای اشــتغال، به عن ــر بهداشــت در دبیرســتان های کرمــان مشــغول ب دبی
ــران و  ــی دخت ــس بهداشــت در دانشســرای مقدمات ــر تدری ــالوه ب ــی شــد. ع ــداری معرف ــد به پزشــک معتم
پســران، پذیرفته شــدگان حتمــاً بایــد توســط ایشــان ویزیــت می شــدند تــا گواهــی ســالمت برایشــان صــادر 

 شــود. دکتــر شــهریاری در ســال 1327 در ســن 39ســالگی وفــات یافــت )همــان، 119(.
)بانــو( همایــون پیرغیبــی: ســال 1312خ در کرمــان متولــد شــد. دوره تحصیــالت ابتدایــی را در دبســتان 
ــا  ــی ب ــری و مدت ــه حائ ــم حبیب ــت خان ــه مدیری ــار ب کاظمــی، ســیکل اول متوســطه را در دبیرســتان بهمنی
اســتاد باســتانی پاریــزی، و تحصیــالت ســیکل دوم متوســطه را در دبیرســتان مشــتاق ســپری کــرد. پــس از 
اخــذ فــوق  دیپلــم، در دوره تربیــت  معلــم دانشســرای مقدماتــی شــرکت کــرد و موفــق بــه اخــذ فــوق  دیپلــم 
ــتخدام ــه اس ــال 1335خ ب ــماً از س ــود و رس ــع ب ــن مقط ــالن در ای ــروه فارغ التحصی ــن گ ــد. وی از اولی  ش

ــی  ــته طبیع ــس او در رش ــود و تدری ــان ب ــی او 250 توم ــوق دریافت ــن حق ــد. اولی ــرورش درآم ــوزش  و پ آم
ــس از ده  ــد. پ ــروع ش ــتان ش ــتان و بلوچس ــتان سیس ــل در اس ــتان های زاب ــیمی( در دبیرس ــک و ش )فیزی
ســال خدمــت، بــه کرمــان منتقــل شــد و در دبیرســتان های کیخســرو شــاهرخ، مشــتاق، بهمنیــار و پرویــن 

ــان، 190(. ــد )هم ــه بازنشســتگی ش ــر ب ــال 1361خ مفتخ ــه داد و در س ــس را ادام ــی تدری اعتصام

پرویــز شــهریاری: پرویــز شــهریاری در آذرمــاه 1305خ در خانــواده ای دهقــان زاده و فقیــر بــه دنیــا آمــد. 
تحصیــل ابتدایــی را ابتــدا در مدرســه ملــی کاویانــی و پــس  از 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 60 ســال ادامــه یافــت. در ســن دوازده ســالگی پــدرش را از دســت داد و بــه خاطــر 
وضــع بــد اقتصــادی خانــواده، مجبــور شــد بــه فکــر رفتــن بــه دانشســرای مقدماتــی باشــد. در ســال 1322خ 
ــل وارد دانشــکده  ــه تحصی ــت ادام ــه دوم دانشســرا شــد و جه ــه کســب رتب ــق ب ــاله، موف و طــی دوره دوس
ــه  ــت و تدریــس دروس ریاضــی را شــروع کــرد. پــس از یــک ســال تدریــس، ب ــه شــیراز رف ــوم شــد و ب عل
دلیــل فعالیــت سیاســی از آمــوزش  و پــرورش اخــراج شــد. وی در آذرمــاه 1335 بــه زنــدان افتــاد. در همیــن 
ــرای فرانســوی ها  ــان روســی را از یــک خودآمــوز کــه ب دوره کــه یــک ســال و چهــار مــاه طــول کشــید، زب
نوشــته  شــده بــود، فراگرفــت و در ســال های بعــد از آن، تنهــا متن هــا را از زبــان روســی بــه فارســی ترجمــه 
می کــرد. ســابقه تدریــس در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران، مدرســه عالــی علــوم اراک و دانشســرای عالــی؛ 
و دبیرســتان های اندیشــه، نوبــاوگان ضرابــی، پیشــاهنگ، خوارزمــی، مرجــان و فیــروز بهــرام را دارد. در ســال 
1354خ پــس از حــدود 40 روز زنــدان بــه علــت مســائل سیاســی، بــه تدریــس در دبیرســتان ها و دانشــگاه ها 
مشــغول شــد. در اردیبهشــت 1362 یــک  بــار دیگــر بــه زنــدان افتــاد کــه یــک ســال و ســه مــاه طــول کشــید. 
ــرد و  ــات، کارب ــخ ریاضی ــه تاری ــات، از جمل ــی ریاضی ــائل جنب ــش، روی مس ــال ها پی ــهریاری از س ــتاد ش اس
ــن  ــن ای ــرده اســت. در بی ــه ک ــف و ترجم ــاب تألی ــد کت ــش از 200 جل ــرد. وی بی فلســفه  ریاضــی کار می ک
ــات  ــخ ریاضی ــات، تاری ــات نظــری ریاضی ــر، موضوع ــا، از کتاب هــای درســی، کتاب هــای ریاضــی، جب کتاب ه
ــفه،  ــان فلس ــای؛ ایش ــن کتاب ه ــود. از آخری ــده می ش ــا دی ــان و زندگینامه ه ــتان، رم ــای آن، داس و کاربرده
ــد مســأله های ریاضــی را  ــر، دو جل ــات و هن ــات و مهندســی، ریاضی ــات، خالقیــت در ریاضی اخــالق و ریاضی
چگونــه حــل کنیــم، آمــوزش و ریاضــی، سرگذشــت ریاضیــات و سرگذشــت ریاضیدانــان اســت. در ســال های 
اخیــر، همــت خــود را بــر روشــن کــردن تاریــخ ریاضیــات و فلســفه آن گذاشــته اســت؛ و حــدود 1000 مقالــه 
چاپ شــده در نشــریات مختلــف کشــور دارد. اســتاد، ســردبیری نشــریات زیــادی ازجملــه آشــنایی بــا دانــش، 

چیســتا، دانــش و مــردم را بــه عهــده داشــته اســت )همــان، 236-235(.7

7( پرویز شهریاری نیز دیگر در قید حیات نیست و متن مرجع مربوط به سال های گذشته است- فصلنامه ایران شناسی.
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5( نتیجه گیری

یکــی از مؤلفــه هایــی کــه بــرای پیشــرفت در یــک کشــور مــورد توجــه قــرار مــی  گیــرد، مســأله 
آمــوزش و پــرورش اســت. بــا توجــه بــه تغییــر ماهیــت آموزشــی در قــرون جدیــد، ایــران عصــر قاجــار نیازمنــد 
جایگزینــی مکتــب خانــه هــای ســنتی بــا مــدارس نویــن بــود. پــس از ســاخت دارالفنــون، بــه تدریــج مــدارس 
جدیــدی تأســیس شــد کــه در آن تعلیــم و تربیــت بــا الهــام گرفتــن از شــیوه هــای نویــن غربــی رواج داشــت.

ــا ســکوت و کناره گیــری از اجتمــاع، آمــوزش  و پــرورش را به طــور ســنتی و  زرتشــتیان کــه پیــش  از ایــن ب
ــیه وارد  ــم از حاش ــد، کم ک ــیان هن ــات پارس ــطه اصالح ــد؛ به واس ــل می کردن ــر منتق ــه پس ــدر ب ــتر از پ بیش

متــن جامعــه شــدند و تــالش کردنــد در اصالحــات آموزشــی جدیــد، نقشــی مؤثــر داشــته باشــند.

ــه  ــان چ ــر کرم ــرورش دوران معاص ــوزش  و پ ــتیان در آم ــش زرتش ــش »نق ــاس پرس ــر اس ــش ب ــن پژوه ای
بــوده اســت؟« شــکل گرفــت. بنــا بــه دیــدگاه نگارنــده، ایــن فرضیــه مطــرح شــد کــه زرتشــتیان بــا ایجــاد 
ــخ ــم در تاری ــی مه ــتی، نقش ــوزگاران زرتش ــران و آم ــرورش مدی ــدارس و پ ــی از م ــت مال ــدارس، حمای  م

آموزش  و پرورش کرمان ایفا کردند.

ــای  ــت؟« یافته ه ــوده اس ــه ب ــان چ ــدارس در کرم ــاد م ــان از ایج ــدف ایش ــه »ه ــخ اینک ــن در پاس همچنی
پژوهــش بــه اثبــات فرضیــه نگارنــده مبنــی بــر بــاال بــردن جایــگاه اجتماعــی زرتشــتیان و ترویــج فرهنــگ 
زندگــی مســالمت آمیز 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 به وضــوح دیــده می شــود.

مدرسه ایرانشهرکرمان
)مأخذ: ویکیپدیای فارسی(
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