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صهبا؛ مدیِر سرنوشت

شاهین آریامنش

باستان شناس

درآمد

رشتۀ  آن که  وجود  با  که  برمى خوریم  گوناگونى  چهره هاى  به  ایران  باستان شناسى  تاریِخ  در 

دانشگاهى آنان، باستان شناسى نبوده است اما به طور حرفه اى در این زمینه به کار پرداخته اند. 

نمونۀ پرآوازه این چهره ها، محمدتقى مصطفوى است که اگرچه در رشتۀ حقوق دانش آموخته 

ایران  باستان شناسى  به  شایان وى  و خدمات  پرداخت  کار  به  باستان شناسى  ادارة  در  اما  شد 

جواد  بود،  هم روزگار  مصطفوى  با  که  چهره هایى،  چنین  از  دیگر  یکى  نیست.  چشم پوشیدنى 



مجدزاده صهبا است که چندى ریاست 

دوش  بر  اصفهان  باستان شناسى  اداره 

این  در  نگارنده  بود.  شده  گمارده  وى 

نوشتار به معرفى این چهره، خدمات و 

نوشته هاى وى مى پردازد.

نگاهى به زندگى

شیخ  پسر  پنجمین  مجدزاده  جواد 

احمد مجداالسالم کرمانی بود. خاندان 

کهن  خاندان هاى  از  مجداالسالم 

کرمان و از خوانین افشار کرمان هستند 

«خاندان قلی  آنان  بزرگ  نیاکان  که 

بیگ»، «درگاه قلی بیک» و «نقدعلی 

سو  این  به  صفوي  روزگار  از  بیک» 

بوده اند.  کرمان  کالنتران  و  رؤسا  جزء 

ایران بود. وى ریاست فرهنگ  پدر جواد مجدزاده، از مردان نامدار سیاسی روزگار مشروطیت 

ایالت کرمان را بر دوش داشت و از کسانى بود که در زمان ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه 

پایه گذارى کرده بود. البته برخى که با این دبستان  در اصفهان به کمک چند تن دبستانى را 

هم داستان نبودند روزى به آنجا ریخته و مدیر، دبیر و شاگرد را کتک زدند و دِر آن را تخته 

کردند.2 

از به       جواد مجدزاده در سال 1286 خورشیدي در کرمان دیده به جهان مى گشاید. پس 

تهران  راهی  خورشیدي   1305 سال  در  احمدي،  دبستان  در  خود  تحصیالت  رسانیدن  فرجام 

در  باستانى پاریزى  محمدابراهیم  استاد  زنده یاد  مى پردازد.  آموختن  به  دارالفنون  در  و  مى شود 

مقدمۀ کتاِب سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ چنین نوشته است که صهبا در سال 1314 

1 . مجدزاده صهبا 1367: 5
2 . نشریۀ فرهنگ استان هشتم، 33-1332: 150 و 152

محمدجواد مجدزاده صهبا (برگرفته از باستانى پاریزى، 1384)

636 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند

از همین روي، برخی از آنان نام خانوادگی درگاهی و مجدزاده براي خود برگزیده اند.1 شیخ احمد 



شده  وارد  عالی  دانشسراي  به  خورشیدي 

پی  را  فارسی  ادبیات  رشتۀ  در  آموزش  و 

گرفته است.1 اما وى در کتاِب بارگاه خانقاه 

نخستین  از  را  صهبا  هفت کاسه  کویر  در 

کسانى مى داند که در رشتۀ باستان شناسى 

است.2  کرده  دریافت  کارشناسى  دانشنامه 

پیر  و  گرامى  استاد  این  مى رسد  نظر  به 

اشتباه  مورد  دو  در هر  ایران،  تاریخ نگارى 

زمینۀ  در  هم  اگرچه  صهبا  است.  کرده 

یادگار  به  خود  از  کتابى  فارسى،  ادبیات 

باستان شناسى  زمینۀ  در  هم  و  گذاشته 

رشتۀ  اما  است،  نگاشته  چندى  مقاله هاى 

بوده و  ادبیات فارسى  دانشگاهى صهبا نه 

نه باستان شناسى؛ بلکه وى در رشتۀ تاریخ 

این  در  خود  از  همچنین  و  دیده  آموزش 

زمینه پایان نامه اى به یادگار گذاشته است. در کتاِب فهرست رساله هاى تحصیلى دانشگاه تهران 

و  صهبا  نام  است؛  انسانى  علوم  و  ادبیات  دانشکدة  کارشناسى  دورة  پایان نامه هاى  سیاهۀ  که 

پایان نامه اش که «قالى ایران» نام دارد در ذیل سیاهۀ رشتۀ «تاریخ و جغرافیا» آمده است.3 

     صهبا پس از به پایان بردن تحصیالت راهی شیراز و شاپور و کازرون مى شود و به کارهاي 

فرهنگی مى پردازد. گویا مدتى سرپرست کاوش هاى باستان شناختى شهر بیشاپور کازرون را بر 

دوش مى گیرد. در آن سال ها که گرایش طبقۀ تحصیل کرده ایران به گذشتۀ باشکوه ایران زیاد 

شده بود، مجدزاده نیز از این گرایش بى تأثیر نبود. بنابراین، به آثار تاریخی ایران عالقه مند شده 

بود و به بازسازي و حفظ و احیاء آنها همت مى گماشت. مجدزاده پس از زمانی چند به اصفهان 

منتقل مى شود و بر صندلی ریاست ادارة باستان شناسى اصفهان گمارده مى شود (در آن سال ها 

که یزد فرماندارى کل بود، بخشى از اصفهان به شمار مى آمد) پیش از صهبا چهره هایى چون 

1 . مجدزاده صهبا 1367: 6
2 . باستانى پاریزى 1384: 420

3 . بشارت، 2536: 670

آرامگاه صهبا (عکس: روح اهللا عابدى)

صهبا؛ مدیِر سرنوشت ❖ 637



محمدتقی مصطفوي، احمد مهران و 

نصرت اهللا مشکوتی سرپرستی ادارة 

بر دوش  را  اصفهان  باستان شناسى 

ریاست  درازناي  در  صهبا  داشتند.1 

بر ادارة کل باستان شناسى اصفهان 

و  تاریخی  سازه هاى  بازسازي  به 

ثبت  و  کتیبه ها  خوانش  همچنین 

واقع  در  مى پردازد.  تاریخی  آثار 

مجدزاده در آن سال ها به بازسازي 

و تعمیر مسجد جامع و مدرسه شاه 

چهارباغ  مدرسۀ  و  امروزي)  (امام 

اصفهان و همچنین بازسازي مسجد 

جامع کرمان پرداخته بود.

تنها  وى  فرهنگى  خدمات       

کتیبه هاى  خوانش  و  بازسازى 

چهره هایى  از  وى  نیست،  تاریخى 

است که در پا گرفتن گنجینۀ مردم شناسى نیز نقش پُر   رنگى داشته است. زمانى که در سال 

1316 خورشیدي گنجینۀ مردم شناسى در یکی از تاالرهاي بزرگ و چند اتاق کوچک گنجینۀ 

ایران باستان گشایش یافت، مجدزاده همراه با شماري از کاردانان و استادان علوم اجتماعی، 

دست به گردآوري اشیاء و مدارك براي این گنجینۀ تازه بنیاد مى زند و در ُپر   بار کردن آن گنجینه 
مى کوشد.2

     هنگامی که مجدزاده در اصفهان به خدمت مشغول بود، در مدرسۀ صارمیۀ اصفهان نیز به 

تدریس مى پرداخت که یکى از شاگردان وى ادیب برومند بود. صهبا همچون پدرش که دستى 

در انتشار روزنامه داشت، هفته نامه اى به ناِم سرنوشت را به چاپ مى رسانید. وي در این هفته نامه 

به مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگی و... مى پرداخت و از آنجایی که به 

مسایل  به  نوشته هاى سرنوشت  از  بخشی  داشت،  دلبستگی  و  گرایش  تاریخ  و  باستان شناسى 

1 . هنرفر 1344: 851
2. مصطفوى 1381: 127

آرامگاه بابا رکن الدین (عکس: روح اهللا عابدى)

638 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



اختصاص  تاریخ  و  باستان شناسى 

است  نگرش  خور  در  مى یافت. 

دربارة  که  نوشته هایى  بیشتر  که 

نخست  رویۀ  در  بود  باستان شناسى 

هفته نامه سرنوشت به چاپ مى رسید. 

     بیش ترین مطالب باستان شناسى 

که در سرنوشت به چاپ مى رسید را 

نام  به  چهره اى  بلکه  صهبا  خود  نه 

که  مى نگاشت  هاشمی»  صدر  «م. 

آنها دربارة سازه هاى معماري  بیشتر 

بود.  اسالمی  روزگار  بناهاى  به ویژه 

بقعۀ جعفریه، مدرسۀ خواجه ملک و 

بودند  بناهایى  از  شماري  عمر  ُصّفۀ 

پرداخته  آنها  به  نشریه  این  در  که 

نیز  صهبا  خود  البته  است.  شده 

گهگاه مطالبی دراین باره مى نوشت. 

براي نمونه در شمارة 85 که در تاریخ 18 اردیبهشت 1324 به چاپ رسیده است، صهبا مقاله اى 

با ناِم «سی پاره هاي قدیمی» نگاشته است که دربارة اشیاء تاریخی آستانۀ شاه نعمت اهللا ولی در 

ماهاِن کرمان است.

یادگار  به  چندي  کتاب هاى  و  مقاله ها  خود  از  کوتاهش  بسیار  زندگی  درازناي  در       صهبا 

گذاشته است که نوشته هاى وى را مى توان به سه پاره، بخش کرد: 1. سیاسى- اجتماعى؛ 2. 

باستان شناسى و تاریخى؛ 3. ادبى.

سیاسى - اجتماعى

صهبا نوشته هاى سیاسى و اجتماعى خود را که دربارة مسائل ایران بود در هفته نامۀ خودش به 

چاپ مى رساند که مقاله هاى «ایران یا تیمارستان»، «مبارزه با فحشا»، «هدیۀ مستر چرچیل» 

شمارى از مقاله هاى وى در این زمینه است.

سنگ قبر صهبا (عکس: روح اهللا عابدى)

صهبا؛ مدیِر سرنوشت ❖ 639



بود و خرده هاى بسیار        مقاله هایى که مجدزاده در سرنوشت مى نوشت بسیار بی پروایانه 

مقاله هاى  چنین  نیز  تهران  روزنامه هاى  که  گونه اى  به  مى گرفت  حکومت  از  گزنده اى  و  تند 

تند و آتشینی چاپ نمى کردند. براى نمونه وى در مقاله اى با نام «ایران یا تیمارستان» که در 

شمارة چهل و سوم سرنوشت به تاریخ 20 تیر 1323 خورشیدي به چاپ رسیده است به شدت 

از پیکار دوپَهلوي سردمداران روزگار پَهلَوي با تریاك خرده مى گیرد. در سطرهایی از این مقاله 

مى خوانیم: «... اما در کشور شاهنشاهی! نمیدانم چرا هر قدر بر رتبه و مقام و جاه و جالل بزرگان 

و زمامداران ما افزوده می شود بهمان نسبت از میزان عقل و شعور و فهم و منطق آنان میکاهد.» 

این چنین خطاب قرار دادن سردمداران کشور اگر پیش از شهریور سال 1320 خورشیدي یعنی 

در زمان رضاشاه بود، بى گمان پى آمدهاي بسیار سنگینی براي صهبا مى داشت. شگفت است 

که این بنِد مقاله پر رنگ تر و برجسته تر از دیگر بندها است که بى گمان یک اتفاق ساده نیست. 

در واقع صهبا به عمد این بند را برجسته کرده که بیانگر بى پروایى و بى باکى وى است که این 

بى پروایى را از پدرش به ارث برده بوده است. پدرش در سال 1324 هجرى َمهى روزنامه اى 

به ناِم نداي وطن را در تهران به چاپ مى رساند که بر باالى روزنامه شعار «آزادى- آبادى» 

این، روزنامۀ ادب را به چاپ مى رساند و از آن روى که  به چشم مى خورد. البته وى پیش از 

نوشته هاى این روزنامه خوشایند «عین الدوله» نبود، بنابراین او را به همراه میرزا حسن رشدیه 

و میرزا  آقاخان اصفهانى دستگیر و آنها را نخست به کهریزك و از آنجا به کالت نادرى تبعید 

کردند.1 وى پس از آزادى روزنامۀ کاریکاتورى کشکول   الجمال و سپس روزنامۀ محاکمات را که 
زیر سایۀ وزارت عدلیه بود به چاپ مى رساند.2

باستان شناسى و تاریخى

صهبا در زمینۀ باستان شناسى و تاریخ کتاب ها و مقاله هاى چندى به یادگار گذاشته است. بیشتر 

کتاب هاى وى در این زمینه کتاب هایى بوده که او براى دانش آموزان دبیرستانى نگاشته بوده 

است. وى براى دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان کتاب هایى با نام «تاریخ عمومی 

و ایران» نوشته است. او همچنین کتاِب تاریخ ملل شرق، یونان و ایران را در پیکرة کتاب هاى 

جیبى به چاپ رسانیده بود. صهبا مقاله هایى نیز نگاشته بود که از این قرارند: 

1. «دِر تاریخی امامزاده اسماعیل اصفهان» که در مجلۀ یادگار، جلد نخست، شمارة 4، ص 77 

1 . نشریۀ فرهنگ استان هشتم، 33-1332: 134و135
2 . باستانى پاریزى 1367: 5
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به چاپ رسیده است.

2. «مدرسۀ چهار باغ» که این مقاله در دو بخش در مجلۀ مهر به چاپ رسیده است. بخش 

نخست آن در شمارة 73، آذر 1321 و بخش دوم در شمارة 74، دى 1321 به چاپ رسیده است.

کل  اداره  براى  صهبا  که  است  بوده  گزارشى  نوشتار،  این  یزد»،  بُندرآباد  تاریخی  «آثار    .3

باستان شناسى کشور نگاشته بود و پس از درگذشت او، محمدابراهیم باستانى پاریزى، آن را سر و 

سامان داده و در مجلۀ باستان شناسى، شمارة اول و دوم، بهار و تابستان 1338 به چاپ رسانده 

است.

یادگار، جلد یک، شمارة 1 ص 96 به چاپ  4. «دروازة نهصد و سی سالۀ یزد» که در مجلۀ 

رسیده است.

5. «ُصفۀ عمر» که این مقاله در هشت بخش در نشریۀ سرنوشت به چاپ رسیده است.

6. مقاله اى دربارة قرآن خطى موزة شاه نعمت اهللا ولى در ماهاِن کرمان که در مجلۀ یادگار، جلد 

یک، شمارة 9، ص 28 به چاپ رسیده است.

ادبى

صهبا در زمینۀ ادبیات نیز دستى بر آتش داشت. پیش تر از کتاب او با ناِم سخنی چند در باب 

احوال و اشعار حافظ در زمینۀ ادبیات فارسى یادکردیم، زنده یاد عباس اقبال آشتیانی دربارة صهبا 

و کتابش مى گوید: «صهبا جوانی پر شور و با ذوق و شاعر و شعر دوست بود. حافظه اي بسیار 

قوي داشت و از همۀ شعرا به حافظ بیشتر عالقه می ورزید و تقریباً تمام دیوان لسان الغیب را 

از بر میداشت. رسالۀ محققانه اي که در شرح حال حافظ نوشته، نمایندة کمال بستگی او به این 

گوینده بزرگوار است» (مجدزاده صهبا 1367: 9). وى در سرودن شعر نیز دستی داشت. شعر زیر 

نمونه اى از شعرهاي اوست:

گرچه دل را در غمش جز نالۀ شبگیر نیست

دل چه مى خواهد ز جان من که در دام بال

نیست تأثیر  دلش  در  را  ما  شبگیر  نالۀ 

خود گرفتار آمد و خود  کرده را تدبیر نیست

 31 سه شنبه  روز  در  مى گذشت  زندگى اش  از  بهار   38 تنها  درحالى که  صهبا  سرانجام       

اردیبهشت 1324 خورشیدي در اصفهان درگذشت و پیکر وي را، از آن روي که خود خواسته 

بود، در کنار بقعۀ بابا رکن الدین در تخت فوالد اصفهان به خاك سپردند. عباس اقبال آشتیانی 
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پژوهشگر برجسته پس از درگذشت صهبا شعر زیر را دربارة وي سرود:

بمانددنبال یار رفته، روان کردم آب چشــم روان  اشکم  و  نیاید  خود  رفته  آن 

     افزون بر شعر اقبال آشتیانی، مجتبی کیهان -  شاعر اصفهانی - نیز دربارة شادروان صهبا 

شعري سروده بود که آن شعر را محمدجعفر آل  ابراهیم به خط نستعلیق بر سنگ آرامگاه وي 

نگاشته است:

هوالباقی

آرامگاه شادروان مرحوم جواد مجدزاده صهباي کرمانی غفرة اهللا العزیز

ــوشــت ــِر ســرن ــر مـــدیـ ــم دفــتــر ع

شد خشک  جوانی  در  عمرش  شــاخ 

ــرد ک پــــرواز  او  روح  عــنــدلــیــب 

اردیــبــهــشــت ــر  آخـ در  طــی  گــشــت 

سرنوشت ــش  ــن ای ــود  بـ ــا  ــغ دری اي 

بهشت ــاى  ــل ه گ روي  نشیند  ــا  ت

عزیز صــهــبــاي  ــدان  ــق ف از  حــیــف 

ــدگــی زن زار  کــشــت  ــدر  ــ ان ــه  ــک آن

جهان در  و  جهان  از  صهبا  ــت  رف

او ــخ  ــاری ت در  و  ــرون  ــی ب یکی  شــد 

سرشت نــیــکــو  ــه  ــای م گــرامــی  آن 

نکشت ــکــوکــاري  ن ــز  ج تخمی  هیچ 

نهشت ـــود  خ از  ــو  ــک ن ــار  ــ آث ــر  ــی غ

بهشت در  منزل  کــرده  صهبا  گفت 

واپسین مصراع بیت فرجامین شعر در واقع مادة تاریخ مرگ صهبا است که برابر است با سال 

1324 خورشیدي.

شعرهایی از شاعري اصفهانی به نام «آزاد» نیز در پیرامون اتاق آرامگاه صهبا به خط جعفر آل 

ابراهیم به خط نستعلیق و بر روي کاشی الجوردي نگاشته شده است که بیت نخستین این شعر 

این گونه است:

عجــب ســاغري چــرخ از مــا شکســتز ســنگ اجــل قلــب صهبا شکســت

ویژگى صهبا

از دید نگارنده ارزنده ترین و برجسته ترین ویژگى صهبا، افزون بر نوشتن مقاله هاى علمى، نوشتن 

آگاه کردن مردم از تاریخ و  براى مردم جامعۀ خویش است. وى رسالت میهنى خویش را در 

دبیرستانى ها  براى  تاریخ  نوشتن کتاب  به  روى  از همین  و  است  مى دیده  فرهنگ سرزمینش 

است.  مى پرداخته  مطبوعات  در  تاریخى  و  باستانى  آثار  معرفى  و  تاریخى  مقاله هاى  چاپ  و 
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شوربختانه هم اکنون جز تنى چند از باستان شناسان و تاریخ نگاران، دیگر باستان شناسان نه تنها 

با نوشتن مقاله هاى علمى، بلکه با نوشتن براى مردم نیز بیگانه اند. بسیارى از باستان شناسان 

و تاریخ نگاران دست به خامۀ امروزى در اندیشۀ این هستند که از خود مقاله اى در مجله هاى 

علمى و ارزندة برون مرزى و سپس درون مرزى و نیز همایش هاى تخصصى باستان شناسى به 

افزون  ایرانى  تاریخ نگاران  و  باستان شناسان  اما  است  ارزشمندى  بسیار  کار  که  برسانند  چاپ 

بر نوشتن مقاله هاى علمى در نشریات علمى، وظیفه اى در قبال جامعۀ خود نیز دارند. بایسته 

است که به زبانى ساده و همه فهم و البته علمى براى مردم جامعۀ خود نیز بنویسند و آنها را از 

گذشتۀ سرزمین خود آگاه کنند. نوشتن مقاله در روزنامه ها و همچنین نوشتن کتاب در زمینۀ 

باستان شناسى که همگان از آن سر دربیاورند نه تنها از ارج و ارز باستان شناسان و متخصصان 

نخواهد کاست بلکه باعث خواهد شد که دید جامعه نسبت به باستان شناسى و میراث فرهنگى 

دگرگون شود و مردم، باستان شناس را دیگر به چشم گنج یاب و عتیقه جو نبینند.

شمال  راهى  گروهى  همراه  به  کامبخش فرد  سیف اهللا  زنده یاد  که  زمانى  پیش  سال ها       

ایران مى شود تا بررسى و کاوشى در آن سرزمین انجام دهد، چنین مى نویسد که مردم آنها را 

«مهندس زیر خاکى» مى نامیدند.1 گسست باستان شناسان از جامعۀ خود، دلیلى است تا پس از 

این همه سال هنوز هم بسیارى از مردم از باستان شناس همان مفهوم «مهندس زیر خاکى» را 

دریافت کنند و باستان شناسى را برابر گنج یابى بدانند.

     پا پس کشیدن باستان شناسان و ننوشتن مقاله و کتاب از سوى متخصصان این رشته براى 

باستان شناسى  و شاید  تاریخ  تنها چند کتاب عمومى  مردم باعث شده است که هر کسى که 

را ورق زده است، خود را متخصصى تمام عیار در این زمینه ها بداند و دست به نوشتن کتاب و 

همچنین مقاله هاى بسیار سست و غیرعلمى در نشریات بزند.

مجدزاده الگوى خوبى براى باستان شناسان و تاریخ نگاران امروزى است تا آنچه را که در چنته 

دارند به زبانى ساده و البته علمى در نشریاِت همگانى به چاپ برسانند و مردم را از شیوة مواجهه 

با گذشتۀ این ملِک بى غروب آگاه کنند.

سپاسگزارى

بر خود بایسته مى دانم از دوست ارجمند آقاى شهرام زارع سپاسگزارى کنم، از آن روى که این 

1. کامبخش فرد 1374
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نوشتار را خواند و ایرادهاى آن را اصالح کرد. روشن است هر گونه کاستى در این نوشتار بر 

دوش نگارنده است. همچنین از دوست گرامى روح اهللا عابدِى جزى که بى هیچ  گونه دریغ به 

تخِت فوالد اصفهان رفت و از آرامگاه زنده یاد صهبا عکس هایى فراهم کرد بسیار سپاسگزارم.

کتابنامه
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