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جام مرودش��ت براي نخس��تينبار به عنوان قديميترين ش��يء سالن
طالي نمايش��گاه «شكوه ايران» و نیز نمایشگاه «زن در گذر زمان» در
موزة ايران باس��تان به نمايش درآمد .آشنايي با داستان چگونگي کشف
اين جام گرانبها و باستانش��ناس آن ،خالي از لطف نيس��ت .به همين
مناس��بت ،خالصهاي از اين ماجرا به نقل از دكتر «علي اكبر س��رفراز»
باستانشناس اين جام آورده شده است.
اوايل سال  1345شمس��ي ،آقای «رعنايي» سرپرست تخت جمشيد،
ط��ي تلگراف��ي به موزة ايرانباس��تان اطالع داد كه اثر نفيس��ي ،ضمن
كانالكشي در اطراف تختجمشيد پيدا شده است .خوشبختانه كارگران
خبر پيداش��دن اين شيء را به وی داده بودند .در غير اين صورت مالك
زمين ،آن را به يغما میبرد.
رعنايي ،ش��بانه به همراه رييس پاسگاه منطقه ،به شيراز آمد و خود را
به درب منزل مالک زمین رس��اند .وی نیز اعتراف كرد كه آن را در بازار
به مبلغ صد هزار تومان فروخته اس��ت! همان شب به منزل فرد بازاري
م��ورد نظر رفته و پس از پرداخت پول ،آن جام پسگرفته ش��د .فرداي
آن روز ،رعنايي از ادارة كل باستانشناس��ي تقاضا كرد تا باستانشناسي
را جهت تحويل جام و انتقال به موزة ايران باس��تان در تهران ،به محل
اعزام كنند .موزة ايران باستان هم من را به شيراز اعزام كرد.
بعد از ديدن جام ،تصميم گرفتم از محل پيدا شدن جام در «جليلآباد»
بازديدكن��م .در محل ،گمانهزني ك��ردم و در نهايت ،كوزهاي كه جام در
درون آن ب��ود ،همچنين يك پالك منقوش مفرغي و تعدادي مهره پيدا
ش��د .در ادامة ترانشه ،مسير جادة سنگفرش ش��اهي را هم پيدا كردم.
ب��ه نظر م��ن مكان
مذک��ور ارتباطي با
فرهن��گ و تم��دن
عيالم��ي پيدا
ج��ام
ِ
ش��دهاش نداش��ت،
بلكه تپ��ة جليلآباد،
مرب��وط ب��ه تمدن
هخامنشي است .به
احتمال زياد اين جام
را كه ج��زء هداياي
تخت جمشيد بوده،
در هن��گام حمل��ة
اسكندر ،ربوده و در
اي��ن م��كان پنهان
كرده بودن��د و البته
موفق نش��ده بودند
که آن را ببرند.
بع��د از تهي��ة
گ��زارش و عكس

جام نقره با نقش دو ایزد بانو،
مرودشت -فارس ،هزاره سوم
پیش از میالد ،ارتفاع  18/5و
قطر دهانه  9سانتیمتر ،مأخذ
 :کاتالوگ نمایشگاه شکوه
ایران در موزه ایران باستان،
.1389

كاف��ي از جليلآباد ،و امضاء صورت جلس��ة تحويل ش��يء نفيس جام
عيالمي ،تصميم گرفتم اشیاء را به تهران ببرم .غافل از اينكه همان روز،
عوامل درباري كه به شيراز مسافرت كرده بودند ،توسط استاندار وقت از
پيداشدن جام مطلع شده بودند و به رعنايي دستور دادند كه به هر شكل
ممكن جام را براي ديدن آنها ببرد.
بندي الك و مهر شدهاش خارج كرده و
او هم به ناچار جام را از بسته ِ
به استانداري برده بود .درباريان بعد از ديدن جام دستور دادند تا جام را به
دربار بفرستد ،كه خود داستان غمانگيزي دارد .اما رعنايي با گريه و زاري
به استانداري قول داد كه جام را پس از تحويل به موزة ايران باستان ،به
دربار بفرستد ،و اينگونه ،جام را دوباره از استانداري پسگرفت و به من
تحوي��لداد .به اين ترتيب ،جام ب��ه همراه گزارش كار و كوزة مربوطه و
س��اير اشياء يافتشده ،به موزه تحويل داده شد .در اولين روز ورود اشياء
به موزه ،خانم «س��لما مقدم» ،كتابدار موزة ايرانباستان و همسرشان
مرحوم «محس��ن مقدم» كه با زبانهاي باس��تاني آشنايي داشتند ،قول
دادن��د تا كتيبه جام را كه به زبان پيشعيالمي بود ،بخوانند .خانم مقدم
پ��س از  5يا  6ماه ،موضوع را با پروفس��ور «هينت��س» كه در آن زمان
به تهران آمده بود ،در ميانگذاش��ت .پروفسور هينتس هم موفق شد كه
متن كتيبه ،به خط پروتو -عيالمي را ،به صورت خالصه به اين مضمون
بخواند " :جام متعلق به الهه «نارونده» و كاهنة «كوري ناهيتي» است".
 40سال بعد پروفسور هینتس در کتاب «یافتههای تازه از ایران باستان»
ادع��ا نمود که جام م��ورد نظر ،طی حفاری چاهی در تخت جمش��ید
یافت ش��ده؛ و نه ضمن کانالکش��ی برای باغ و بر اثر برخورد اتفاقی
تراکت��ور! ضمن�� ًا
ایش��ان خ��ود
را ب��ه عن��وان
با ستا نش��نا س
حاض��ر در مح��ل
یافته ش��دن جام،
معرف��ی ک��رده
ا س��ت !
قدم��ت اين جام
حداقل به بيش از
سه هزار سال قبل
از ميالد ميرسد.
اولي��ن عكس از
اين جام در س��ال
 1345در كت��اب
موزهه��اي ايران
چاپ شد.
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