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کاف��ي از جلیل آباد، و امضاء صورت جلس��ۀ تحویل ش��يء نفیس جام 
عیالمي، تصمیم گرفتم اشیاء را به تهران ببرم. غافل از اینکه همان روز، 
عوامل درباري که به شیراز مسافرت کرده بودند، توسط استاندار وقت از 
پیدا شدن جام مطلع شده بودند و به رعنایي دستور دادند که به هر شکل 

ممکن جام را براي دیدن آنها ببرد. 
او هم به ناچار جام را از بسته بندِي الک و مهر شده اش خارج کرده و 
به استانداري برده بود. درباریان بعد از دیدن جام دستور دادند تا جام را به 
دربار بفرستد، که خود داستان غم انگیزي دارد. اما رعنایي با گریه و زاري 
به استانداري قول داد که جام را پس از تحویل به موزۀ ایران باستان، به 
دربار بفرستد، و این گونه، جام را دوباره از استانداري پس گرفت و به من 
تحوی��ل داد. به این ترتیب، جام ب��ه همراه گزارش کار و کوزۀ مربوطه و 
س��ایر اشیاء یافت شده، به موزه تحویل داده شد. در اولین روز ورود اشیاء 
به موزه، خانم »س��لما مقدم«، کتاب دار موزۀ ایران باستان و همسرشان 
مرحوم »محس��ن مقدم« که با زبان هاي باس��تاني آشنایي داشتند، قول 
دادن��د تا کتیبه جام را که به زبان پیش عیالمي بود، بخوانند. خانم مقدم 
پ��س از 5 یا 6 ماه، موضوع را با پروفس��ور »هینت��س« که در آن زمان 
به تهران آمده بود، در میان گذاش��ت. پروفسور هینتس هم موفق شد که 
متن کتیبه، به خط پروتو- عیالمي را، به صورت خالصه به این مضمون 
بخواند : "جام متعلق به الهه »نارونده« و کاهنۀ »کوري ناهیتي« است."

40 سال بعد پروفسور هینتس در کتاب »یافته های 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 کانال کش��ی برای باغ و بر اثر برخورد اتفاقی 
ضمن��ًا  تراکت��ور! 
خ��ود  ایش��ان 
عن��وان  ب��ه  را 
س  ن ش��نا ستا با
حاض��ر در مح��ل 
یافته ش��دن جام، 
ک��رده  معرف��ی 

! س��ت ا
قدم��ت این جام 
حداقل به بیش از 
سه هزار سال قبل 
مي رسد.  میالد  از 
از  عکس  اولی��ن 
این جام در س��ال 
1345 در کت��اب 
ایران  موزه ه��اي 

چاپ شد. 

جام مرودش��ت براي نخس��تین بار به عنوان قدیمي ترین ش��يء سالن 
طالي نمایش��گاه »شکوه ایران« و نیز نمایشگاه »زن در گذر زمان« در 
موزۀ ایران باس��تان به نمایش درآمد. آشنایي با داستان چگونگي کشف 
این جام گران بها و باستان ش��ناس آن، خالي از لطف نیس��ت. به همین 
مناس��بت، خالصه اي از این ماجرا به نقل از دکتر »علي اکبر س��رفراز« 

باستان شناس این جام آورده  شده است.
اوایل سال 1345 شمس��ي، آقای »رعنایي« سرپرست تخت جمشید، 
ط��ي تلگراف��ي به موزۀ ایران باس��تان اطالع داد که اثر نفیس��ي، ضمن 
کانال کشي در اطراف تخت جمشید پیدا شده است. خوشبختانه کارگران 
خبر پیدا ش��دن این شيء را به وی داده بودند. در غیر این صورت مالک 

زمین، آن را به یغما می برد. 
رعنایي، ش��بانه به همراه رییس پاسگاه منطقه، به شیراز آمد و خود را 
به درب منزل مالک زمین رس��اند. وی نیز اعتراف کرد که 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 پس گرفته ش��د. فرداي 
آن روز، رعنایي از ادارۀ کل باستان شناس��ي تقاضا کرد تا باستان شناسي 
را جهت تحویل جام و انتقال به موزۀ ایران باس��تان در تهران، به محل 

اعزام کنند. موزۀ ایران باستان هم من را به شیراز اعزام کرد. 
بعد از دیدن جام، تصمیم گرفتم از محل پیدا شدن جام در »جلیل آباد« 
بازدید کن��م. در محل، گمانه زني ک��ردم و در نهایت، کوزه اي که جام در 
درون آن ب��ود، همچنین یک پالک منقوش مفرغي و تعدادي مهره پیدا 
ش��د. در ادامۀ ترانشه، مسیر جادۀ سنگ فرش ش��اهي را هم پیدا  کردم. 

ب��ه نظر م��ن مکان 
با  ارتباطي  مذک��ور 
فرهن��گ و تم��دن 
ج��ام عیالم��ِي پیدا 
نداش��ت،  ش��ده اش 
جلیل آباد،  تپ��ۀ  بلکه 
تمدن  ب��ه  مرب��وط 
به  است.  هخامنشي 
احتمال زیاد این جام 
را که ج��زء هدایاي 
بوده،  جمشید  تخت 
حمل��ۀ  هن��گام  در 
در  و  ربوده  اسکندر، 
ای��ن م��کان پنهان 
کرده بودن��د و البته 
موفق نش��ده بودند 

که آن را ببرند.
تهی��ۀ  از  بع��د 
گ��زارش و عکس 

ناگفته هایی از میراث فرهنگی ایران به روایت دکتر علی اکبر سرفراز

جـام مـرودشت

golkeshavarz@gmail.com تنظیم : گلناز کشاورز/ کارشناس ارشد پژوهش هنر  

جام نقره با نقش دو ایزد بانو، 
مرودشت- فارس، هزاره سوم 
پیش از میالد، ارتفاع 18/5 و 
قطر دهانه 9 سانتی متر، مأخذ 
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