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Abstract:

Purpose: Ziwiye is an important Iranian archeological site, located 48 km northeast of 
Saqez. An accidental discovery and subsequent flow of a collection of ancient objects 
into world collections and museums, fuled commercial excavations during the years 
1948 to 1953. That resulted in the destruction of a large part of the artefacts and archi-
tectural evidence and the plundering of excavated objects. No report is yet provided 
about such operations. This paper aims to find out the details of such operations and 
objects.

Method and Research Design: Two groups of documents were examined to collect 
data for this paper: 1) Archival documents and discovery papers; 2. Documents and 
official correspondence of the National Museum of Iran regarding the purchase of ob-
jects from antique dealers 

Findings and Conclusion: Not all of the objects provided by commercial diggers be-
longed to Ziwiye as no expert examination was carried out to assure their authenticity.
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چڪیده:

هدف: زیویه از محوطه های بااهمیت  باستان شناسی ایران در 48کیلومتری شمال شرق شهرسقز  است. 

کشف اتفاقی مجموعه ای از اشیاء باستانی در این محوطه و سرازیرشدن آنها به مجموعه ها و موزه های 

جهان و سپس حفاری های تجارتی طی سال های 1325 تا 1332 به تخریب بخش عمده ای از آثار و 

شواهد معماری و غارت اشیاء آن انجامید.  از آنجا که این حفاری ها برای گنج یابی بود،  گزارشی از آن ها  

عرضه نشده است. هدف این مقاله برمال کردن جزئیات عملیات کاوش ها است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی، صورت جلسه های کشِف مربوط به حفاری های 

تجارتی در زیویه، اسناد و مکاتبات خرید اشیاء منتسب به زیویه از دالالن عتیقه توسط موزۀ ایران 

باستان گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری:  اشیاء منتسب به زیویه منحصراً حاصل حفاری های تجارتی زیویه نیست بلکه 

کلیۀ این اشیاء بدون مطالعه و بررسی زمینه های فنی، هنری و اصالت سنجی، به زیویه نسبت داده 

شده است.

ڪلیدواژه ها: 

سقز، مانا (ماننا)، زیویه، ایوب ربنو، اسناد آرشیوی.
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مقدمه
از زمان کشف اتفاقی محوطۀ باستانی زیویه در سال 1325 تاکنون چندین مقالۀ علمی و 
کتاب با موضوع زیویه نگاشته شده است. در این منابع غالباً شرح داستان چگونگی کشف 
گنجینۀ زیویه و توصیف اشیاء متعلق به آن آمده است و هرکدام از نویسندگان این مقاالت 
و کتاب ها به نقد یا تکمیل نوشته های قبل از خود پرداخته اند و به ندرت به اسناد و مدارک 
واقعی موجود دربارۀ زیویه به ویژه اسناد آرشیوی توجه کرده اند. زیویه در تاریخ 1346/10/4 
به شمارۀ 762 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. اشیاء فراوان منتسب به زیویه اکنون 
در مشهورترین موزه های جهان ازجمله موزۀ لوور، لنین گراد، متروپولیتن و... و هم چنین 
موزۀ ایران باستان نگهداری می شود. زیویه همواره موردتوجه خاص بوده است و بعداز 
حفاری های تجارتی هفت سالۀ ایوب ربنو طی سال های 1325-1332، درمجموع تاکنون 
15 فصل کاوش علمی باستان شناختی هم به شرح زیر در زیویه انجام شده است: کاوش 
محدود و کوتاه مدت رابرت دایسون در سال 1343؛ کاوش های 1354 تا 1356 )3 فصل 
کاوش( و نیز 1373 تا 1377 )5 فصل کاوش( توسط نصرت اهلل معتمدی؛ کاوش و عملیات 
مرمتی سال های 1379 تا 1382 )4 فصل کاوش( توسط سیمین لک پور؛ کاوش سال 1387 
توسط کامیار عبدی؛ عملیات تعیین عرصه و حریم زیویه در سال 1391 توسط عبدالرضا 

مهاجری نژاد )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان(.
باوجودِ صرف وقت و هزینۀ زیاد در این کاوش ها، به جز گزارش عملیات تعیین 
حریم سال 1391 تاکنون گزارش کامل دیگر کاوش های زیویه منتشر نشده است و مجموع 
مطالب علمی و قابل استناد دربارۀ زیویه از چند صفحه تجاوز نمی کند. بر همین اساس این 
مقاله به بررسی و بازبینی اسناد و مکاتبات آرشیوی مربوط به کاوش های تجارتی سال های 
1325 تا 1332 پرداخته است تا از راه توجه به جزئیات و موضوعات به ظاهر کم اهمیت به 
نتیجه ای کلی و تاحدزیادی قابل اعتماد دربارۀ واقعیت های حفاری در آن مقطع زمانی و 

اشیاء منتسب به زیویه دست یابد.
در این نوشتار به دلیل ناچیزبودن اطالعات مربوط به کاوش های بعداز سال 1325 و 
وجود آرشیوی هرچند ناقص از مکاتبات مربوط به کاوش های تجارتی 1325-1332 در 
آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سقز، کار تحقیق خود را 
به این مقطع زمانی هفت ساله و بررسی اسناد مربوط به کاوش های تجارتی محدود می کنیم 
و مکاتبات و صورت جلسه های موجود را با هدف روشن کردن بخشی از زوایای تاریک 
زیویه و جواب دادن به گمانه زنی ها و ابهامات مربوط به اشیاء و مجموعه های منتسب به 

آن بازخوانی و تحلیل می کنیم.
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در حفاری های سال 1329 عالوه بر عبداهلل ویسی که نمایندۀ ادارۀ فرهنگ و ناظر 
عملیات حفاری بوده است، رشید کیخسروی فرزند ابراهیم کیخسروی از مالکان روستای 
زیویه نیز در این سال و در سن نوجوانی در روستای زیویه سکونت داشته و درحین 
حفاری در محل حضور داشته است و در کتابی سه جلدی با عنوان دوران بی خبری به 
این موضوع پرداخته است. شایان ذکر است که هرچند مطالب این کتاب غالباً فاقد پشتوانۀ 
به مسائل حاشیه ای و ذکر  در جلدهای اول و دوم  علمی است و نویسنده خصوصاً 
موضوعات اغراق آمیز همانند هگمتانه خواندن زیویه و انتساب آن به آرامگاه زرتشت و 
رستم پرداخته است، ولی در جلد سوم به ذکر خاطراتی هرچند کوتاه و مختصر از حفاری 
زیویه می پردازد و بعضاً نکاتی را در آن ها ذکر می کند که قراردادن آن ها در کنار دیگر اسناد 

و مدارک می تواند در تحقیقات مربوط به زیویه راهگشا باشد.
شایان ذکر است که یکی از منابع اصلی انجام تحقیق حاضر، اسناد آرشیوی ادارۀ 

میراث فرهنگی شهرستان سقز است که به اختصار )آمس( نوشته شده است.

زمان و مکان
حکومت کوچک مانا در فاصلۀ زمانی اواخر عصر مفرغ تا آغاز امپراتوری هخامنشیان در 
همسایگی حکومت های مقتدر آشور، اورارتو و عیالم در عرصۀ سیاسی منطقه حضور 
فعال داشته و از فرصت مبارزه میان دول مقتدر آشور و اورارتو استفاده کرده و بر قدرت 
خود افزوده است. مهم ترین منبع تحقیقی دربارۀ این حکومت سال نامه های آشوری است 
که آشوریان در آن ها به شرح کشورگشایی هایشان پرداخته اند و گاهی نیز به ماناها اشاراتی 

کرده اند.
نام مانا اولین بار در کتیبۀ مربوط به شلمنصر سوم به تاریخ 843 قبل از میالد آمده است 
که در آن به شرح لشکرکشی یکی از سردارانش به اسم دایان آشور در سال 828 قبل از میالد 
به قلمرو مانا و شکست اوآلکی پادشاه مانا پرداخته است )دیاکونوف، 1371، ص156(. 
البته در سال نامه های بابلی و اورارتویی نیز به مانا اشاره هایی شده است. در اولین اشارات 
آشوری ها، از سرزمین مانا با عنوان زاموا یاد می شود که پس از تشکیل ایالت آشوری زاموا 
باقی ماندۀ این محدوده به اسم زاموای داخلی شناخته می شود که از شمال به امپراتوری 
اورارتو با مرز طبیعی سهند و ارتفاعات بزغوش و از غرب به کوه های مرزی ایران و عراق 
محدود می شده که درواقع حائل آشور و مانا بوده است؛ از شرق هم به دولت ماد محدود 
می شده و مرز جنوبی آن نیز احتماالً منطقۀ مریوان تا دهگالن و درۀ قزل اوزن بوده است 

)مالزاده، 1388، ص48(.

حفاری های تجاری و اشیای 
کشف شده در زیویّه در...
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ازجمله پادشاهان مانا که نامشان در منابع مختلف آشوری ذکر شده است، عبارت اند 
از: ایرانزو1، آزا2، اولوسونو 3، و آخسری4، آخرین اشاره به حکومت مانا در منبعی عبری 
در سال 593 قبل از میالد است )دیاکونوف، 1371، ص293( و ظاهراً بعداز این تاریخ 

بوده است که مانا کاماًل در امپراتوری بزرگ ماد مستحیل شده است.
محوطۀ باستانی زیویه در استان کردستان و در فاصلۀ 48کیلومتری شمال شرق سقز و 
   5EL:-4015632- 1760 یک کیلومتری شمال روستایی به همین نام و در مختصات جغرافیایی
s38-651596 واقع شده است. تپۀ کاماًل منفردی که تأسیسات زیویه بر فراز آن بنا شده است 

حدود 40 هکتار در سطح قاعده وسعت دارد و ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف حدود 
110 متر است.

واضح ترین اشاره به زیویه در سال نامۀ سارگن دوم است که در کتیبۀ مربوط به سال 
سلطنتش )717 ق.م( می گوید که ایزیرتو پایتخت مملکت مانا )احتماالً محوطۀ قالی چی 
بوکان( را به آتش کشیده و شهرهای زیبیه )احتماالً زیویه( و آرمائید )احتماالً قپالنتو( را 

تصرف کرده است )فیروزمندی و سرفراز، 1381، ص92(.
دربارۀ وجه تسمیۀ زیویه گفتنی است که در زبان کردی واژۀ زیو که بخش اول کلمۀ 
زیویه است به دو معنی به کار رفته است: 1. به معنی فلز نقره 2. به معنی قبر و مزار متبرکه. 
زیو با پسوند )ان( به صورت زیوان به معنی نگهبان و خادم مزار متبرکه به کار می رود و 
همین معنی ما را به یکی از کاربری های احتمالی محوطۀ زیویه به عنوان مدفن و مقبرۀ 

فردی متشخص و نامدار رهنمون می کند.
معماری زیویه کاماًل خشتی است و سنگ فقط در پی دیوارها و سنگ فرِش راهروها 
و فضاهای باز به کار رفته است. معماران زیویه برای ازبین بردن شیب طبیعی تپه آن را در 
سه سطح مختلف سکوبندی کرده اند و سطوح را با راه پله هایی سنگی به همدیگر مرتبط 
کرده اند و در باالترین سطح تپه تاالری ستون دار با 16 عدد ستون بنا کرده اند )معتمدی، 

1376، ص145(.
اشیاء منتسب به زیویه درحال حاضر شامل مجموعه ای تقریباً بزرگ و بااهمیت شامل 
پایی از آن ها را در اکثر موزه ها  اشیاء زرین، مفرغی، سفالی، سنگی، و عاجی است که ردِّ
و مجموعه های خصوصی جهان می توان مشاهده کرد. نخستین گزارش محققانه دربارۀ 
 Godard,1949,) این یافته ها را آندره گدار در آکادمی کتیبه ها و آثار ادبی عرضه کرده است
p169) و نخستین تصاویر مربوط به اشیاء زیویه شامل تصویر چهار شیء را یدا گدار 

 Godard,) همسر آندره گدار( در سال 1950 در دسترس جامعۀ محققان قرار داده است(
yadda, 1950, p332) و بعدازآن در همان سال نخستین توصیف مشروح آندره گدار منتشر 

1. Iranzo

2. Aza

3. Uiiusunu

4. Ahseri

5.  ارتفاع از سطح دریا
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شده که در آن گدار مدعی شده است که این اشیاء از درون ظرفی مفرغی پیدا شده اند و 
اهالی آن را قطعه قطعه کرده اند (Godard, andre, 1950, pp 55-56). در همان سال 1950 
رومن گیرشمن مقاله ای با عنوان »گنجینۀ سقز« چاپ کرد و در آن مدعی شد که اطالعات 
چاپ شده1 درمجموع شامل حدود 20 شیء برگرفته از یک گنجینۀ واحد بزرگ است 
(Ghirshman, 1950, p198). این مطالب به این دلیل اهمیت دارد که ازنظر زمانی نزدیک ترین 

گزارش و توصیف به سال کشف اتفاقی اشیاء زیویه است. بعدها محققان دیگری ازجمله 
ویلکینسون )1975(، کی. آیشیگیرو )1976(، و پرادا )1964( بخشی از اشیاء منتسب به 

زیویه را توصیف کرده اند.
دربارۀ سبک هنری این اشیاء نیز محققان هرکدام نظری خاص دارند. گدار معتقد 
است که اشیاء عاجی سبک آشوری دارند و بقیۀ اشیاء سبِک ترکیبِی مانایی، آشوری، و 
سکایی دارند (Godard, andre, 1950, pp 11-44). گیرشمن تأثیرات فرهنگ هنری آشوری، 
 .(Ghirshman, 1950, p181) آثار را مهم می شمارد این  بر  اورارتویی، سکایی و لرستان 
 Porada,) ایدت پرادا به بومی بودن این هنر البته تحت تأثیر عناصر هنری زیاد اشاره می کند
p26 ,1964) و باألخره دیوید استروناخ در کتاب ایران باستان متذکر می شود: »اشیاء فلزی 

منطقۀ معروف زیویه حاکی از سبک التقاطی این نقطه است که از تأثیرات خارجی بهرۀ 
فراوانی گرفته است« )استروناخ، 1389، ص150(. تنوع سبک هنری اشیاء بررسی شده 
به دست محققان مذکور و ده ها محقق و نویسندۀ دیگر و نیز کثرت اشیاء منتسب به زیویه 
این پرسش را پیش می آورد که آیا واقعاً همۀ این اشیاء در زیویه به دست آمده اند یا اینکه 
فروشندگان و دالالن عتیقه برای مقبول افتادن کاالهایشان برچسب تعلق به زیویه به آن ها 
زده اند؟ این شک و شبهه ها کسانی هم چون ماسکارال را برآن داشته است تا مقالۀ »زیویه و 
زیویه: جعل یک خاستگاه« را به رشتۀ تحریر درآورد و در آن به صورت صریح اعالم کند: 
»قصور محققان در آزمودن منتقدانۀ داده ها و مطرح نکردن پرسش و تردید دربارۀ آن ها و 
کوتاهی ایشان در شناسایی موقعیت، به صورتی که واقعاً وجود داشت و نه به صورتی که 

ادعا می شد، موجب خلق مشکل زیویه شده است« )ماسکارال، 1388، ص90(.

اسناد آرشیوی و اهمیت آن ها در مطالعات تاریخی
آرشیو، مجموعه نوشته ها و اوراقی است که حاصل فعالیت های روزمره و مستمر دیوان های 
سابق و ادارات کنونی است و مندرجات آن ازنظر نحوۀ بهره برداری دارای دو گونه ارزش 
اداری و ارزش تحقیقی است؛ بدین معنی که مادامی که مطالب آرشیو مربوط به امور جاری 
فعالیت های  از گردش  اداری است و پس ازآنکه  ارزش  دارای  اداری است،  و روزمرۀ 

 Artibus 1. اطالعات چاپ شده در ژورنال

asiae: توصیف 20 شیء باستانی مکشوفه 

از زیویه.
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روزمرۀ اداری خارج شد، ارزش تحقیقی و استنادی پیدا می کند.
مدارک آرشیوی در مقایسه با دیگر منابع تاریخی اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ 
زیرا هر سند آرشیوی با زمان و رویدادی خاص و حقیقی در ارتباط است و درواقع 
رابطه ای مستقیم بین اثر و مؤثِّر1 وجود دارد و چون مدارک آرشیوی حاصل فعالیت های 
اداری و روزمرۀ زندگی جامعه هستند، تقریباً خالی از شایعه، دروغ، اغراض خصوصی، و 

مالحظه کاری ها هستند )قائم مقامی، 1350، ص6(.

مخترصی از عملیات های حفاری و کاوش در زیویه
درپی کشف اتفاقی محوطۀ باستانی زیویه کوشش هایی برای کاوش و حفاری در آن 
آغاز شد. در مرحلۀ نخست در سال 1325ش وزارت فرهنگ وقت اولین مجوز رسمی 
حفاری تجارتی را به نام عتیقه فروشی یهودی به اسم ایوب ربنو صادر کرد. ربنو به مدت 7 
سال متوالی )1325-1332( به عملیات گنج یابی در زیویه پرداخت. در مرحلۀ بعدی اولین 
فصِل کاوِش تقریباً علمی و کنترل شدۀ باستان شناختی را در سال 1343 رابرت دایسون2 و 
کرافورد3 انجام دادند که به دلیل تخریب زیاد و آشفتگی بیش ازحد محوطۀ زیویه )ناشی از 
حفاری های تجارتی( این فصل کاوش بسیار محدود و کوتاه مدت بود. در ادامه در فاصلۀ 
سال های 1354 تا 1356 و بعداز وقفه ای هفده ساله از سال 1373 تا 1377 کاوش در زیویه 

را نصرت اهلل معتمدی پیگیری کرد.
ادامۀ کار کاوش در فاصلۀ سال های 1379 تا 1382 به سرپرستی خانم سیمین لک پور 
انجام شد و در سال 1387 هیئتی به سرپرستی کامیار عبدی کاوش های علمی در زیویه را 
ادامه دادند و درنهایت عملیات تعیین عرصه و پیشنهاد حریم آن به سرپرستی عبدالرضا 
مهاجری نژاد در سال 1391 انجام شد. شایان ذکر است که به جز کاوش اخیر که کاوشگر 
گزارش کامل آن را عرضه کرده است، از 14 فصل کاوش علمی قبلی به جز چند مقالۀ 
جسته گریخته که از چند صفحه تجاوز نمی کند هیچ گزارشی عرضه نشده است و این خود 

عمده ترین دلیل مجهول ماندن زوایای گوناگون زیویه است.

آغاز حفاری تجارتی در زیویه
حفاری های سال 1325

سرآغاز حفاری و کاوش در زیویه با صدور مجوز شمارۀ 1775 مورخۀ 1325/8/19 
توسط وزارت فرهنگ و با امضاء مشکوتی رئیس کل ادارۀ باستان شناسی به اسم ایوب ربنو 

بوده است که به دلیل اهمیت سند عین متن آن در اینجا ذکر می شود:
1. اثرگذارنده

2. daison

3. craford
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کرده اند  درخواست   25/8/12 مورخۀ  نامۀ  ضمن  به طوری که  ربنو  ایوب  »آقای 
]کرده اید[، طبق مادۀ 11 قانون و مادۀ 19 آیین نامۀ عتیقات به شما اجازه داده می شود که در 
زویه ]زیویه[ از محال سقز با اطالع و نظارت ادارۀ فرهنگ شهرستان و رعایت مواد 12-
13-14 و 16 قانون و مواد 27-28-29- و 31 آیین نامۀ عتیقات به انجام حفاری تجارتی 
مبادرت نموده ]و[ کلیۀ اشیائی ]را[ که به دست می آید به اداره کل باستان شناسی ارائه دهید 
که برطبق مقررات قانونی و آیین نامۀ عتیقات دربارۀ آن ها رفتار شود. مدت این اجازه نامه از 
تاریخ صدور تا پایان سال 1325 می باشد« )آمس، سند شمارۀ 344(. ناظر عملیات حفاری 
در سال 1325 زیویه آقای محمود راد بوده است که این مأموریت طی ابالغیۀ شمارۀ 1829 
اداره کل باستان شناسی ازطرف وزیر فرهنگ به او محول می شود )آمس، سند شمارۀ 345(. 
طی نامۀ شمارۀ 2054 مورخۀ 1325/9/17 از اداره کل باستان شناسی به ادارۀ فرهنگ سقز 
ابالغ می شود تا هر 15 روز یک بار گزارش حفاری و نیز صورت جلسۀ اشیاء مکشوفه 
به اداره کل باستان شناسی ارسال شود )آمس، سند شمارۀ 355( و متعاقب آن طی اولین 
گزارش ادارۀ فرهنگ سقز به شمارۀ تلگراف 4027 مورخۀ 1325/9/28 شرح کشفیات 
به شرح زیر به تهران ارسال می شود: چند عدد تیرکمان آهنی؛ النگو و پابند و سردیگ 

مفرغی؛ سرپارۀ جانوران از جنس گل، دو قطعه فلز مفرغی )آمس، سند شمارۀ 356(.
بازرس  بدون حضور  ظاهراً  به تاریخ 1325/9/24  سال 1325  تنها صورت جلسۀ 
اداره کل باستان شناسی یا ادارۀ فرهنگ تنظیم شده است که باتوجه به اهمیت آن به عنوان 

اولین صورت جلسۀ شروع حفاری، عین متن آن به شرح زیر می آید:
»با اطالع آقایان ابراهیم کیخسروی و محمدحسن کیخسروی به قرار شرح زیر اشیاء 
مکتشفه که از اثر حفاری از ده زیویه به دست آمده به این جانب اسداهلل جواهری مقیم قصبۀ 
شاه عبدالعظیم طهران تحویل گردیده. مفرق شکسته و سالم ده تیکه؛ النگوی مفرق بیست 
دانه؛ پابند مفرق شش دانه؛ پیکان مفرق بیست وپنج دانه؛ میخ مفرق دوازده دانه؛ سوسکک 
مفرقی شصت وپنج دانه؛ سر اردک گلی شکسته شش دانه. متعهدم اشیاء نامبرده را به وسیلۀ 

آقای ایوب ربنو به ادارۀ باستان شناسی تحویل دهم« )آمس، سند شمارۀ 359(.
ادارۀ  نامۀ شمارۀ 4059 مورخۀ 1325/10/1  نیز  و  این صورت جلسه  از محتوای 
فرهنگ سقز که در آن قید شده است: »چون آقای محمود راد بازرس فنی فعاًل در سقز 
نیست، اینک عین پاکت شمارۀ 1922 صادره به عنوان نامبرده ]را[ به ضمیمه تقدیم می دارد« 
)آمس، سند شمارۀ 357( و نیز مضمون تلگراف شمارۀ 5195 ادارۀ فرهنگ سقز که در 
آن قید شده است: »نمایندۀ ایوب ربنو بدون اطالع ادارۀ فرهنگ سقز اشیاء مکشوفه را به 
تهران انتقال داده است« )آمس، سند شمارۀ 363(، می توان به صورت تقریباً قطعی ادعا کرد 
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که حفاری های سال 1325 که درواقع حساس ترین مقطع حفاری در زیویه بوده است، 
بدون هیچ گونه نظارت وزارت فرهنگ انجام شده است و آقای اسداهلل جواهری به همراه 
فرد دیگری به اسم غریب داوودیان با دستی کاماًل باز و بدون هیچ گونه محدودیتی به انجام 

حفاری و غارت اشیاء منحصربه فرد و گران بهای زیویه پرداخته اند.

حفاری های سال 1326
در اواخر سال 1325 طی نامۀ شمارۀ 46951/2611 مورخۀ 1325/12/11 مجوز حفاری 
تجارتی تا پایان سال 1326 برای ایوب ربنو تمدید می شود )آمس، سند شمارۀ 364(. 
در ابتدای سال 1326 ایوب ربنو طی نامه ای به ادارۀ فرهنگ سقز عبداله نودل و اسداهلل 
جواهری را به عنوان نماینده و کارکنان خود برای کاوش در زیویه معرفی می کند )آمس، 
سند شمارۀ 366(. نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ این نامه این است که ربنو در مکاتباتش از 
کاغذهایی با سربرگ مخصوص با اسم خودش و امپریال بانک استفاده می کرده است و 
این خود سندی گویا دربارۀ شغل اصلی ایوب ربنو به عنوان سهام دار این بانک است که 
با استفاده از موقعیت مالی موفق شده است مجوز حفاری تجارتی در زیویه را از وزارت 
فرهنگ وقت اخذ کند. نمایندۀ ادارۀ فرهنگ سقز در حفاری سال 1326 محمدرشید امامی 
مدیر دبستان روستای گل تپه بوده است و برطبق اولین مکاتبۀ ایشان با ادارۀ فرهنگ عملیات 

حفاری از مورخۀ 1326/3/5 شروع شده است )آمس، سند شمارۀ 370(.
همان گونه که در سطرهای پیشین هم اشاره شد عملیات حفاری سال 1325 بدون 
حضور نمایندۀ ادارۀ فرهنگ سقز انجام شده است و چنین به نظر می رسد که آقای محمود 
زیویه  از  فقط  تعیین شده است،  ناظر حفاری  به عنوان  فرهنگ  ازطرف وزارت  که  راد 
بازدیدی مختصر داشته و حضور مستمر نداشته است. در مورخۀ 1326/3/6 ایوب ربنو 
طی نامه ای به اسداهلل جواهری، غریب داوودیان و موسی داوودیان متذکر می شود که خود 
را به ادارۀ فرهنگ سقز معرفی کنند و ضمن حفاری زیویه اشیائی را هم که در دست 
اشخاص است بخرند )آمس، سند شمارۀ 375(. این سند به خوبی گویای این واقعیت است 
که عالوه بر اشیاء حاصل از حفاری، به احتمال زیاد بخش اعظم اشیائی را هم که اهالی زیویه 
و روستاهای اطراف به صورت اتفاقی یا با حفاری های غیرمجاز یا به هر شیوۀ دیگری 
به دست آورده اند، به دلیل ناآشنایی با بازارهای خرید عتیقه و نیز شرایط آسان تر معامله با 
نمایندۀ ایوب ربنو یعنی اسداهلل جواهری، به او فروخته اند و این موضوع کاماًل مسکوت 
مانده است و هیچ سند و مدرکی دررابطه با این گونه معامالت در دست نیست. ولی اگر 
فرضیۀ پیداشدن اتفاقی گنجینۀ زیویه و غارت آن توسط اهالی که اولین بار یدا گدار در 
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مجلۀ فرانسوی فرانسه مصور در 8آوریل1950 به آن اشاره می کند و بعدها با کمی تغییرات 
در منابع دیگر ازجمله ون افورد (Van ufford, 1962, p25)، کنتور (Kantor,1957, p10) هم 
آمده واقعیت داشته باشد، می توان این فرضیه را مطرح کرد که ایوب ربنو و هیئتش اکثر 
اشیاء غارت شده را به شیوه های مختلف خریده اند و بعدها در همان سال 1325 و اوایل 
سال 1326 برای فروش به اداره کل باستان شناسی عرضه کرده اند. مکاتبات و اسناد موجود 
در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران که در ادامۀ مطلب به صورت مفصل بررسی خواهند 
شد هم به روشنی گویای این واقعیت است که حجم تقریباً زیادی از اشیاء را ایوب ربنو و 

چند دالل دیگر عتیقه برای فروش به اداره کل باستان شناسی پیشنهاد داده اند.
• اولین صورت جلسۀ اشیاء مکشوفۀ سال 1326 را آقای امامی نمایندۀ ادارۀ فرهنگ تنظیم 
کرده و در آن قید کرده است که حاصل حفاری از 1326/3/5 لغایت 1326/4/16 
جمعاً هفت قطعه به شرح زیر است: »مفرغ بدون مشخصات 3 تیکه؛ کوزۀ گلی 
قرمز شکسته یک عدد؛ کوزۀ گلی قرمز یک عدد؛ قدح گلی شکسته یک عدد؛ کلۀ 

شکستۀ مجسمۀ شیر یک عدد« )آمس، سند شمارۀ 391(.
در مورخۀ 1326/4/15 درپی مکاتبات عدیدۀ آقای امامی برای به کارگیری فرد دیگری 
به عنوان ناظر عملیات حفاری به علت ناتوانی ایشان در ادامۀ کار به علت درد چشم، ادارۀ 
فرهنگ سقز محمدسعید عدنانی را به عنوان نمایندۀ ادارۀ فرهنگ برای نظارت بر عملیات 

حفاری مأمور می کند.
• صورت جلسۀ دوم سال 1326 در 23 مرداد با حضور آقای محمدسعید عدنانی نمایندۀ 
جدید ادارۀ فرهنگ سقز تنظیم شده که جزئیات اشیاء مکشوفه به شرح زیر در آن قید 
شده است: »یک تکه استخوان عاج با نقش سه صورت و یک صورت شیر؛ یک تکه 
عاج دارای خطوط؛ میخ مفرغی چهار عدد؛ نصف سر مجسمۀ گلی گوساله به وزِن 
تقریبی یک من و تکه پارۀ متفرقه از همان مجسمۀ گلی؛ مجسمۀ شتر گلی کوچک« 

)آمس، سند شمارۀ 402(.
دو نکتۀ قابل تأمل در حفاری های سال 1326 وجود دارد:

1. تنظیم فقط دو صورت جلسه از اشیاء مکشوفه طی 7 تا 8 ماه حفاری و کاوِش بدون 
محدودیت، دربرگیرندۀ 15 قلم شیء شامل ظروف و اشیاء سفالی شکسته، چند قطعه مفرغ 
و دو قطعه عاج است. عالوه براین طبق نامۀ مورخه 1326/5/18 آقای سلیم فیض نژاد نمایندۀ 
جدید ادارۀ فرهنگ سقز، عملیات حفاری از مورخۀ 1326/5/15 تا 1326/6/4 ظاهراً به دلیل 
قطع امید آقای جواهری حفار زیویه از کشف اشیاء گران بها متوقف می شود و نامبرده به تهران 

مراجعت می کند )آمس، سند شمارۀ 400(.
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امامی، محمدسعید  آقایان محمدرشید  به ترتیب  2. در طول حفاری های سال 26 
عدنانی و سلیم فیض نژاد -همه از آموزگاران ادارۀ فرهنگ- مسئولیت نظارت بر عملیات 
حفاری زیویه را برعهده داشته اند و ظاهراً به استناد مکاتبات نامبردگان با ادارۀ فرهنگ دلیل 
اصلی تغییر مکرر ناظراْن وضعیت نامساعد جوی و نیز ناتوانی جسمانی برای ادامۀ کار 

نظارت بوده است.

حفاری های سال 1327
مجوز حفاری تجارتی آقای ربنو در مورخۀ 1327/1/23 و طی نامۀ شمارۀ 262 ادارۀ 
فرهنگ کردستان تا پایان همان سال و با همان شرایط قبلی تمدید شد؛ با این اختالف که 
در این نامه عالوه بر حفاری زیویه، اسم قافالن طو )قپالنتو( نیز ذکر شده و این بدین معنی 
است که محدودۀ مجاز برای حفاری تجارتی توسعه یافته و حفاری در قپالنتو نیز مجاز 
اعالم شده است )آمس، سند شمارۀ 413(. ناظر ادارۀ فرهنگ در سال 1327 آقای عبداهلل 
ویسی بوده و به استناد ابالغیۀ ادارۀ فرهنگ برای ایشان چنین به نظر می رسد که عملیات 
حفاری در این سال از اوایل مردادماه شروع شده است. در تاریخ 1327/5/13 قراردادی 
میان مالکان روستای زیویه و آقای غریب داوودیان، نمایندۀ آقای ربنو با موضوع شیوۀ 
تقسیم اشیاء مکشوفه و قدرالسهم هرکدام از دو طرف منعقد می شود که به موجب این 
قرارداد مقرر می شود: »از کلیۀ اشیاء مکشوفه و بهای آن پس از وضع سهم دولت، طبق 
مقررات ادارۀ عتیقاْت صدی سی وپنج ]متعلق[ به مالکان نامبرده و بقیه متعلق به آقای 
ربنو خواهد بود؛ کلیۀ مخارج مربوط به حفاری و غیره به عهدۀ آقای ربنو است« )آمس، 
سند شمارۀ 415(. در طول فصل حفاری سال 1327 هفت صورت جلسۀ کشف به شرح 
زیر تنظیم شده است که آخرینش در 10 آبان بوده است و ظاهراً طبق مندرجات نامۀ ناظر 
حفاری به ادارۀ فرهنگ سقز در این تاریخ به دلیل برودت هوا عملیات حفاری در این سال 

به پایان رسیده است.
به لحاظ اینکه متن صورت جلسه ها در طول سال های حفاری تجارتی در زیویه تقریبًا 
یکسان بوده و تغییرات بسیار جزئی در آن ها داده شده است، برای آشنایی خوانندگان 
با شیوۀ نگارش صورت جلسه ها عین متن صورت جلسۀ مورخۀ 1327/5/31 در اینجا 
می آید: »به اطالع آقایان محمدحسن کیخسروی مالک قریۀ زیویه و چند نفر معتمدین 
محلی و عبداهلل ویسی بازرس ادارۀ فرهنگ سقز ]می رسانم که[ این جانب اسداهلل جواهری 
شناسنامۀ شمارۀ 2821 مقیم قصبۀ شاه عبدالعظیم طهران نمایندۀ آقای ایوب ربنو درنتیجۀ 
از حفر کوه  تاریخ 27/5/31 اشیاء صورت زیر را  تا  تاریخ 27/5/20  از  عمل حفاری 
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زیویه استخراج نموده و نزد خودم می باشد. ]شرح کشفیات:[... . و بدین وسیله متعهدم در 
مراجعت طهران عیناً اشیاء مکشوفۀ باال را به وسیلۀ آقای ایوب ربنو به ادارۀ باستان شناسی 
تحویل دهم. در خاتمه این صورت مجلس در 5 نسخه تهیه، دو نسخه نزد مالک محل و 
دو نسخه به ادارۀ فرهنگ سقز و یک نسخه نزد آقای جواهری خواهد بود. امضاء: آقای 
محمدحسن کیخسروی، عبداهلل ویسی، اسداهلل جواهری، علی سعیدی پیش نماز، علی 

وحدت دهبان.«
جزئیات اشیاء مکشوفۀ صورت جلسه شده به شرح زیر است:

• صورت جلسۀ 1327/5/31 کشفیات 20 تا 31 مرداد به شرح: 31 عدد زنگ مفرغی؛ 
4 عدد کوزه و ظروف سفالی؛ یک عدد کاسۀ مفرغی؛ سر عصای مفرغی؛ 18 عدد 

ظرف مفرغی؛ 2 عدد پیشانی بنِد مال ]اسب[ از مفرغ )آمس، سند شمارۀ 427(.
• صورت جلسۀ 1327/6/11 کشفیات 1 تا 11 شهریور به شرح: 2 عدد چفت مفرغی 
صندوق؛ یک عدد سر مجسمۀ بز کوهی؛ یک عدد دشنۀ آهنی؛ 12 عدد پولک 

استخوانی؛ یک عدد کوزۀ لعابی )آمس، سند شمارۀ 428(.
• صورت جلسۀ 1327/6/21 کشفیات 12 تا 21 شهریور به شرح: 200 مهرۀ عقیق قرمز؛ 
100 مهرۀ شیشۀ سفید؛ دو عدد زنگ مفرغی؛ تغار بزرگ گلی؛ گلدان شکسته؛ چهل 
تیکه مفرغ شکسته و خردشده؛ کارد مفرغی با دستۀ نقره )آمس، سند شمارۀ 424(.

• صورت جلسۀ 1327/7/1 کشفیات مورخۀ 22 شهریور تا 1 مهر به شرح: 4 عدد کوزۀ 
سفالی شکسته؛ 8 عدد پولک مال نقره ای؛ یک عدد جام مفرغی سالم؛ 30 عدد 

سرنیزۀ آهنی )آمس، سند شمارۀ 433(.
کوزۀ  عدد  به شرح: 16  مهر  تا 11   2 مورخۀ  کشفیات  صورت جلسۀ 1327/7/11   •
سفالی؛ یک عدد سر مفرغی عصا؛ دو من خرده سفال شکسته )شش کیلو(؛ پنج سیر 

خرده مفرغ )375 گرم( )آمس، سند شمارۀ 441(.
• صورت جلسۀ 1327/7/20 کشفیات مورخۀ 12 تا 20 مهر به شرح: 7 عدد کوزۀ سفالی؛ 

نصف مجسمۀ مفرغی با تنۀ حیوانی و سر انسانی )آمس، سند شمارۀ 444(.
• صورت جلسۀ 1327/8/10 کشفیات مورخۀ 21 مهر تا 10 آبان به شرح: 3 عدد کوزۀ 
سنگی؛ 3 عدد بشقاب سنگی به رنگ های سبز و قهوه ای؛ قندان سنگی سیاه رنگ؛ 
2 عدد کوزۀ سفالی؛ 7 سیر تیکه های مفرغی شکسته )525 گرم(؛ 3 سیر استخوان 

نقش دار )قطعات عاج( )آمس، سند شمارۀ 449(.
از بررسی صورت جلسه های مذکور می توان به این نتیجه رسید که در مقایسه با 
سال های 1325 و 1326 حفاری ها در این سال منظم تر بوده و با نظارت کامل عبداهلل ویسی 
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نمایندۀ ادارۀ فرهنگ انجام شده است و صورت جلسه ها نیز دقیق تر و به موقع تر تنظیم 
شده اند و این موضوع می تواند به علت حضور آقای ویسی باشد که باوجودِ تأمین نشدن 

منبع پرداخت فوق العادۀ مأموریت ایشان، وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام داده است.

حفاری های سال 1328
اداره کل باستان شناسی پروانۀ کاوش در زیویه در سال 1328 را طی نامۀ شمارۀ 1623/151 
مورخۀ 1328/1/30 به نام ایوب ربنو تمدید کرد )آمس، سند شمارۀ 457( و ایوب ربنو 
نیز در مورخۀ 1328/4/2 اسداهلل جواهری را به عنوان نمایندۀ خود برای همکاری به ادارۀ 

فرهنگ سقز معرفی کرد )آمس، سند شمارۀ 461(.
اسداهلل جواهری عالوه بر حفاری در زیویه ازطرف ایوب ربنو مأموریت داشت تا اشیاء 
باستانی ای را که در دست مردم بود خریداری کند و هدف اصلی جواهری از بازدید از 
روستاهای اطراف زیویه نیز خریداری این گونه اشیاء حاصل از حفاری های غیرمجاز بوده است. 
ازجمله مناطق اطراف زیویه که حفاری های غیرمجاز گسترده در آن واقع شده قپالنتو و 
محوطه های اطراف آن بوده است که از متن نامۀ مورخۀ 1328/4/26 عبداهلل ویسی ناظر ادارۀ 
فرهنگ می توان به حجم گستردۀ حفاری و تخریب در این حدود پی برد. آقای ویسی در این 
نامه متذکر می شود: »به اندازه ای حفرها زیاد است، بلکه از حفاری زیویه که مدت چند سال 
است مشغول هستند بیشتر می باشد. قسمتی هم دارای قبر بوده و قبرها را زیرورو کرده اند؛ 
بعضی استخوان مرده و تیکه کاسه های گلی میان خاک ها پیدا بود« )آمس، سند شمارۀ 465(. 
در این نامه به هیچ گونه شیء مکشوفه ای اشاره نشده است؛ ولی در نامه ای دیگر آقای عبداهلل 
ویسی به تاریخ 1328/5/16 به صورت کاماًل واضح اشاره می کند که از حفاری های قپالنتو 
اشیاء زیادی به دست آمده است، درحالی که اسداهلل جواهری موفق نشده است، هیچ شیئی را 
خریداری کنند )آمس، سند شمارۀ 469(. این شکست شاید به دلیل اعتمادنداشتن اهالی به 
اسداهلل جواهری یا مبلغ ناچیز پیشنهادی او بوده است و چه بسا بعدها این اعتماد جلب شده 

باشد و نامبرده به خریداری این اشیاء موفق شده باشد...؟
• اولین صورت جلسۀ سال 1328 را اسداهلل جواهری در تاریخ سوم مرداد با حضور 
عبداهلل ویسی، مالکان زیویه و پیش نماز روستا تنظیم کرده است که در آن به شرح زیر 
به کشفیات حاصل از حفاری از مورخۀ 18 تیر تا 3 مرداد در 12 بند اشاره شده است: 
1. دو عدد چراغ گلی لوله دار؛ 2. یک عدد پیاله و یک عدد کوزۀ کوچک گلی؛ 3. دو 
عددکوزۀ کوچک لعاب دار؛ 4. یک عدد زنگ )زنگولۀ( مفرغی پوسیده؛ 5. یک قطعه 
مفرغی مدور شبیه سر قوری؛ 6. یک عدد قندان گلی شکسته؛ 7. پنج سیر تیکه های 
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مفرغی بدون محسنات )تزئینات(؛ 8. سیزده عدد میخ مفرغی؛ 9. دو عدد میخ بزرگ 
مفرغی با سرهای چهارپر؛ 10. یک عدد سر مفرغی عصا؛ 11. یک قطعه با عنوان 
سرچفت صندوق به اندازۀ بندانگشت و پهنای دو سانت که رویش طال و زیرش 
مفرغ است )ظاهراً لعاب طالیی داشته است(؛ 12- یک عدد پیالۀ گلی قرمز شکسته 

)آمس، سند شمارۀ 466(.
عالوه بر این صورت جلسه در طول سال 1328 پنج صورت جلسۀ کشف دیگر هم 

به شرح زیر تنظیم شده است:
• صورت جلسۀ 1328/5/10 کشفیات مورخۀ 4 تا 10 مرداد به شرح: 84 قطعه اشیاء متنوع 
مفرغی شامل لوله های مفرغی، قوطی مفرغی، زنگ، اشیاء شبیه درب قوطی، پیاله، 
دهنۀ اسب؛ و 60 کیلو تیکه های بزرگ و کوچک خردشدۀ بدون محسنات )آمس، 

سند شمارۀ 481(.
• صورت جلسۀ 1328/5/21 کشفیات مورخۀ 11 تا 21 مرداد به شرح: 28 قطعۀ متنوع 

مفرغی؛ 5 عدد ظرف سفالی؛ 2 عدد بشقاب سنگی )آمس، سند شمارۀ 484(.
• صورت جلسۀ 1328/5/28 کشفیات مورخۀ 22 تا 28 مرداد به شرح: 2 عدد بشقاب 
سنگی؛ 3 عدد شیء مفرغی؛ 14 عدد میخ مفرغی که سر آن ها آب طال شده است؛ 
یک عدد مهرۀ کوچک طالیی شبیه سیم پیچیده شده )احتماالً گوشواره( )آمس، سند 

شمارۀ 488(.
• صورت جلسۀ 1328/7/15 کشفیات مورخۀ 29 مرداد لغایت 15 مهر به شرح: سنگ 
ستونی مدور به درازای 70 سانتی متر و قطر 40 سانتی متر دارای برجستگی و خطوط؛ 
12 کیلو تیکه های کوچک و بزرگ سفال لعاب دار و نقاشی شده؛ خنجر شکسته با 
دستۀ استخوانی و میخ طال؛ پولک مفرغی بدون محسنات )آمس، سند شمارۀ 509(.
• صورت جلسۀ 1328/8/15 کشفیات مورخۀ 16 مهر لغایت 15 آبان به شرح: 270 عدد 
خرده طالی سادۀ خیلی کوچک به وزِن یک مثقال و بیست وسه نخود؛ هشت کیلو 

تکه های سفالی با لعاب مختلف )آمس، سند شمارۀ 517(.
در تاریخ 1328/12/8 صورت جلسۀ تقسیم اشیاء مکشوفۀ سال 1328 با حضور 
باستان شناسی،  اداره کل  رئیس  باستان،  ایران  موزۀ  مدیر  باستان شناسی،  فنی  مدیرکل 
موزه داران و بازرسان موزه و صاحب پروانۀ حفاری تنظیم می شود و در آن سهم هرکدام 

از طرف ها به شرح زیر تعیین می شود:
سهم موزه: کلیۀ اشیاء مفرغی اعم از قطعاتی شبیه لولۀ پهن و عریض؛ پایۀ تخت یا 
صندلی؛ زنگ و قطعات مفرغ دارای نقوش برجسته؛ سنجاق سرهای مدور؛ سیزده عدد 
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ظرف سفالی سالم؛ چهار ظرف سنگی؛ یک میخ بزرگ لعابی و قطعات مختلف سفالی؛ 
یک عدد بست مفرغی با روکش طال؛ 12 عدد میخ مفرغی با سر طالیی؛ و مقداری 
دکمه های ریز طالیی. سهم حفار: تمام قطعات ظروف سفالی لعاب دار؛ یک عدد گرز از 
سنگ مرمر؛ یک عدد سر قوچ نقره ای کوچک؛ یک عدد کارد آهنی شکسته با دستۀ نقره؛ 

عاج الوان؛ و قطعات مفرغی شبیه سر مرغابی )آمس، سند شمارۀ 526(.
در سال 1328 طی ابالغیه های شمارۀ 5657/15218/7 و 5657/15217/7 مورخۀ 
1328/5/23 ازطرف وزیر فرهنگ به آقایان علی حاکمی و محمود راد بازرسان اداره کل 
دریاچۀ  آذربایجان غربی، جنوب  تا حفاری های  داده می شود  مأموریت  باستان شناسی 
ارومیه و شمال کردستان را شروع کنند و نقشه برداری های الزم را انجام دهند )آمس، 
البته تاکنون هیچ گونه گزارش و مستنداتی مبنی بر حفاری  اسناد شمارۀ 495 و 496(. 
علمی و نقشه برداری گروه مذکور در زیویه عرضه نشده است و چنین به نظر می رسد که 

باستان شناسان مذکور فقط در آذربایجان فعالیت کرده اند و به زیویه عزیمت نکرده اند.

حفاری های سال 1329
در اسناد آرشیوی موردمطالعه، سندی مبنی بر تمدید مجوز کاوش در سال 1329 وجود 
ندارد؛ ولی به استناد اولین صورت جلسۀ تنظیمی، عملیات حفاری در این سال از ابتدای 
خرداد آغاز شده است. در طول حفاری های سال 1329 جمعاً سه صورت جلسه به شرح 

زیر تنظیم شده است:
• صورت جلسۀ مورخۀ 1329/3/31 کشفیات 1 تا 31 خرداد به شرح: 35 عدد پیکان تیر؛ 
یک عدد لولۀ طالیی به طول 5 سانتی متر و وزن یک مثقال؛ پیالۀ سنگی سیاه رنگ؛ سه 
عدد کوزۀ سفالی لعاب دار؛ و حدود 5 قطعۀ متنوع مفرغی )آمس، سند شمارۀ 541(.
• صورت جلسۀ مورخۀ 1329/5/24 کشفیات 1 تیر تا 24 مرداد به شرح: سر مجسمۀ بره 
از سنگ؛ گل کوچک گچی؛ ظرف سنگی نعلبکی شکل سبزرنگ؛ یک قطعۀ پوسیدۀ 
نقره به وزِن یک سیر؛ کاسۀ سفالی تخم مرغی شکل شکسته؛ دو عدد کاسۀ سفالی 
با نقوش سیاه؛ یک کیلو قطعات سفالی منقوش؛ چهار سیر قطعات شکستۀ عاج 

)آمس، سند شمارۀ 546(.
• صورت جلسۀ مورخۀ 20 /7/ 1329 کشفیات 25 مرداد تا 20 مهر به شرح: 4 عدد ظرف 
سفالی متنوع؛ 5 قطعه شیء مفرغی شامل النگو، میخ و دهنۀ اسب؛ 7 عدد مجسمۀ 
کوچک سنگی؛ 8 کیلو سفال شکسته؛ 18 عدد پیکان از جنس عاج؛ 12 سیر عاج 
شکسته؛ یک قطعه به شکل آجر منقوش؛ 6 قطعه سنگ با نقش های متنوع )آمس، 
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سند شمارۀ 551(.
ازجمله اسناد و مکاتبات مهم سال 1329 نامۀ شمارۀ 15 ازطرف عبداهلل ویسی ناظر 
عملیات حفاری زیویه خطاب به ادارۀ فرهنگ سقز به تاریخ 1329/6/31 است که از دو 

جهت اهمیت دارد )آمس، سند شمارۀ 549(:
 600( خروار  دو  تقریبی  به وزِن  جمعاً  بزرگ  مجسمه ای  تکه شکسته های  کشف   .1
کیلوگرم( که باوجودِ کاوش در محدودۀ 50×50متری اطراف محل کشْف قطعات 
اصلی مجسمه ازجمله سر آن کشف نمی شود و درنهایت این مجموعه در انباری 
نگهداری می شود و آقای جواهری نیز از تحویل رسمی آن و تنظیم صورت جلسۀ 
کشف آن سر باز می زند. گفتنی است که تاکنون در هیچ مقاله و کتابی ذکری از این 
مجموعه به میان نیامده است؛ چه بسا اگر اهل فن این مجموعه را بررسی می کردند، 

بسیاری از زوایای تاریخ و تمدن مانا و خصوصاً ساکنان زیویه روشن می شد.
عبداهلل ویسی در مکاتبۀ بعدی در تاریخ 1329/7/20 دوباره به این مجموعه -که 
درکل شامل 37 قطعه بوده است- اشاره می کند و متذکر می شود که 6 قطعۀ شاخص از 
این مجموعه در طی صورت جلسۀ مورخۀ 20 مهر برای مطالعه و بررسی بیشتر یا به قول 
ایشان »نمونه برداری« در اداره کل باستان شناسی، به آقای جواهری تحویل داده شده و بقیه 

همچنان نزد مالکان زیویه به امانت گذاشته شده است )آمس، سند شمارۀ 554(.
2. اشاره به شواهد معماری شامل چهار ضلع دیوارهای منظم و متصل به هم با پوشش و 
اندود گچی که طی عملیات کندوکاو به قصد به دست آوردن قطعات مجسمۀ شکستۀ 
مذکور نمایان شده اند؛ ولی به مرور زمان و براثر بی توجهی مسئوالن وقت، این 
شواهد معماری که درواقع گران بهاترین و اصلی ترین بخش بقایای تمدن مانایی 
زیویه بوده اند ازبین رفته اند. البته عالوه بر ناظر عملیات حفاری، رشید کیخسروی 
نیز به تشریح بخش هایی از معماری نمایان شدۀ زیویه طی عملیات حفاری، اشاره 
را  »اسداهلل جواهری چهاردیواری و اسکلت دیوارها  می کند و مدعی است که 
که سفیدکاری یا رنگ وروغن کاری بوده اند با مهارت خاصی از زیر خاک خارج 

می نموده است« )کیخسروی، 1388، ج3، ص214(.
کیخسروی در جلد سوم کتاب خود در قالب ذکر خاطره ای به بازگویی وقایع یک 
روز حفاری در مورخۀ 1328/3/1 می پردازد و ضمن اشاره به شیوه و روش کار اسداهلل 
جواهری حفار زیویه و نمایندۀ ایوب ربنو به تشریح کامل یک روز کاری می پردازد و به 
کشف اتفاقی سه کوزۀ سفالی لعاب دار )کیخسروی، 1388، ج3، ص162( و نیز بقایای یک 
اسکلت اشاره می کند که اشیائی باارزش شامل گوشوارۀ طال، گردنبنِد ترکیبی طال و عاج، 
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دستبند طال با نقش شیر در دو انتهایش، تعداد زیادی دکمه و پالک طالیی، یک عدد لولۀ 
طالیی و یک قطعه عاج منقوش به ابعاد 2×2 سانتی متر را به همراه داشته است )کیخسروی، 

1388، ج3، صص 187-167(.
نکتۀ قابل تأمل در این بخش این است که در صورت جلسه های تنظیمی تاریخ مذکور، 
فقط به یک عدد لولۀ طالیی و سه عدد کوزۀ سفالی اشاره شده است و اگر ادعای آقای 
کیخسروی دربارۀ کشفیات آن روز کاری درست باشد، این شبهۀ کلی و مهم ایجاد می شود 

که احتماالً بخش اعظمی از اشیاء باارزش مکشوفه اصاًل صورت جلسه نمی شده اند.

حفاری های سال 1330
مجوز حفاری تجارتی زیویه در سال 1330 در ابتدا طی نامۀ شمارۀ 28184/2936 مورخۀ 
1329/9/12 وزارت فرهنگ به آقای ابراهیم کیخسروی واگذار شده و در این نامه قید 
شده است که آقای ایوب ربنو به نفع آقای کیخسروی از حفاری در زیویه انصراف داده است 
)آمس، سند شمارۀ 560(. ابراهیم خان کیخسروی در تاریخ 1330/1/13 طی نامه ای به 
ادارۀ فرهنگ سقز انصراف خود را از انجام عملیات حفاری اعالم می کند و ادارۀ فرهنگ 
مجدداً قراردادی با آقای ایوب ربنو منعقد می کند )آمس، سند شمارۀ 563(. این موضوع 
را از متن صورت جلسه های تنظیمی سال 1330 نیز می توان فهمید که امتیاز حفاری در 
سال 1330 نیز در اختیار آقای ربنو بوده است. مسئولیت نظارت بر عملیات حفاری زیویه 
نیز طی ابالغیۀ شمارۀ 1049 مورخۀ 1330/3/1 همچنان به عبداهلل ویسی محول می شود 

)آمس، سند شمارۀ 574(.
• اولین صورت جلسۀ کشفیات سال 1330، دربرگیرندۀ کشفیات 5 خرداد تا 11 تیر 
را اسداهلل جواهری در تاریخ 1330/4/11 به شرح زیر تنظیم کرده است: قطعه ای 
استخوانی شبیه سر عصا به شکل مار؛قطعه ای از جنس چوب شبیه دستۀ خنجر؛ 
مجسمۀ سفالی اردک؛ 6 کیلو قطعات سفال لعاب دار؛ دو عدد بشقاب لعاب دار ساده؛ 

کوزۀ سفالی لعاب دار سبزرنگ منقوش )آمس، سند شمارۀ 579(.
لغایت 3  تیر  دربرگیرندۀ کشفیات 12  بعدی در مورخۀ 1330/6/3  صورت جلسۀ   •
شهریور است که ظاهراً طی حدود 42 روز کاری مداوم فقط یک عدد بشقاب 
سنگی کشف شده است که به 18 تیکۀ شکسته تقسیم شده و دارای سه تا پایه است 
)آمس، سند شمارۀ 563(. در طول سال 1330 فقط دو صورت جلسۀ کشف مذکور 
تنظیم شده است که به استناد آن در طول حداقل 4 ماه کار مداوم فقط 8 قلم شیء 
سفالی، سنگی، چوبی، استخوانی، و مفرغی غیرشاخص و حدود 6 کیلو قطعات 
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ظروف سفالی کشف شده است که جای بسی تأمل دارد.

حفاری های سال 1331
مجوز حفاری تجارتی سال 1331 در زیویه به شمارۀ 13761/836 مورخۀ 1331/4/17 به اسم 
آقای ایوب ربنو صادر شده است و طبق آن مجوز حفاری در زیویه و شعاع 50کیلومتری 
اطراف آن به مدت یک سال از تاریخ صدور نامه به نامبرده اعطا شده است )آمس، سند شمارۀ 
597(. نکتۀ جالب در این اجازه نامه، توسعۀ محدودۀ مجاز برای حفاری به شعاع 50کیلومتری 
اطراف زیویه برای آقای ربنو است و علت این توسعۀ محدوده نیز ظاهراً جبران خساراتی 
بوده است که نامبرده در طول سال های گذشته و طی عملیات حفاری در زیویه متحمل 
شده است. با کمی تأمل در این اجازه نامه به کم توجهی بیش ازحد مسئوالن وزارت فرهنگ 
و اداره کل باستان شناسی وقت پی می بریم که چشم خود را بر سطح وسیع تخریب آثار و 
شواهد معماری و نیز غارت و چپاول آثار منحصربه فرد زیویه در طول 6 سال حفاری و 
کندوکاو بی قاعده بسته اند و به جای بازدید و بررسی کارشناسانه از وضعیت فعالیت هیئت 
مذکور و سطح تخریب این محوطۀ باارزش باستانی، هرساله مجوز حفاری و درواقع غارت 
و تخریب زیویه را تمدید کرده اند و در نهایِت ناباوری برای جبران خسارت احتمالی این 

دالل حرفه ای عتیقه مناطق بیشتری را در اختیار او قرار داده اند.
در ابتدای این نامه از خدمات ایوب ربنو برای جمع آوری گنجینۀ زر )زیویه( قدردانی 
شده است. این اولین بار است که در نامه ای رسمی به گنجینۀ زر )زیویه( اشاره شده است؛ 
این درحالی است که در صورت جلسه های تنظیم شده در محل تا این تاریخ فقط به چند 
مورد جزئی و غیرشاخص از اشیاء طالیی مکشوفه در زیویه به شرح زیر اشاره شده است:

• یک قطعه با عنوان سرچفت صندوق به اندازۀ بندانگشت و پهنای دو سانت که رویش 
طال و زیرش مفرغ است )صورت جلسۀ مورخۀ 1328/5/3(.

• چهارده عدد میخ مفرغی که سر آن ها آب طال شده است؛ یک عدد مهرۀ کوچک طالیی 
شبیه سیم پیچیده شده )صورت جلسۀ مورخۀ 1328/5/28(.

• خنجر شکسته با دستۀ استخوانی و میخ طال )صورت جلسۀ مورخۀ 1328/7/15(.
نخود  بیست وسه  و  مثقال  یک  به وزِن  کوچک  خیلی  سادۀ  عدد خرده طالی   270  •

)صورت جلسۀ مورخۀ 1328/8/15(.
• یک عدد لولۀ طالیی به طول 5 سانتی متر و وزن یک مثقال )صورت جلسۀ مورخۀ 

.)1329/3/31
علت این موضوع می تواند یکی از فرضیه های مشروحۀ زیر باشد:
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و  قانونی  مقررات  از ضوابط و  به صورت جداگانه و خارج  اشیاء زرین مکشوفه   -
توافق نامه ها و به صورت محرمانه بین موزۀ ایران باستان و دارندۀ مجوز حفاری 

تجارتی تقسیم شده است.
- حفاران زیویه )اسداهلل جواهری و ایوب ربنو( با اقناع افرادی که صورت جلسه ها را 

امضاء کرده اند، اشیاء زرین مکشوفه را در این صورت جلسه ها قید نکرده اند.
- در مجوز حفاری سال 1331 اشاره شده است: »آقای ایوب ربنو در جواب نامۀ مورخۀ 
31/3/17 باتوجه به خدماتی که در جمع آوری گنجینۀ زر )زیویه( کردستان به عمل 
آورده اید...«، ذکر عنوان جمع آوری گنجینه شاید اشاره به این موضوع باشد که اشیاء 
زرین زیویه را جواهری و ربنو از مردم زیویه و روستاهای اطراف جمع آوری و 

خریداری کرده اند و به همین دلیل در صورت جلسه ها قید نکرده اند.
نمایندۀ آقای ربنو در حفاری سال 1331 حبیب قدیسی بوده است. وی طی نامۀ 
مورخۀ 1331/6/19 دوباره اسداهلل جواهری را به عنوان جانشین خود به ادارۀ فرهنگ سقز 
معرفی کرده است. ناظر و نمایندۀ ادارۀ فرهنگ نیز محمدرسول یزدانی بوده است که طی 
ابالغیۀ شمارۀ 1752 مورخۀ 31/5/15 به این مأموریت اعزام شده است. باتوجه به اینکه طی 
سال های 1327 لغایت 1331 عبداهلل ویسی مسئولیت نظارت بر حفاری را برعهده داشته و 
در سال 1331 این مسئولیت به یزدانی محول شده است، رئیس اداره کل باستان شناسی طی 
نامۀ شمارۀ 1189 مورخۀ 1331/5/26 علت این موضوع را جویا شده است )آمس، سند 
شمارۀ 272(. ادارۀ فرهنگ سقز در جواب این نامه اعالم می دارد که آقای ویسی به کار 

حساس تری گمارده شده است...؟
و  شده  تنظیم  مورخۀ 1331/6/15  در  سال 1331  کشفیات  اولین صورت جلسۀ   •  
کشفیات 15 مرداد تا 15 شهریور به شرح زیر در آن قید شده است: پنج عدد پولک 
مفرغی جفتی؛ پنج قطعۀ مفرغی شبیه سر قوری؛ دو عدد قوطی نازک مفرغی؛ پنج 
عدد حلقۀ مفرغی؛ حدود 6 کیلو خرده مفرغ اشیاء متفرقه )آمس، سند شمارۀ 607(.
در مورخۀ 1331/5/20 قراردادی میان مالکان زیویه و مهندس قدیسی منعقد شده 
است. نحوۀ تقسیم و سهم هر طرف طبق این قرارداد بدین صورت بوده است: بعداز کسر 
سهم دولت، بقیۀ اشیاء به نسبت 30 درصد مالکان زیویه و 70 درصد مهندس قدیسی 
تقسیم شود. درضمن مخارج ایاب وذهاب آقای کیخسروی به تهران برای تحویل اشیاء 
به اداره کل باستان شناسی و فوق العادۀ مأموریت نمایندۀ ادارۀ فرهنگ نیز برعهدۀ قدیسی 
باشد )آمس، سند شمارۀ 613(. گفتنی است که این میزان در قراردادهای سال های قبلی 35 

درصد سهم مالکان زیویه و 65 درصد سهم حفار بوده است.
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• صورت جلسۀ مورخۀ 1331/7/5 کشفیات 15 شهریور تا 5 مهر به شرح: مجسمۀ سر و 
گردن اسب مفرغی؛ چهار دست و پای یک مجسمۀ شیر از مفرغ؛ دو دست مجسمۀ 
گوسالۀ مفرغی؛ 6 عدد پیکان جنگی مفرغی؛ دو عدد میخ مفرغی که روی آن ها 

طالی خالص است )آمس، سند شمارۀ 619(.
از تاریخ 1331/7/5 ادارۀ فرهنگ سقز به دلیل کمبود آموزگار محمدرسول یزدانی را از 
زیویه احضار کرد و به همین علت عملیات حفاری به دلیل حضورنداشتن ناظر ادارۀ فرهنگ 
و نیز بیماری آقای جواهری ظاهراً تعطیل شد و کل اشیاء مکشوفۀ موضوع صورت جلسۀ 
تاریخ 5 مهر1331 نزد آقایاِن کیخسروی )مالکان زیویه( به امانت گذاشته شد تا مالکان 

زیویه خودشان آن ها را به تهران انتقال دهند.
به استناد نامۀ شمارۀ 134 مورخۀ 1332/1/22 اداره کل باستان شناسی خطاب به حبیب اهلل 
قدیسی، اشیاء مکشوفۀ سال 1331 )موضوع صورت جلسه های مذکور( تا آن تاریخ تحویل 
اداره کل باستان شناسی نشده است )آمس، سند شمارۀ 668( و به استناد مکاتبات موجود، 
ادارۀ  اطالع  بدون  را  مورخۀ 1331/6/15  اشیاء موضوع صورت جلسۀ  قدیسی  مهندس 
فرهنگ سقز به تهران انتقال داده است و اشیاء موضوع صورت جلسۀ دوم تا تاریخ 1332/9/15 
همچنان در اختیار مالکان روستای زیویه و عبداهلل ویسی بوده است و در تاریخ ذکرشده 
طی صورت جلسه ای تحویل آقایاِن کیخسروی شده است تا آن را به اداره کل باستان شناسی 
انتقال دهند؛ درنهایت طی صورت جلسۀ شمارۀ 2111 مورخۀ 32/9/22 این اشیاء نیز تحویل 

اداره کل باستان شناسی شده است )آمس، سند شمارۀ 706(.
صورت جلسۀ مورخۀ 1332/9/26 با موضوع تعیین تکلیف و تقسیم اشیاء کشف شده 
از روستای زیویه قابل تأمل است. این صورت جلسه با حضور رئیس اداره کل باستان شناسی، 
مالکان زیویه، صاحب پروانۀ حفاری و کارشناسان موزۀ ایران باستان تنظیم شده است و 
در آن اشیاء حاصل از حفاری های سال های 1329 تا 1331 تقسیم شده است و طبق نظر 
و موافقت حاضران از مجموع 31 قلم شیء مکشوفۀ این سه سال 6 قطعه شامل: یک 
عدد لولۀ طالیی خیلی نازک به درازای 5 سانتی متر و وزن تقریباً یک مثقال، یک قطعه نقرۀ 
پوسیده به صورت لولۀ پهن شده به وزِن یک سیر، یک قطعه استخوان شبیه سر عصا، یک 
عدد مجسمۀ سر اردک لعاب دار، دو عدد بشقاب لعاب دار ساده، یک عدد کوزۀ سفالی 
لعاب دار با نقش راه راه سبزرنگ به صاحب پروانه و مالکان روستای زیویه واگذار شده و 

بقیۀ اشیا به موزۀ ایران باستان تعلق گرفته است )آمس، سند شمارۀ 705(.
بعداز مطالعۀ این صورت جلسه این سؤال پیش می آید که آیا واقعاً سهم صاحب پروانه 
بعداز سه فصل متوالی کاوش در سال های 1329، 1330، و 1331 و صرف هزینه های 
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زیاد برای تأمین ملزومات حفاری و دستمزد کارگران، همین چند قطعۀ نه چندان گران بها 
بوده است؟! البته شایان ذکر است که در همین صورت جلسه نیز اشیائی که دارای ارزش 

ریالی بوده اند به صاحب پروانۀ حفاری یعنی ایوب ربنو واگذار شده اند.
به استناد اسناد موجود آخرین فصل حفاری تجارتی در زیویه در سال 1331 انجام 
شده است و از این سال تا سال 1343 که دایسون و هیئت همراهش یک فصل کوتاه 
گمانه زنی و نقشه برداری در زیویه انجام داده اند، هیچ گونه عملیات کاوشی انجام نشده و 
بعداز این سال مجوز حفاری تجاری به دالیلی نامعلوم -که هیچ وقت ذکری از آن به میان 

نیامده است- تمدید نشده است.

اسناد و مکاتبات مربوط به خرید اشیاء زیویه از تجار و دالالن عتیقه
اولین اسناد مربوط به خرید اشیائی از زیویه که در دست تجار و دالالن عتیقه بوده است 
تاریخ  در  باستان شناسی  اداره کل  که  شرح  بدین  است؛   1326 سال  اوایل  به  مربوط 
1326/3/23 طی نامۀ محرمانۀ شمارۀ 232م گزارشی از چگونگی کشف گنجینۀ اشیاء 
زیویه و درخواست خرید آن اشیاء توسط موزۀ ایران باستان را به دربار شاهنشاهی عرضه 

کرده است )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 95(.
دو روز بعداز این اولین مکاتبه، اداره کل باستان شناسی در مورخۀ 1326/3/25 طی 
نامۀ محرمانۀ شمارۀ 3/233 خطاب به شخص نخست وزیر )احمد قوام(، مبلغ یک میلیون 
تومان درخواست کرده است برای خرید مجموعه ای که تجار عتیقه در فروردین همان 
سال به صورت امانت تحویل موزۀ ایران باستان داده بودند و نیز بقیۀ اشیائی که احتماالً 
در دست تجار عتیقه و دالالن مانده است. در این نامه، فهرستی از اشیاء منتسب به زیویه 
ذکر شده است که بسیار حائز اهمیت است )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 97(. در تاریخ 
1326/6/24 و طی نامۀ شمارۀ 7869/1672 اداره کل باستان شناسی به دفتر نخست وزیری، 
ضمن اعالم تحویل مجموعۀ اشیاء باستانی زیویه توسط تجار عتیقه و ضرورت حفظ و 
نگهداری این اشیاء اعالم می شود که اشیاء مذکور را آقایان نجات ربیع، نوراهلل کهن، عزیز، 
ایوب ربنو و رفیع ربیع به موزۀ ایران باستان سپرده اند. این سند به لحاظ ذکر اسامی تاجران 
عتیقه که به جمع آوری و فروش اشیاء زیویه پرداخته اند، دارای اهمیتی فوق العاده است 
)یزدانی، 1380، سند شمارۀ 98(. در آبان ماه همان سال طی نامۀ شمارۀ 3/937 اداره کل 
باستان شناسی به دفتر نخست وزیری موضوع پرداخت مبلغ پیشنهادی تاجران عتیقه به میزان 

700 هزار تومان دوباره پیگیری می شود )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 103(.
در مردادماه 1327 نامه ای مفصل در پیگیری مکاتبات قبلی برای تأمین اعتبار خرید 
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اشیاء زیویه به دفتر نخست وزیری ارسال می شود که مطالب مهمی ازجمله اهمیت اشیاء 
مذکور به عنوان نخستین اشیاء مکشوفۀ دورۀ ماد، شرح جزئیات کشف گنجینه و اولین 
اشیائی که موزۀ ایران باستان خریده در این نامه قید شده است )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 

.)106
قیمت قطعی موردتوافق طرفین در صورت جلسۀ مورخۀ 27/6/28 اعالم و مقرر 
شده است که مبلغ 4/300/000 ریال برای خرید مجموعه ای که در ابتدای سال 1326 به 
موزه سپرده شده بود به فروشندگان پرداخت شود و عالوه براین، مبلغ 2/700/000 ریال نیز 
برای خرید مجموعۀ دومی که به جزئیات آن اشاره ای نشده و ظاهراً در شهریور به موزه 

تحویل شده است، پرداخت شود )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 108(.
پس از انجام چند مکاتبۀ دیگر دراین باره و پیگیری های مداوم فروشندگان باألخره در 
1328/9/17 شاه مجوز خرید اشیاء را به نخست وزیر اعالم می کند )یزدانی، 1380، سند 
شمارۀ 126( و در نامۀ شمارۀ 57966 مورخۀ 1328/10/10 وزارت دارایی، محل تأمین 
اعتبار خرید اشیاء، مادۀ 46 اعالم می شود و درنهایت در بهمن ماه همان سال قسط اول 

خرید اشیاء پرداخت می شود )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 128(.
از مقایسۀ محتویات این اسناد خصوصاً نامۀ مورخۀ 1326/3/25 اداره کل باستان شناسی 
به نخست وزیر که در آن فهرستی از اشیاء موردمعامله قید شده است، با صورت جلسه های 
کشفیات حفاری تجارتی زیویه، متوجه این موضوع مهم می شویم که در صورت جلسه های 
کشفیات حفاری فقط به چند قطعۀ غیرشاخص و جزئی از اشیاء طالیی اشاره کرده اند 
که آن هم درنهایت در جلسه های تقسیم و تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه -که غالباً در موزۀ 
ایران باستان برگزار می شده- به صاحب پروانه و مالکان زیویه تعلق می گرفته است؛ ولی 
ازآنجاکه اشیاء ذکرشده در نامه های مذکور کاماًل شاخص و از طالی خالص بوده اند، 
این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاً در طول 7 سال حفاری در زیویه حتی یک شیء 
شاخص زرین هم کشف نشده است؟! یا اینکه این اشیاء شاخص همان گنجینه ای است 
که اهالی به صورت اتفاقی در اوایل سال 1325 کشف کرده اند و احتماالً عمال ایوب ربنو 
آن ها را در سال 1325 و 1326 از اهالی خریده اند؛ یا اینکه اشیائی کشف شده اند، ولی 
به دوراز چشم ناظر ادارۀ فرهنگ و مالکان زیویه به تهران منتقل شده اند. دربارۀ فرضیۀ 
اخیر، رشید کیخسروی نیز مدعی است که اسداهلل جواهری به بهانه های مختلف نمایندۀ 
دولت را به کارهای جانبی مشغول می کرده و به همراه عوامل مورداعتماد خود در نقاط 
حساس حفاری می کرده است و اشیاء مکشوفه را به دوراز چشم ناظر و مالکان روستا بدون 
ذکر در صورت جلسه های مربوطه از زیویه خارج می کرده است )کیخسروی، 1388، ج3، 
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ص228(.
در جواب این پرسش و فرضیات، باتوجه به فقدان مستندات، باید به استدالالت 
عقلی و منطقی متوسل شد؛ بدین شرح که اوالً منطقی به نظر نمی رسد که طی 7 سال 
کاوش هیچ گونه شیء شاخص زرینی کشف و صورت جلسه نشده باشد. ازجهت دیگر 
باتوجه به حضور مداوم نماینده و ناظر ادارۀ فرهنگ، مالکان روستای زیویه و کارگران 
بومی، پنهان کردن کشفیات باارزش احتمالی توسط صاحب پروانه و نماینده اش بسیار 
سخت و تقریباً غیرممکن بوده است. بنابراین درنهایت منطقی ترین نتیجه ای که می توان 
گرفت این می تواند باشد که هرکدام از اشیاء منتسب به زیویه که اکنون در موزه ها و 
مجموعه های جهان به نمایش گذاشته شده است، می تواند از طرق مختلف به دست آمده 

باشد و بعدها از کشورهای مختلف جهان سر درآورده باشد.

نتیجه گیری
پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک آرشیوی مربوط به حفاری تجارتی طی سال های 
1325 تا 1332 در زیویه خصوصاً صورت جلسه های مربوط به کشفیات، متوجه این نکتۀ 
بسیار مهم و اساسی می شویم که فهرست کلی اشیاء مکشوفه به هیچ وجه با اشیاء منحصربه فرد 
و فاخر منتسب به زیویه همخوانی ندارد؛ بدین شرح که در این صورت جلسه ها و مکاتبات 
به هیچ کدام از این اشیاء اشاره ای نشده است. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می یابد 
که به بررسی اسناد و مکاتبات رسمی مربوط به خرید اشیاء زیویه از دالالن و تجار عتیقه 
توسط دولت می پردازیم. در این مکاتبات به صورت کاماًل واضح به مجموعه ای از اشیاء 
منحصربه فرد زرین اشاره شده که به موزۀ ایران باستان تحویل شده است و بنابه ادعای این 

تجار متعلق به زیویه هستند.
عالوه بر این ها محققان خارجی ازجمله آندره گدار )رئیس وقت موزۀ ایران باستان(، 
گیرشمن، یدا گدار و... در مقاالت و گزارش هایی که هم زمان یا با اندکی تأخیر از زمان کشف 
گنجینۀ زیویه انتشار داده اند، به توصیف تعدادی از اشیاء زرین زیویه پرداخته اند. در جمع بندی 
کلی دربارۀ چگونگی و شیوۀ دستیابی به مجموعۀ تقریباً عظیم اشیاء منتسب به زیویه می توان 
چنین نتیجه گرفت که این اشیاء منحصراً از کاوش های تجارتی زیویه به دست نیامده است؛ 

بلکه ممکن است از هریک از روش های مشروحۀ زیر به دست آمده باشد:
• اشیائی که واقعاً طی کاوش های تجارتی سال 1325 تا 1332 در زیویه به دست آمده اند 

و در صورت جلسه ها به آن ها اشاره شده است.
• اشیائی که از حفاری های تجارتی زیویه به دست آمده اند، ولی به دوراز چشم مالکان 
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زیویه و ناظر ادارۀ فرهنگ خصوصاً در سال های 1325 و 1326 کشف شده اند و در 
هیچ صورت جلسه ای ذکر نشده اند.

• اشیائی که طی حفاری های غیرمجازِ اهالی در اطراف زیویه خصوصاً از روستای قپالنتو 
به دست آمده اند و عبداهلل ویسی ناظر ادارۀ فرهنگ در نامه های مورخۀ 1328/4/26 

و 1328/5/16 به آن ها اشاره کرده است.
• اشیائی که به هیچ وجه در زیویه به دست نیامده اند و یا شاید هم فاقد اصالت تاریخی 
باشند، ولی تجار عتیقه عمداً با هدف اعتباربخشی به این اشیاء آن ها را به زیویه 

منتسب کرده اند.
به هرحال این اشیاء وجود دارند و اگر اصالت آن ها ثابت شود، دارای ارزشی فوق العاده 
در بررسی تاریخ هنر ایران هستند. البته نباید فراموش کرد که هرکدام از این اشیاء را باید 
فارغ از تعلق به مجموعه یا مکانی خاص بررسی کرد؛ زیرا همان گونه که در سطرهای 
پیشین به صورت کامل شرح داده شد، هیچ گونه مستندات مطمئنی وجود ندارد که تعلق 
این اشیاء به زیویه یا هر محوطۀ باستانی دیگری را ثابت کند و این بالیی است که صدور 
مجوزهای حفاری تجارتی در قبل از انقالب و حفاری های قاچاِق سودجویان و غارتگران 

مواریث فرهنگی قبل و بعداز انقالب بر سر محوطه های باستانی کشورمان آورده است.
صدور مجوز حفاری تجارتی در زیویه و شیوۀ انجام آن، لطمه ای جبران ناپذیر به 
بنیان و موجودیت این اثر منحصربه فرد مانایی خصوصاً آثار و شواهد معماری آن وارد 
آورده است و چه بسا اگر چند فصل برنامۀ کاوش علمی و کنترل شدۀ باستان شناسان و 
کاوشگران متخصصی هم چون نصرت اهلل معتمدی و سیمین لک پور نبود، اینک همین 
اطالعات اندک از معماری زیویه نیز وجود نداشت. به هرجهت ضربۀ اصلی را قصور 
و کوتاهی محققان در مطرح نکردن این تردید و پرسش به پیکر نیمه جان زیویه وارد 
آورده است که آیا این اشیاء واقعاً به زیویه تعلق دارند یا نه؟ آن ها بدون اینکه مطمئن باشند، 
در نوشته ها و گزارش های خود هرآنچه را که دالالن و تجار عتیقه ادعا کرده اند انعکاس 
داده اند و به جامعۀ علمی تزریق کرده اند که نتیجۀ آن ایجاد مشکلی بزرگ به اسم زیویه 

است.
البته این مشکل مختص زیویه نیست؛ بلکه به تمام محوطه های باستانی ای تعمیم 
می یابد که در آن ها حفاری های رسمی تجارتی یا حفاری های غیرمجاز و قاچاق انجام شده 

و اشیاء و داده های باستانی آن ها غارت شده است.
امید آنکه در آینده ای نزدیک با آزمایش و بررسی تک تک اشیاء منتسب به زیویه 
ابتدا اصالت و در مرحلۀ بعد پیوستگی هنری و فنی این اشیاء به فرهنگ و تمدن مانایی 
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زیویه بیشتر روشن شود و با انتشار گزارش کاوش های علمی چند دهۀ گذشتۀ کاوشگران، 
زوایای تاریک فرهنگی-تمدنی ساکنان زیویه روشن گردد.
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