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-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
باستان شناسی مازندران«
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�
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تحلیل یافته های باستان شناختی 
محوطه معصومی آسیابسر

گرجی2، هادی میالدی3، حکیمه رازقی منصور 4 کرمی  گرجی1 ، علی  سراله قاسمی 

)arian.ghasemi.g@gmail.com( .گمانه زنی در محوطه معصومی آسیابسر 1 -کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه مازندران و سرپرست هیئت 
کارشناسی ارشد باستان شناسی   - 2

کارشناسی باستان شناسی   - 3
کارشناسی ارشد باستان شناسی   -4�

چکیده
گمانه زنی قرار  محوطه معصومی با مجوز پژوهشــگاه باستان شناســی از تاریخ 98/7/29 لغایت 98/8/28 مورد 
گرفته و طی آن 16 گمانه در داخل و پیرامون محوطه ایجاد شد. هدف از این پژوهش یافتن شواهد باستان شناسی 
کــه در محوطۀ معصومــی با توجه به حجــم یافته های  از محوطــۀ مــورد بررســی بوده اســت. پرســش اصلی این بود 
کــدام دوره های تاریخی  گمانه زنــی چــه آثــار فرهنگی به دســت خواهد آمد؟ و آثار فرهنگی به دســت آمده مربوط به 
می باشــند و از چــه ویژگی هایــی برخوردار هســتند؟ شــیوۀ و روش تحقیق نیز میدانــی با ابزار توصیفــی و تحلیل و به 
گمانه فاقد آثار  گمانه زنی ها، 7  که از این تعداد  صورت تطبیقی بود. نتایج حاصل از این پژوهش میدانی نشان داد 
که بخش زیادی از این محوطه تخریب شده اســت اما شــواهدی  گمانه دارای آثار فرهنگی بوده و با وجود این  و 9 
گرفت. بررســی و تحلیل یافته های شاخص حاصل از  از آثار پیش از تاریخی، تاریخی و اســالمی مورد شناســایی قرار 
گروه از یافته ها در ماهیت شکل گیری محوطه، توالی فرهنگی  که جایگاه هر  گمانه زنی نشان داد  بررسی سطحی و 

و تحوالت ادوار مختلف فرهنگی در منطقه اشاره دارد. 

گمانه زنی، ادوار فرهنگی. کلیدی: شرق مازندران، محوطه معصومی،  واژگان 
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مقدمه
کلی، شـــــرق اســـــتان مازندران تحت تأثیر شـــــرایط جغرافیایی و  به طور 
کانون شکل گیری استقرارهای انسانی در ادوار  زیست محیطی مناســـــب، 
مختلف تاریخی و فرهنگی بوده اســـــت)تصویر شـــــماره1(. در این منطقه 
 ،)Burney, 1968( التپه ،)Coon, 1952( کمربند و هوتـــــو غارهایی نظیر 
کمیشانی)فاضلی،1396:  کمیشان)وحدتی نسب، 1388( و محوطه  غار 
گرفته و شـــــواهدی از  کاوش های باستان شناســـــی قرار  366-361( مورد 
آثار دورۀ »فرا پارینه ســـــنگی« تا »نوســـــنگی« در آنها شناسایی شده است. 
گروه ها و اجتماعات  با پسروی دریا و شکل گیری دشـــــت های حاصلخیز، 
گشـــــته و آثار آنان به صورت تپه های  انســـــانی به تدریج وارد این مناطق 
گوهرتپه)ماهفروزی،1389: 36-25(، یاقوت تپه  از تاریخی نظیر  پیش 
)ماهفـــــروزی،1385(، طـــــوق تپه)ماهفـــــروزی،1386(، تپـــــه عباســـــی 
کنون باقی مانده است. از طرفی،  )عباس نژاد،1388( و ده ها تپۀ دیگر تا
کوهســـــتان، قلعه شاه نشـــــین و دختر  با تعدد آثار تاریخی نظیر آتشـــــکده 
که در غیاب  گورســـــتانی رو به رو هستیم  قلعه و تعداد زیادی محوطه های 
کوهســـــتانی و جنگلی، مورد  پژوهش هـــــای باستان شـــــناختی در مناطق 
تخریب حفاران غیر مجاز قرار دارد. آثار برجای مانده از دورۀ اســـــالمی نیز 
اغلب به صورت شـــــاخص نظیر بناهای دورۀ صفـــــوی مورد توجه بوده و 
برخالف نواحی مرکزی و غرب اســـــتان، اطالعـــــات چندانی از قرون اولیه 

اسالمی در دست نیست. 
عالوه بر مسأله تمرکز بیشتر مطالعات باستان شناختی روی ادوار پیش 
از تاریخی و مغفول ماندن نســـــبی ســـــایر ادوار فرهنگی در شـــــرق استان 
مازنـــــدران، عدم تجمیـــــع داده های اطالعاتـــــی مرتبط با آثـــــار فرهنگی، 
گردیده اســـــت. متأســـــفانه علیرغم  زمینه ســـــاز تخریب بســـــیاری از آنها 
پژوهش های انجام شـــــدۀ پیشین، به ویژه بررســـــی های باستان شناسی 
گزاف در قالب عناویـــــن مختلفی از جمله  که با صرف هزینه های بســـــیار 
اطلس باستان شناسی استان مازندران انجام شده است، شاهد بهره وری 
ج از پژوهش های مذکور خصوصًا در زمینه پیاده سازی  از اطالعات مستخر
پروژه های عمرانی، ساخت و ســـــازها و استعالمات در سطح استان نبوده و 
این امر منجر به تخریب و دســـــت اندازی بســـــیاری از آثار و محوطه های 
تاریخـــــی و فرهنگـــــی گردیده اســـــت. در ایـــــن خصوص می تـــــوان به تپه 
سد)ماهفروزی،1388( در دودانگه ساری، تپه ترکام)ماهفروزی،1389( 
در چهاردانگه ساری، محوطه معصومی در روستای آسیابسر و محوطه ای 

که در نتیجه عدم اطالع  کیاسر شهرســـــتان بهشهر اشاره نمود  در روستای 
و توجیـــــه مالکین یا پیمانـــــکاران پروژه های عمرانی دچار آســـــیب جدی 
شده اند. به عبارتی، فقدان یک مرجع اطالعاتی مرتبط با مکان نگاری آثار 
کنش آثار  گاه از وضعیت پرا کارشناس و آ کمبود نیروی انسانی  فرهنگی و 
کامل یا قســـــمتی از این آثار فرهنگی بسیار مهم و  فرهنگی سبب نابودی 
کنونی و عدم  که باید نقص قوانین  گفته نماند  کلیدی شده است. البته نا
کنندۀ نظر مسئوالن میراث فرهنگی  که تأمین  ارائه یک راهکار مناســـــب 
که  گزارش  گرفت. امید اســـــت این  و منافع مالکین اثر باشـــــد را نیز درنظر 
ماحصل یافته های ســـــطحی و چندگمانه در »محوطه معصومی روستای 
آسیابسر« شهرســـــتان بهشهر می باشـــــد، عالوه بر تبیین نتایج علمی این 
برنامه، به آشکارسازی عمق صدمات غیر قابل جبران در حوزه فرهنگ و 

کمک نماید.  کشور  و تالش در رفع نواقص موجود  تاریخ 

موقعیتجغرافیایی،شرایطاقلیمیوزیستمحیطیوتأثیرآنبر
شکلگیریسیمایباستانشناسیمنطقه

باستان شناســـــی به عنوان نظامی علمی برای پردازش مدل ها و ایجاد 
قیاس های منطقی و بازســـــازی محیط طبیعی، وام دار جغرافیاست و به 
گذشته استقرارهای  صورت جدایی ناپذیری در بازســـــازی محیط طبیعی 
که الگوهای خاص زندگِی  انسانی با چشم انداز و محیط مرتبط است؛ چرا 
گرفته بر روی زمین، ناشی از تأثیرات متقابلی است که بین انسان  شـــــکل 
و محیط وجود داشته اســـــت)کوهپر و دیگران،1390(. بنابراین، اطالع از 
گذشته  جزئیات و متغیرهای جغرافیایی، اقلیمی و زیست محیطی جوامع 
ک،  از قبیل آب و هوا، پوشـــــش گیاهی، گونه های جانوری، منابع آبی، خا
پدیده ها و عارضه های طبیعی، ارتفاع، شیب زمین و غیره امری اجتناب 

ناپذیر در تحلیل یافته های باستان شناختی به شمار می روند. 
کیلومتر  اســـــتان مازندران در قسمت شـــــمالی ایران با وســـــعت 23756 
کشـــــور را به خود اختصاص داده  مربع، حدود 1/46 درصد ازکل مســـــاحت 
است. این استان از شمال به دریا، از جنوب به استان های سمنان، تهران، 
البرز و قزوین؛ از غرب به اســـــتان گیالن و از شرق به استان گلستان محدود 
می باشد. طبیعت استان مازندران تحت تأثیر عرض جغرافیایی،  ارتفاعات 
البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی به دریا، منابع آبی دائمی و فصلی، 
وزش بادهای محلـــــی و ناحیه  ای، جابه جایی توده های هوای شـــــمالی و 
کلی،  آب و هوای  کم جنگلی قرار دارد. بـــــه طور  غربی و حتی پوشـــــش مترا
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کبرداری و تسطیح اراضی تصویر شماره دو: شرایط محوطه بعد از خا

تصویر شــماره یک: موقعیت محوطه معصومی نســبت به تعدادی از آثار شــاخص فرهنگی در شــرق استان مازندران. )به لحاظ آماری، تعداد 97 اثر فرهنگی در منطقه شرق استان مازندران در زمره 
آثار ملی به ثبت رســیده اســت. این فهرســت شــامل 40 اثر در شهرســتان بهشــهر،  32 اثر در شهرستان گلوگاه و 25 اثر در شهرســتان نکا بوده که  که از این میان مجموعه عباس آباد شهرستان بهشهر در 

فهرست میراث جهانی قرار دارد(. 
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ع گالبه ای منقوش رنگارنگ از محوطه معصومی روســتای آسیابســر بهشــهر،  تصویر شــماره ســه )ســمت راســت(:  قطعه ای از بشــقاب نو
عکس از نگارنده، 1398. تصویر شماره چهار )میانی(:  اثر شماره 38764 در خزانه سفال شماره 1 موزه بنیاد تهران، عکس از نجمه نوری، 

1396.  تصویر شماره پنج )سمت چپ(:  اثر شماره 39962 در خزانه سفال شماره 1 موزه بنیاد تهران، عکس از نجمه نوری، 1396

گیالن و بیشـــــتر از  کمتر از  مازندران معتدل و مرطوب بوده و مقدار باران آن 
کشور  گلستان، سمنان، تهران، خراسان و قسمت های جنوبی  استان های 
ترکمنســـــتان است. به عبارتی، در درازای ســـــاحل جنوبی دریای مازندران 
که در مازندران به 800  کاهش می یابد تا جایی  مقدار باران از باختر به خاور 
گرگان به 500 میلی متر در ســـــال می رسد. هم چنین در سراسر  میلی متر و در 
اســـــتان مازندران نوعی انتظام فضایی در پدیده های طبیعی دیده  می شود 
که تأثیر حیاتی بر ایجاد شرایط مثبت اقلیمی و زیست محیطی و متعاقب آن 
گذشته های بسیار دور داشته  حضور و رشد و توسعه اجتماعات انســـــانی از 
است. از منظر وجود عوارض طبیعی برجســـــته و تأثیرگذار براقلیم منطقه، 
استان مازندران متشـــــکل از دو واحد عمدۀ زمین شناختی یعنی جلگه های 
ســـــاحلی در بخش شـــــمالی و مناطق جنگلی و ارتفاعات کوهستانی البرز در 
که به موازات یکدیگر و در جهت شرقی - غربی امتداد  قسمت جنوبی بوده 
کوهپایه ای و تپه  می یابنـــــد. در محل تالقی ایـــــن دو واحد، قســـــمت های 
کوهستانی، دشت های  ماهور ها واقع شده و در بعضی از قسمت های واحد 
گرفته اســـــت. بخش شـــــمالی این دو واحـــــد را دریای خزر  میان کوهی قرار 
که به دلیل وجـــــود جریان های بادی و هم چنین پیش روی  احاطه نموده 
و پس روی ســـــطح آب و منابع سرشار غذایی بســـــیار حائز اهمیت می باشد. 
در این منطقه، شـــــیب و ارتفاع زمین از ارتفاعات به سوی جلگه و به سمت 

کاهش می یابد.  دریای مازندران 

موقعیتجغرافیاییوتاریخیووجهتسمیهروستایآسیابسر
روستای آسیابسر با جمعیتی بالغ بر1750 نفر، یکی از روستاهای بخش 
که در اســـــتان مازندران قرار دارد. این  مرکزی شهرســـــتان بهشهر اســـــت 
کوهستان بوده و روستای آسیابسر  بخش دارای دو دهســـــتان میانکاله و 
در دهســـــتان کوهستان قرار می گیرد. این روســـــتا در موقعیت 53 درجه و 
27 دقیقـــــه طول جغرافیایی و 36 درجه و 40 دقیقه عرض جغرافیایی در 

کیلومتری شرق شهرستان نکا  کیلومتری غرب شهرســـــتان بهشهر و 17   4
که از طـــرف شمال به جــــــــاده سراسری بهشهر و نکا و منتهی  قرار داشته 
به زمین های کشاورزی، از طرف جنوب به سلسله جبال البــــــــرز، از طـــرف 
گرجی محله  کوهســـــتان و از طرف غرب به روســـــتای  شرق به روســـــتای 

متصل می باشد. 
در خصوص وجه تســـــمیه این روستا می توان به وجود تعدادی آسیاب 
کوهستان را  که درحال حاضر دو روستای آسیابسر و  آبی در مســـــیر نهری 
از هم جدا ســـــاخته است اشـــــاره نمود. در واقع، جریان آب چشمه در یک 
مسیر نسبتًا شـــــیبدار و عوارض طبیعی مناسب، شـــــرایط مطلوبی را برای 
احداث آســـــیا ب های آبی)حداقل18مورد( جهت آســـــیاب گندم و شـــــالی 
کنان  کنین، مورد بهره مندی ســـــا که عالوه بر رفع نیاز ســـــا فراهـــــم نموده 
روســـــتاهای اطراف بوده و بخشی از اقتصاد معیشتی این روستا را تشکیل 
میداده اســـــت. به مرور نام آسیابســـــر به معنی محل آسیاب کردن به این 

گشته است.  روستا اطالق 
در منابع مکتوب نظیر ســـــفرنامه رابینو)1343( و هم چنین نوشته های 
کوهستان تحت عنوان  ابن اسفندیار)1366( به روســـــتای مجاور آن یعنی 
طوســـــان و کوسان اشاراتی وجود دارد. در این منابع به آثار تاریخی از جمله 
مقبره ســـــادات بابلکانی متعلق به قرون هشـــــتم و نهـــــم هجری قمری و 
آتشـــــکده کیوس بن قباد برادر انوشـــــیروان اشاره شده است. ضمن این که 
کنون در ارتفاعات جنوبی این  بقایای یک قلعه موســـــوم به شاه نشین هم ا
ع با توجه به نقشه موجود، غنای تاریخی  دو روســـــتا پا برجاست. در مجمو
غ از ترکیب جمعیتی  کوهســـــتان فار و فرهنگی هر دو روســـــتای آسیابســـــر و 
متفاوت، در یک بســـــتر با ظرفیت های زیست محیطی مشابه و تحت تأثیر 
تحوالت، حوادث و رویدادهای تاریخی و فرهنگی منطقه و مناطق همجوار 
گرفته و تعیین قدمتی متفاوت برای هـــــر یک از بخش های این دو  شـــــکل 
روستا که در دو طرف یک نهر قرار دارند غیر علمی و ساده انگارانه می باشد. 

گالبه ای منقوش، مکشــوفه  ع  کاســه نو تصویر شــماره شــش )ســمت راســت(: یک قطعه 
از محوطــه معصومــی بــا نقــش پرنــده و گل، عکــس از نگارنــده، 1398. تصویر شــماره هفت 
کوتاه کف اندکی مقعر و بدنه کشیده، موزه بنیاد تهران، عکس  )سمت چپ(: بشقاب با پایه 

از نجمه نوری، 1396

گالبــه ای با نقــش پرنــده از محوطه  تصویر شــماره هشــت )ســمت راســت(:  ســفال بــا تزیینات 
معصومی، عکس از نگارنده، 1398. تصویر شــماره نه )ســمت چپ(: ســفال با تزیینات گالبه ای، 

گرگان، قرن 4 و 5 هــ. ق )مرتضایی، 1386(
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محوطهمعصومیآسیابسر
ایـــــن محوطـــــه در قســـــمت کوهپایـــــه ای روســـــتای آسیابســـــر از توابع 
 E 53•- 27‘- 44.790‘‘ شهرســـــتان بهشـــــهر در مختصـــــات جغرافیایـــــی
و‘‘N 36•- 40‘- 43.166 و 100 متـــــری جنـــــوب غربـــــی بقعـــــه دو تـــــن از 
خاندان بابلکانی به نام های سید شمس الدین)وفات765هـ .ق( و سید 

کمال الدین)وفات782هـ .ق( قرار دارد. 
کثر  در شـــــرایط فعلی، عرض محوطـــــه در جهت شـــــمالی- جنوبی حدا
138متـــــر بوده و طول آن در ابعاد نامشـــــخصی در جهت شـــــرقی- غربی، 
متناسب با شیب دامنه ادامه می یابد. ساختار تحتانی این محوطه آهکی 
بوده و از بخش شمال غربی آن سنگ آهک استخراج می گردد. حجم زیاد 
ک بکر ادامه  که تا سطح خا ک برداری در بعضی از قسمت های محوطه  خا
کنش داده های فرهنگی منقول،  یافته است، اضطراب شـــــدید الیه ها، پرا
تخریب آثار غیر منقول در بعضی از نقاط و هم چنین وضعیت توپوگرافی و 
ســـــاختار ناهمگون طبیعی مشهود در محوطه، شرایطی را پیش رو قرار داد 
کـــــه لزوم انجام حداقل یک برنامۀ گمانه زنـــــی کوتاه مدت را جهت تعیین 
کاربـــــری آتی و حفظ منافـــــع مالکین با رعایت ضوابط حفـــــظ آثار فرهنگی 
ضروری می ســـــاخت)تصویر شـــــماره 2(. از طرفی، موقعیت قرارگیری این 
محوطـــــه در جنب بقعه بابلکانیان و حدود500 متری بقایای آتشـــــکده در 
تطابق با آثار منقول و غیرمنقول دورۀ اسالمی و تاریخی حاصل از عملیات 
کارکرد این  کبرداری بوده و اهمیت پژوهش جهت شـــــناخت ماهیت و  خا
محوطه در طول دوره های یاد شـــــده را دو چندان می نمود. در حال حاضر 
ک تخریب قسمت های عمدۀ این  و با توجه به شرایط پیش آمده و اسفنا

محوطه و از طرفی انجام حفاری های غیر مجاز و احتمال ساخت و سازهای 
آینده توسط مالکین، پیشنهاد شده است تا در حداقل زمان ممکن نسبت 
به مستندســـــازی آثار ســـــطحی، مشخص ســـــاختن وضعیت ساختارهای 
معماری در معرض تخریب، شناسایی و سنجش عمق الیه های فرهنگی 
کســـــازی برش های عمودی ایجاد شده و هم چنین ایجاد چند  از طریق پا

گردد. گمانه جهت تعیین محدوده فرهنگی و حریم آن اقدام 
به این ترتیب و با رضایت مالکین و موافقت میراث فرهنگی مازندران، 
پیشنهاد برنامه گمانه زنی در محوطۀ مذکور به پژوهشکده باستان شناسی 
گردید. این  که در نهایت با این برنامه و اهداف آن موافقت  کشـــــور ارسال 
نوشتار با اشاره به مهم ترین یافته های حاصل از دو مرحله بررسی سطحی 

گمانه زنی به تحلیل این یافته ها خواهد پرداخت. و 

بررسیسطحی
کبرداری جهت تســـــطیح  با توجـــــه به این که حین انجـــــام عملیات خا
و افزایش ســـــطح هموار زمین از ســـــوی مالکین، بســـــیاری از الیه ها و آثار 
فرهنگی تخریب و مضطرب شده قبل از شروع گمانه زنی، محدودۀ داخلی 
گرفت و مقادیر قابل توجه  و پیرامون محوطه، مورد بررســـــی سطحی قرار 
گردآوری شد.  و متنوعی از آثار شـــــاخص متعلق به ادوار مختلف فرهنگی 
بقایای آثار فرهنگی اعم از منقول و غیر منقول شـــــامل بقایای معماری، 
تکه های ســـــفال بامپوش، قطعات شکســـــته ظروف سفالی، قطعات آجر 
چهار و شش ضلعی، اشیاء تزیینی و حتی استخوان های حیوانی و انسانی 
کنده بوده اســـــت. هم چنین، دو آویز  که در ســـــطح محوطه پرا می باشـــــد 

T.T.A 3 گمانه گمانه T.T.A 4                                                                                              تصویر شماره سیزده:  تصویر شماره دوازده: 

                              T.T.A 9 گمانه گمانه T.T.A 10                                                                                                                     تصویر شماره یازده:   تصویر شماره ده: 
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T.T.A 14 گمانه گمانه T.T.A 13                                                                                                             تصویر شماره پانزده:  تصویر شماره چهارده: 

مفرغی مخروطی شـــــکل)تصویر شماره17(، یک عدد مهره عقیق، پاشنه 
در، یـــــک نمونه پیکرک حیوانی)تصویر شـــــماره 19( و قطعات شکســـــته 

شیشه نیز در این مجموعه قرار دارند.
کمیت، درصد زیادی از سفال ها مربوط به دوره های اسالمی  به لحاظ 
بود و پـــــس از آن نمونه های تاریخی و پیـــــش از تاریخی قرار می گیرند. با 
گرفته  کبرداری هـــــای صورت  توجه بـــــه وضعیت توپوگرافـــــی و حجم خا
گمانـــــه، تدریجًا تصویر روشـــــن تری از وضعیت  و هم چنین ایجـــــاد چند 
الیه هـــــای فرهنگی و میزان تخریب و صدمـــــات وارده بر آن در اختیار قرار 
گرفت. در خوانش اولیه، الیه های فوقانی به ادوار اســـــالمی و سفال های 
کنش استخوان های انسانی و اشیای تزیینی  دورۀ تاریخی با توجه به پرا
به تدفین های موجود در الیه های بکر نسبت داده شده است. تعدادی از 

سفال ها نیز در زمرۀ سفال های شاخص عصر آهن قرار دارند. 
ع ترین قطعات سفالی  که پیش تر اشاره شد، بیشترین و متنو  همان طور 
متعلق به دورۀاســـــالمی بوده و ســـــده های اولیه، میانـــــی و متأخر را در بر 
می گیرد.  البته با توجه به وضعیت الیه ها و آثار معماری مورد شناسایی در 
کامل و منظمی از  که در حال حاضر توالی  گمانه ها این بدان معنا نیســـــت 

این دوره در اختیار باشد. 
در میان یافته های ســـــفالی محوطـــــه معصومی، قطعاتـــــی منقوش و 
گروه سفالی  که در  گاه تک نقشـــــی در کف ظرف به دست آمده  رنگارنگ و 
موســـــوم به گالبه ای قرار می گیرند. نقوش موجود در این قطعات شـــــامل 
کتیبه می باشـــــند)تصویر شـــــماره 3(.  گل و نقوش شـــــبه  نقش پرنـــــده، 
کار رفته در زمینه روشن بوده و در ایجاد نقش از رنگ هایی  رنگ های به 
نظیر سبز و زرد و قرمز و سیاه اســـــتفاده شده است. این قطعات به لحاظ 
که بر روی  کاســـــه و بشقاب می باشند. پیش تر در پژوهشی  فرم متعلق به 

گالبـــــه ای منقوش و رنگارنـــــگ موجود در خزانه مـــــوزۀ بنیاد تهران  ظروف 
انجام شـــــده و طی آن نمونه های موجود با نمونه های مشابه در چند موزه 
داخلی و خارجی مورد قیاس و بررسی قرار گرفته است)تصاویر شماره 4و 5(، 
ع ســـــفالینه ها به قرن سوم تا پنجم هجری  تاریخ و محل ســـــاخت این نو
گرگان نسبت  قمری، در مناطق شمال و شمال شرق ایران نظیر نیشابور و 
داده شـــــده اســـــت)نوری، 1396(. انواع دیگری از ایـــــن ظروف گالبه ای 
گل هایی با ســـــاقه های نازک و به  که با ترکیبی از  دارای نقش پرنده بوده 
حالـــــت انتزاعی به اجرا درآمده اند. این نقش از گل ها به آب نباتی شـــــکل 
و یا مدال گونه نیز نامیده شـــــده اند )تصویر شـــــماره 6(. در میان تزیینات 
گالبـــــه ای محوطه معصومی، کف دو نمونه دارای تک نقش ســـــیاهرنگ 
ع تزیین  می باشد)تصویرشـــــماره8(. نمونه های قابل مقایســـــه با این نو
گزارش شـــــده است)تصویرشـــــماره 9(. از سفالینه های  گرگان  پیش تر از 
کنده زیر  مکشـــــوفه ســـــدۀ پنجم به بعد می توان به نمونه هایی با نقوش 
ح های ســـــوزنی زیر لعاب تکرنگ اشاره نمود. از قرن هفتم نیز  لعاب و طر
نمونه هایی از تزیین با تکنیک نقاشـــــی ســـــیاهرنگ زیر لعاب فیروزهای 

که به قلم مشکی معروف هستند.  به دست آمده 
سفال های دورۀ تاریخی نیز به دو صورت منقوش و ساده دیده می شوند. 
کنده و به شکل مواج بوده و با لعاب  نقش های این دوره عمدتًا به صورت 
ح  گاهًا نیز صیقلـــــی  گردیده اند)طر گلی اغلب رقیق پوشـــــانده شـــــده که 
ع، ســـــفال های دورۀ تاریخـــــی در طیفی از  شـــــماره 19 و 37(. در مجمو
رنگ هـــــای قرمز روشـــــن )2/5YR 6/8 - 7/8 light red ( و قرمز مایل به 
زرد  )5YR 7/8 reddesh yellow (دیده می شـــــوند. قطعات گردآوری شده 
گشاد با لبه های بیرون برگشته  از این دوره عمدتًا شـــــامل سبوهای دهانه 
و تنگ های دســـــته دار می باشند. سفال های عصر آهن این محوطه نیز در 

تصویر شماره شانزده: پیسوز سفالی 
)T.T.A 4 لعابدار )گمانه

تصویر شماره هجده: بخشی از
 آبریز منقاری با تزیین حیوانی

تصویر شماره هفده: آویزهای مفرغی 
)از یافته های سطحی(

تصویر شماره نوزده: پیکرک حیوانی 
)از یافته های سطحی(
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کستری  طیفی از رنگ های قرمز روشن)2/5YR 6/8 - 7/8 light red (، خا
  )7.5YR 6/4 light brown(  و  قهوه ای روشن ) 10YR 7/2 light gray ( روشن
کستری بیشتر  بوده که تعداد سفال های طیف قرمز و قهوه ای نسبت به خا

می باشد. 
به لحاظ شـــــکل و فرم، ســـــفال های مربوط به عصر آهن عمدتًا شامل 
کم عمق  کاســـــه های  گردن و دهانه باریک و  کوزه های دســـــته دار دارای 
ح  بـــــا لبه صـــــاف و هم چنین ظـــــروف دارای آبریز منقاری می باشـــــند)طر
شماره12(. در یکی از این نمونه ها، قسمت آبریز ظرف با پیکرک حیوانی 

گردیده است)تصویرشماره 18(. تزیین 

گمانهزنی
گمانه در قسمت داخلی و پیرامون محوطه معصومی  مجموعًا شانزده 
گمانه ها یکســـــان نبوده و با توجه به وضعیت  ایجاد شـــــد. ابعاد و جهات 
توپوگرافی و هم چنین بســـــترهای باستان شـــــناختی تعریف و اتخاذ شده 
گر چه هدف اصلی برنامه، پاسخگویی به یک استعالم بود، اما به  است. ا
دلیل اهمیت یافته های سطحی و موقعیت جغرافیایی و تاریخی منطقه، 
گزارش پژوهشـــــی و علمی نیز شده اســـــت. از  همزمان ســـــعی در ارائه یک 
این جهت، راهبردی ترکیبی و متناســـــب با وضعیت فعلی محوطه بعد از 
تخریب، وضعیت توپوگرافی محوطـــــه، موقعیت حفاری های غیر مجاز، 
ع یافته های ســـــطحی و هم چنین پژوهش های باستان شـــــناختی و  تنـــــو

گردیده است.  اطالعات تاریخی پیشین اتخاذ 
گمانه زنی به سه دورۀ: پیش از تاریخی،  مجموعه یافته های حاصل از 

ح زیر قابل تفکیک است: تاریخی و اسالمی به شر

شواهدپیشازتاریخی
گمانه زنی، شـــــواهدی از بقایای یک استقرار پیش از تاریخی  در مرحلۀ 
گمانه در  گمانه T.T.A10 به دســـــت آمد )تصویرشماره10(. محل این  در 
ک بکر  که در بیشـــــتر نقاط تا ســـــطح خا قســـــمتی از دیوارۀ غربی محوطه 
کبرداری شـــــده انتخاب شد. این قسمت به دلیل وجود قطعات سنگ  خا
کسازی و خواناسازی الیه های  کنده حرارت خورده جهت پا و لکه های پرا
احتمالی مورد توجه قرار گرفت که در ادامه، بقایای شســـــته شده معماری 
خشتی، چند ردیف سنگ چین، باقیمانده یک کف، دو اجاق و قسمتی از 
گردید. سفال های به دست آمده از این  یک پیت در این نقطه شناسایی 
کســـــتری قرار داشت که تعدادی  گمانه، در طیفی از رنگ های ســـــیاه و خا
کشف شده در این  از آن دارای نقش داغدار می باشـــــند. از دیگر اشـــــیای 

کرد. این شواهد بیانگر  قســـــمت می توان به یک عدد تیغه سنگی اشـــــاره 
آن اســـــت که، گسترۀ یک استقرار پیش از تاریخی - ضمن این که بخش 
کبرداری از بین  نامشخصی از آن به سمت شمال و شرق محوطه در اثر خا
رفته اســـــت- ، در سمت غرب و جنوب ادامه داشـــــته و می تواند اطالعات 
مهمی را از وضعیت این گونه اســـــتقرارها در اختیارمان قرار دهد. به لحاظ 
تاریخ گذاری با توجه به محدودیت یافته های شاخص، امکان اظهار نظر 
قطعی در این باره وجود نداشت اما با توجه به یافته های سطحی می توان 

دورۀ آهن را برای آن پیشنهاد داد. 

شواهددورهتاریخی
شـــــواهد این دوره عالوه بر بررسی ســـــطحی از گمانه T.T.A9 به دست 
آمـــــده است)تصویرشـــــماره11(. ایـــــن گمانه بـــــر روی یک چالـــــۀ حفاری 
غیرمجاز در قســـــمت دامنۀ شـــــمالی محوطه ایجاد شـــــد. توضیح این که 
در نقـــــاط مختلفی از دامنه شـــــمالی محوطه آثار حفـــــاری غیر مجاز دیده 
گفتگو   می شود. این حفاری ها با توجه به یافته های سطحی و هم چنین 
کنین محل، جهت دســـــتیابی به تدفین های دورۀ تاریخی انجام  با ســـــا
گمانه دسترســـــی احتمالی به  گرفته اســـــت. بنابراین هـــــدف از ایجاد این 
ع معماری قبور می باشد. با توجه به  بقایای اســـــتخوانی و شناســـــایی نو
اضطراب الیه ها، شناســـــایی آثار برجای مانده ممکن نبود و صرفًا به ذکر 
گمانه بسنده شـــــد. عالوه بر قطعات  و توصیف یافته های شـــــاخص این 
که از دوره های مختلف تاریخی و اسالمی  شیشـــــه ای و سفالی مکشـــــوفه 
بود، بقایای چیدمان ســـــنگی نشـــــان می دهد که این محل احتمالی یک 
گرفته اســـــت. قطعات سنگی  که مورد حفاری و تخریب قرار  تدفین بوده 
دیده شـــــده در یک یا دو ردیف بـــــه پهنای 30 تا 65 ســـــانتی متر تا عمق 
2/25 متری ادامه داشته و احتمااًل مربوط به معماری قبور بوده است. از 
کم و آهکی  ک مترا گمانه، بافت اصلی خا گوشۀ  عمق 120 سانتی متری از 
بوده اما در محدودۀ چالۀ حفاری غیر مجاز به سمت شمال و شرق بسیار 
متخلخل و نرم  می شـــــود. جهت قرارگیری ســـــنگ ها نیز به همین سمت 
متمایل می گردد. در عمق 2/15 متری، قسمتی از نیمه فوقانی یک ظرف 
کنده شبیه  کنده و قسمتی از یک بشقاب لعابدار با نقش  ســـــفالی با نقش 

کتیبه های به دست آمده است.  به نقوش 
کم عمق شیشـــــه ای و یک  کاســـــه  در عمق2/30متـــــری، بقایای یک 
عدد ظرف سفالی شکســـــته به دست آمده است )تصویرشماره21(. تا این 
کاوش، بقایای استخوان های انسانی متعلق به تدفین مشاهده  سطح از 
ع، هر چند قرارگیری انواع و اقســـــام قطعات شیشـــــه ای  نگردید. در مجمو

تصویر شماره بیست )سمت راست(: سگک مفرغی )گمانهT.T.A 6(، تصویر شماره بیست و یک )میانی(: ظرف سفالی با 
)T.T.A 2(، تصویر شماره بیست و دو )سمت چپ(: دسته شیشه ای مزین به سر پرنده )گمانهT.T.A 9 کنده )گمانه نقش 
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و ســـــفالی از هر دو دورۀ تاریخی و اســـــالمی حکایـــــت از اضطراب و به هم 
ریختگی آثار و پدیده های طبیعی و فرهنگی ناشـــــی از انجام حفاری غیر 
گردآوری شده در مرحله بررسی سطحی بیانگر وجود  مجاز داشته، اما آثار 
گورســـــتان تاریخی در پیش از پیدایش استقرارهای دورۀ اسالمی در  یک 

این محوطه می باشد.   

شواهددورۀاسالمی
شواهد باقیمانده از تسطیح به وضوح آثار ناشی از سوختگی و حرارت را 
در برخی از نقاط محوطه نشان می دهد. از طرفی توأم بودن این نشانه ها 
با آثار معماری و فراوانی تکه های آجر و سفال های بامپوش احتمال وجود 
کارگاهی و صنعتی را تقویت می نماید. با این فرض  فضاهای مســـــکونی، 
که ممکن است بخش زیادی از آثار احتمالی از بین رفته باشد و باقیمانده 
یا اثر آن نیز پس از اتمام پروژه در شرایط جوی یا عوامل مختلف انسانی از 
بین برود، تصمیم به شناخت ماهیت آثار و مستندسازی شواهد باقیمانده 
 T.T.A3، T.T.A4، گمانه های گرفته شد. شـــــواهد و آثار دورۀ اسالمی از 

T.T.A6 ، T.T.A7، T.T.A13 و T.T.A14 به دست آمده است. 
کـــــه عمدتًا از بقایای تســـــطیح و  اطالعات و شـــــواهد ســـــطحی موجود 
گمانه ها  مشـــــهود بـــــود، بیانگر آن  حفاری غیـــــر مجاز و هم چنین ایجاد 
ک بکر ادامه  که عمل تسطیح در بعضی از نقاط محوطه تا سطح خا است 
داشـــــته و قاعدتًا آثار موجود در این بخش ها تخریب شده است. از طرفی، 
شـــــواهد موجود از حفاری غیر مجاز در دو نقطه، فرض وجود معماری به 
دو صورت را قوت می بخشید. نخست این که سطوح فوقانی آثار معماری 
ک  از بین رفته اما ممکن اســـــت بقایای پی ساختمانی در چند نقطه از خا
گمانه  که در این نقاط با توجه به وضعیت  بکر باقی مانده باشد. دوم این 
کارکرد صنعتی یا  T.T.A4 ممکن اســـــت نوعـــــی از معماری زیر زمینی بـــــا 

کارگاهی ایجاد شده باشد.
ک بکر بـــــوده و آثار و  گمانـــــه T.T.A4 دارای بافـــــت خا نیمه شـــــمالی 
گســـــترش دارد )تصویرشماره 12(. حد  بقایای معماری در جهت جنوبی 
ک بکر، دیوارهای حرارت خورده به ضخامت  فاصل فضای معماری و خا
میانگین 12 سانتی متر قرار دارد. چسبیده به این دیواره و در شرایط فعلی 
کاوش، ســـــه ردیف دیوار مجزا به فاصله 10 تا 13 سانتی متر از یکدیگر و در 
ع پهنای هر  امتداد هم در جهت شـــــمالی -جنوبی دیده  می شـــــود. مجمو
یک از این دیوارها بین 40 تا 54 ســـــانتی متر متغیر بوده و هریک از آنها از 
دو ردیف دیوار چسبیده به هم تشکیل یافته اند. ابعاد آجرهای به کار رفته 
در این دیوارها به طور متوسط و استاندارد 20 در20سانتی متر و ضخامت3 
تا4 ســـــانتی متر می باشد. نحوۀ چیدمان و قرارگیری آجرها به صورت افقی 
بوده که تدریجًا و در هر سه مورد، از قسمت زیرین مورب و عمودی گشته و 
فضای قوس مانندی جهت ایجاد تاق را در همان جهت شکل می دهند. 
گمانه شناسایی شد  ســـــطح بیرونی یک دیواره نیز در داخل دیوارۀ غربی 
که در امتداد این دیوارها و به سمت جنوب کشیدگی دارد. آجرها به شدت 
پخته و یا حرارت ثانویه ســـــبب تغییر در ســـــاختار و رنگ تعدادی از آجرها 
شده است. متأسفانه با توجه به ماهیت کاوش و دستورالعمل های موجود 
کامل این مجموعه  در این باره از ادامه فعالیت جهت شناســـــایی دقیق و 
صرف نظر شـــــد. با این وجود، این نقطـــــه از محوطه، دارای آثار معماری 
که نیازمند  کارگاهی بوده  کارکردی صنعتی یا  که احتمااًل با برجا و منسجم 

گر  به کاوش گسترده و ارگانیک جهت پی گردی سایر اجزای آن می باشد. ا
بتوان پی سوزهای به دست آمده)تصویرشـــــماره16( از محتویات داخلی 
این مجموعه -که البته پیش تر مضطرب شـــــده اســـــت- را قابل اعتماد 
دانست، این اثر ساختمانی را می توان متعلق به قرون متأخر اسالمی و حد 

فاصل دورۀ صفوی تا قاجار دانست. 
 وضعیت نســـــبتًا مشـــــابهی حداقل در خصوص ضخامـــــت، چیدمان و 
گمانه T.T.A7 نیز دیده  ابعاد آجرهای به کار رفته در بقایای دیوار آجری 
کنار هم  که در   می شـــــود. پهنای این دیوار متشکل از سه ردیف آجر است 
گمانه شماره 4 می باشد.  چیده شده و قابل مقایســـــه با دیوارهای آجری 
کار رفته در این دیوار با اندکی اختالفات جزیی در همان  ابعاد آجرهای به 
که در ســـــطوح فوقانی و در  ابعاد 20 در20 و ضخامت 4 ســـــانتی متر بوده 
کبرداری از بین رفته و یا دچار آســـــیب شده است. عالوه بر آجرهای  اثر خا
 T.T.A6 گمانه کمتری از آجر در  ع متفاوت و به نسبت  مربعی شـــــکل، نو
که به شـــــکل شـــــش ضلعی بوده و با توجه به یافته های  به دســـــت آمده 
گمانه ســـــفالی متعلق به قرون میانی اســـــالمی می باشـــــد. هم چنیـــــن در 

T.T.A13  بقایای یک معماری ســـــنگی همراه با دو اجاق)تصویر شماره 
کوره شناســـــایی شده است)تصویر  14( و در گمانهT.T.A14  بقایای یک 

شماره 15(. 

نتیجهگیری
ماحصـــــل یافته هـــــای محوطه معصومی روســـــتای آسیابســـــر شـــــامل 
یافته های ســـــطحی ناشـــــی از تخریب الیه های فرهنگی و در مواردی آثار 
گمانه زنی می باشد. طی این  گورســـــتانی و هم چنین یافته های حاصل از 
گمانه در داخـــــل و پیرامون محوطه ایجاد شـــــد. از این  برنامه، شـــــانزده 
گمانـــــه آثار غیرمنقول به صورت  گمانه فاقدآثار بود و در نه  تعـــــداد، هفت 
کامل یا ناقص،  معماری و آثار منقول شامل قطعات سفال، ظروف سفالی 
تکه های شیشه، اشـــــیای آهنی و مفرغی، تیغۀســـــنگی و دوک نخریسی 
به دست آمد. آثار و شواهد پیش از تاریخی از گمانه شماره10 شامل بقایای 
کستری تیره و روشن و هم چنین  معماری سنگی، اجاق، قطعات سفال خا
که با توجه به مجموعه یافته های سفالی در  یک نمونه تیغۀســـــنگی بود 
ســـــطح محوطه، به دورۀ آهن تعلق دارند. یافته های تاریخی نیز متعلق 
کبرداری و هم چنین  که آثار و شـــــواهد آن در اثر خا به بقایای تدفین بوده 
حفاری های غیرمجاز در قســـــمت ســـــطح و دامنه های شـــــرقی و شمالی 
کبرداری  کنده شده است. آثار و شـــــواهد  دورۀ اسالمی نیز از بقایای خا پرا
که شـــــامل آثار معماری و مواد  گمانه شناســـــایی شد  و هم چنین تعدادی 
فرهنگی منقول می باشـــــد. از دورۀ اسالمی عالوه بر آثار دوره های صفوی 
تا قاجار،  شـــــواهد قابـــــل توجهی نیز از قرون اولیه اســـــالمی)4 تا 5 هـ .ق( 
و هم چنین دورۀ میانی آن به دســـــت آمده است. از میان یافته های قرون 
گالبه ای  گونۀ ظروف سفالی  کشف سه قطعه از  اولیۀ اسالمی می توان به 
کتیبه ای اشاره نمود.  منقوش رنگارنگ با  نقش پرنده، گل و نقوش شبه 
این یافته ها به همراه آثار شیشـــــه ای و فلزی از این نظر حائز اهمیت است 
کنون تمرکز مطالعات باستان شناسی حوزۀ اسالمی در بهشهر، بیشتر  که تا
بـــــر روی آثار معماری دورۀ صفـــــوی بوده و از ســـــطح تکنولوژیکی صنایع 
مختلف از جمله ســـــفال گری، شیشـــــه گری و فلزکاری به ویژه از سده های 
نخستین اسالمی اطالع چندانی در دست نیســـــت. بنابراین این یافته ها 
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کستریقهوه ای2 هندسیکافیداغدار شن،  میکاچرخسازقهوه ایخا

افقیکافیندارد شن ، میکادست سازقرمزقرمزقرمز6

تکمه ایکافیافزودهشن،  میکادست سازقرمزقرمزقرمز12

پایه دارکافینداردشن، میکاچرخسازقهوه ایقهوه ایقهوه ای13

مواجکافیکندهشن، میکاچرخسازقرمزقرمزقرمز19

تزیینات ترکیبیکافیکنده و داغدارشن، میکاچرخسازقرمزقرمزقرمز37

به عنوان قدیمی ترین آثار دورۀ اســـــالمی منطقه، عالوه بر شـــــناخت ابعاد 
تکنولوژیکی و تجاری و اقتصادی، می تواند نقش ارزشمندی را در ترسیم 
توالی فرهنگی و خوانش وقایع ادوار مختلف اسالمی در پیوند با مرکز اولیۀ 
اســـــالم در مناطق همجوار نظیر جرجان، ســـــاری و آمل ایفا نماید. الزم به 
ذکر است، ماهیت برنامه کاوش جهت پاسخگویی به استعالم درخواستی 
گمانه زنی با بودجه محدود بود و شناخت و نجات بخشی  مالک و در حد 

گسترده علمی می باشد.  کاوش  آثار باقیمانده نیازمند به انجام 
غ از مســـــائل پژوهشـــــی، انتظار می رود مســـــئوالن ابعـــــاد حفاظتی  فار
که ســـــند مالکیـــــت آن به  و ســـــاماندهی محوطه هایـــــی نظیر معصومی 

نام اشـــــخاص حقیقی به ثبت رســـــیده اســـــت، را مورد بازنگری اساســـــی 
قـــــرار دهند. هم چنیـــــن در انجام پروژه های عمرانی نیـــــز که اغلب بدون 
کشـــــور انجام  می شـــــود، حضور دائمی یک  اطالع بخش میراث فرهنگی 
کارشـــــناس باستان شناسی الزامی می باشد. تجربه نشان می دهد بسیاری 
از محوطه ها و آثار فرهنگی به مرور به وســـــیله رســـــوبات طبیعی پوشانده 
شده و با یک دوره بررسی سطحی قابل شناسایی نیستند. این آثار عمدتًا 
کانال کشف شده و در  در طی پروژه های عمرانی نظیر راهســـــازی و یا حفر 
کارشناسی و یا نظارتی میراث فرهنگی حضور نداشته  که نیروی  مواردی 

باشند تخریب می شوند. 
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