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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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چکیده
محوطه معصومی با مجوز پژوهشــگاه باستانشناســی از تاریخ  98/7/29لغایت  98/8/28مورد گمانهزنی قرار
گرفته و طی آن  16گمانه در داخل و پیرامون محوطه ایجاد شد .هدف از این پژوهش یافتن شواهد باستانشناسی
از محوطــۀ مــورد بررســی بودهاســت .پرســش اصلی این بود کــه در محوطۀ معصومــی با توجه به حجــم یافتههای
گمانهزنــی چــه آثــار فرهنگی به دســت خواهد آمد؟ و آثار فرهنگی به دســت آمده مربوط به کــدام دورههای تاریخی
میباشــند و از چــه ویژگیهایــی برخوردار هســتند؟ شــیوۀ و روش تحقیق نیز میدانــی با ابزار توصیفــی و تحلیل و به
صورت تطبیقی بود .نتایج حاصل از این پژوهش میدانی نشان داد که از این تعداد گمانهزنیها 7 ،گمانه فاقد آثار
و  9گمانه دارای آثار فرهنگی بوده و با وجود این که بخش زیادی از این محوطه تخریب شدهاســت اما شــواهدی
از آثار پیش از تاریخی ،تاریخی و اســامی مورد شناســایی قرار گرفت .بررســی و تحلیل یافتههای شاخص حاصل از
بررسی سطحی و گمانهزنی نشان داد که جایگاه هر گروه از یافتهها در ماهیت شکلگیری محوطه ،توالی فرهنگی
و تحوالت ادوار مختلف فرهنگی در منطقه اشاره دارد.
واژگان کلیدی :شرق مازندران ،محوطه معصومی ،گمانهزنی ،ادوار فرهنگی.

- 1کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه مازندران و سرپرست هیئت گمانهزنی در محوطه معصومی آسیابسر)arian.ghasemi.g@gmail.com( .
 - 2کارشناسی ارشد باستانشناسی
 - 3کارشناسی باستانشناسی
 -4کارشناسی ارشد باستانشناسی
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مقدمه
بهطور کلی ،ش ـ ــرق اس ـ ــتان مازندران تحت تأثیر ش ـ ــرایط جغرافیایی و
زیست محیطی مناس ـ ــب ،کانون شکلگیری استقرارهای انسانی در ادوار
مختلف تاریخی و فرهنگی بودهاس ـ ــت(تصویر ش ـ ــماره .)1در این منطقه
غارهایی نظیر کمربند و هوت ـ ــو ( ،)Coon, 1952التپه (،)Burney, 1968
غار کمیشان(وحدتینسب )1388 ،و محوطه کمیشانی(فاضلی:1396،
 )361-366مورد کاوشهای باستانشناس ـ ــی قرار گرفته و ش ـ ــواهدی از
آثار دورۀ «فرا پارین هس ـ ــنگی» تا «نوس ـ ــنگی» در آنها شناسایی شدهاست.
با پسروی دریا و شکلگیری دشـ ـ ـتهای حاصلخیز ،گروهها و اجتماعات
انســـــانی به تدریج وارد این مناطق گش ـ ــته و آثار آنان به صورت تپههای
پیش از تاریخی نظیر گوهرتپه(ماهفروزی ،)25-36 :1389،یاقوتتپه
(ماهفـــــروزی ،)1385،ط ـ ــوق تپه(ماهف ـ ــروزی ،)1386،تپ ـ ــه عباس ـ ــی
(عباسنژاد )1388،و دهها تپۀ دیگر تاکنون باقی ماندهاست .از طرفی،
با تعدد آثار تاریخی نظیر آتش ـ ــکده کوهس ـ ــتان ،قلعه شاهنش ـ ــین و دختر
قلعه و تعداد زیادی محوطههای گورس ـ ــتانی روبهرو هستیم که در غیاب
پژوهشهـــــای باستانش ـ ــناختی در مناطق کوهس ـ ــتانی و جنگلی ،مورد
تخریب حفاران غیر مجاز قرار دارد .آثار برجای مانده از دورۀ اس ـ ــامی نیز
اغلب به صورت ش ـ ــاخص نظیر بناهای دورۀ صف ـ ــوی مورد توجه بوده و
برخالف نواحی مرکزی و غرب اس ـ ــتان ،اطالع ـ ــات چندانی از قرون اولیه
اسالمی در دست نیست.
عالوه بر مسأله تمرکز بیشتر مطالعات باستانشناختی روی ادوار پیش
از تاریخی و مغفول ماندن نس ـ ــبی س ـ ــایر ادوار فرهنگی در ش ـ ــرق استان
مازنـــــدران ،عدم تجمی ـ ــع دادههای اطالعات ـ ــی مرتبط با آث ـ ــار فرهنگی،
زمینهســـــاز تخریب بس ـ ــیاری از آنها گردیده اس ـ ــت .متأس ـ ــفانه علیرغم
پژوهشهای انجام ش ـ ــدۀ پیشین ،بهویژه بررسـ ـ ـیهای باستانشناسی
که با صرف هزینههای بس ـ ــیار گزاف در قالب عناوی ـ ــن مختلفی از جمله
اطلس باستانشناسی استان مازندران انجام شدهاست ،شاهد بهرهوری
ً
از اطالعات مستخرج از پژوهشهای مذکور خصوصا در زمینه پیادهسازی
پروژههای عمرانی ،ساختوس ـ ــازها و استعالمات در سطح استان نبوده و
این امر منجر به تخریب و دسـ ـ ـتاندازی بس ـ ــیاری از آثار و محوطههای
یت ـ ــوان به تپه
تاریخـــــی و فرهنگ ـ ــی گردیدهاس ـ ــت .در ای ـ ــن خصوص م 
سد(ماهفروزی )1388،در دودانگه ساری ،تپه ترکام(ماهفروزی)1389،
در چهاردانگه ساری ،محوطه معصومی در روستای آسیابسر و محوطهای

در روستای کیاسر شهرس ـ ــتان بهشهر اشاره نمود که در نتیجه عدم اطالع
و توجی ـ ــه مالکین یا پیمان ـ ــکاران پروژههای عمرانی دچار آســـــیب جدی
شدهاند .به عبارتی ،فقدان یک مرجع اطالعاتی مرتبط با مکاننگاری آثار
فرهنگی و کمبود نیروی انسانی کارشناس و آ گاه از وضعیت پراکنش آثار
فرهنگی سبب نابودی کامل یا قس ـ ــمتی از این آثار فرهنگی بسیار مهم و
کلیدی شدهاست .البته ناگفته نماند که باید نقص قوانین کنونی و عدم
ارائه یک راهکار مناس ـ ــب که تأمین کنندۀ نظر مسئوالن میراث فرهنگی
و منافع مالکین اثر باش ـ ــد را نیز درنظر گرفت .امید اســـــت این گزارش که
ماحصل یافتههای س ـ ــطحی و چندگمانه در «محوطه معصومی روستای
آسیابسر» شهرس ـ ــتان بهشهر میباش ـ ــد ،عالوه بر تبیین نتایج علمی این
برنامه ،به آشکارسازی عمق صدمات غیر قابل جبران در حوزه فرهنگ و
تاریخ کشور و تالش در رفع نواقص موجود کمک نماید.
موقعیت جغرافیایی ،شرایط اقلیمی و زیستمحیطی و تأثیر آن بر
شکلگیری سیمای باستانشناسی منطقه
باستانشناس ـ ــی به عنوان نظامی علمی برای پردازش مدلها و ایجاد
قیاسهای منطقی و بازس ـ ــازی محیط طبیعی ،وامدار جغرافیاست و به
صورت جداییناپذیری در بازس ـ ــازی محیط طبیعی گذشته استقرارهای
زندگی
انسانی با چشمانداز و محیط مرتبط است؛ چرا که الگوهای خاص
ِ
ش ـ ــکل گرفته بر روی زمین ،ناشی از تأثیرات متقابلی است که بین انسان
و محیط وجود داشته اس ـ ــت(کوهپر و دیگران .)1390،بنابراین ،اطالع از
جزئیات و متغیرهای جغرافیایی ،اقلیمی و زیستمحیطی جوامع گذشته
بوهوا ،پوش ـ ــش گیاهی ،گونههای جانوری ،منابع آبی ،خاک،
از قبیل آ 
پدیدهها و عارضههای طبیعی ،ارتفاع ،شیب زمین و غیره امری اجتناب
ناپذیر در تحلیل یافتههای باستانشناختی به شمار میروند.
اس ـ ــتان مازندران در قسمت ش ـ ــمالی ایران با وس ـ ــعت  23756کیلومتر
مربع ،حدود  1/46درصد ازکل مس ـ ــاحت کش ـ ــور را به خود اختصاص داده
است .این استان از شمال به دریا ،از جنوب به استانهای سمنان ،تهران،
البرز و قزوین؛ از غرب به اس ـ ــتان گیالن و از شرق به استان گلستان محدود
میباشد .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 محل ـ ــی و ناحیهای ،جابهجایی تودههای هوای ش ـ ــمالی و
غربی و حتی پوش ـ ــش متراکم جنگلی قرار دارد .ب ـ ــه طور کلی ،آبوهوای
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تصویر شــماره یک :موقعیت محوطه معصومی نســبت به تعدادی از آثار شــاخص فرهنگی در شــرق استان مازندران( .به لحاظ آماری ،تعداد  97اثر فرهنگی در منطقه شرق استان مازندران در زمره
آثار ملی به ثبت رســیده اســت .این فهرســت شــامل  40اثر در شهرســتان بهشــهر 32 ،اثر در شهرستان گلوگاه و  25اثر در شهرســتان نکا بوده که که از این میان مجموعه عباس آباد شهرستان بهشهر در
فهرست میراث جهانی قرار دارد).

تصویر شماره دو :شرایط محوطه بعد از خاکبرداری و تسطیح اراضی
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تصویر شــماره ســه (ســمت راســت) :قطعه ای از بشــقاب نوع گالبهای منقوش رنگارنگ از محوطه معصومی روســتای آسیابســر بهشــهر،
عکس از نگارنده .1398 ،تصویر شماره چهار (میانی) :اثر شماره  38764در خزانه سفال شماره  1موزه بنیاد تهران ،عکس از نجمه نوری،
 .1396تصویر شماره پنج (سمت چپ) :اثر شماره  39962در خزانه سفال شماره  1موزه بنیاد تهران ،عکس از نجمه نوری1396 ،

مازندران معتدل و مرطوب بوده و مقدار باران آن کمتر از گیالن و بیش ـ ــتر از
استانهای گلستان ،سمنان ،تهران ،خراسان و قسمتهای جنوبی کشور
ترکمنس ـ ــتان است .به عبارتی ،در درازای س ـ ــاحل جنوبی دریای مازندران
مقدار باران از باختر به خاور کاهش مییابد تا جایی که در مازندران به 800
میلیمتر و در گرگان به  500میلیمتر در س ـ ــال میرسد .همچنین در سراسر
اس ـ ــتان مازندران نوعی انتظام فضایی در پدیدههای طبیعی دیدهمیشود
که تأثیر حیاتی بر ایجاد شرایط مثبت اقلیمی و زیستمحیطی و متعاقب آن
حضور و رشد و توسعه اجتماعات انس ـ ــانی از گذشتههای بسیار دور داشته
است .از منظر وجود عوارض طبیعی برجس ـ ــته و تأثیرگذار براقلیم منطقه،
استان مازندران متش ـ ــکل از دو واحد عمدۀ زمینشناختی یعنی جلگههای
س ـ ــاحلی در بخش ش ـ ــمالی و مناطق جنگلی و ارتفاعات کوهستانی البرز در
قسمت جنوبی بوده که به موازات یکدیگر و در جهت شرقی  -غربی امتداد
مییابن ـ ــد .در محل تالقی ای ـ ــن دو واحد ،قس ـ ــمتهای کوهپایهای و تپه
ماهورها واقع شده و در بعضی از قسمتهای واحد کوهستانی ،دشتهای
میانکوهی قرار گرفته اس ـ ــت .بخش ش ـ ــمالی این دو واح ـ ــد را دریای خزر
احاطه نموده که به دلیل وج ـ ــود جریانهای بادی و همچنین پیشروی
و پسروی س ـ ــطح آب و منابع سرشار غذایی بس ـ ــیار حائز اهمیت میباشد.
در این منطقه ،ش ـ ــیب و ارتفاع زمین از ارتفاعات به سوی جلگه و به سمت
دریای مازندران کاهش مییابد.

 4کیلومتری غرب شهرس ـ ــتان بهشهر و  17کیلومتری شرق شهرستان نکا
قرار داشته که از ط ــرف شمال به جـ ـ ـ ــاده سراسری بهشهر و نکا و منتهی
به زمینهای کشاورزی ،از طرف جنوب به سلسلهجبال البــــــــرز ،از طـــرف
شرق به روس ـ ــتای کوهس ـ ــتان و از طرف غرب به روســـــتای گرجیمحله
متصل میباشد.
در خصوص وجه تس ـ ــمیه این روستا میتوان به وجود تعدادی آسیاب
آبی در مس ـ ــیر نهری که درحال حاضر دو روستای آسیابسر و کوهستان را
از هم جدا س ـ ــاخته است اش ـ ــاره نمود .در واقع ،جریان آب چشمه در یک
ً
مسیر نسبتا ش ـ ــیبدار و عوارض طبیعی مناسب ،شـــــرایط مطلوبی را برای
احداث آس ـ ــیابهای آبی(حداقل18مورد) جهت آســـــیاب گندم و شـــــالی
فراه ـ ــم نموده که عالوه بر رفع نیاز س ـ ــاکنین ،مورد بهرهمندی ســـــاکنان
روس ـ ــتاهای اطراف بوده و بخشی از اقتصاد معیشتی این روستا را تشکیل
میداده اس ـ ــت .به مرور نام آسیابس ـ ــر به معنی محل آسیاب کردن به این
روستا اطالق گشته است.
در منابع مکتوب نظیر س ـ ــفرنامه رابینو( )1343و همچنین نوشتههای
ابناسفندیار( )1366به روس ـ ــتای مجاور آن یعنی کوهستان تحت عنوان
طوس ـ ــان و کوسان اشاراتی وجود دارد .در این منابع به آثار تاریخی از جمله
مقبره س ـ ــادات بابلکانی متعلق به قرون هش ـ ــتم و نه ـ ــم هجری قمری و
آتش ـ ــکده کیوس بن قباد برادر انوش ـ ــیروان اشاره شده است .ضمن این که
بقایای یک قلعه موس ـ ــوم به شاهنشین هم اکنون در ارتفاعات جنوبی این
دو روس ـ ــتا پا برجاست .در مجموع با توجه به نقشه موجود ،غنای تاریخی
و فرهنگی هر دو روس ـ ــتای آسیابس ـ ــر و کوهس ـ ــتان فارغ از ترکیب جمعیتی
متفاوت ،در یک بس ـ ــتر با ظرفیتهای زیست محیطی مشابه و تحت تأثیر
تحوالت ،حوادث و رویدادهای تاریخی و فرهنگی منطقه و مناطق همجوار
ش ـ ــکل گرفته و تعیین قدمتی متفاوت برای ه ـ ــر یک از بخشهای این دو
روستا که در دو طرف یک نهر قرار دارند غیر علمی و ساده انگارانه میباشد.

تصویر شــماره شــش (ســمت راســت) :یک قطعه کاســه نوع گالبهای منقوش ،مکشــوفه
از محوطــه معصومــی بــا نقــش پرنــده و گل ،عکــس از نگارنــده .1398 ،تصویر شــماره هفت
(سمت چپ) :بشقاب با پایه کوتاه کف اندکی مقعر و بدنه کشیده ،موزه بنیاد تهران ،عکس
از نجمه نوری1396 ،

تصویر شــماره هشــت (ســمت راســت) :ســفال بــا تزیینات گالبــهای با نقــش پرنــده از محوطه
معصومی ،عکس از نگارنده .1398 ،تصویر شــماره نه (ســمت چپ) :ســفال با تزیینات گالبهای،
گرگان ،قرن  4و  5هــ.ق (مرتضایی)1386 ،

موقعیت جغرافیایی و تاریخی و وجه تسمیه روستای آسیابسر
روستای آسیابسر با جمعیتی بالغ بر 1750نفر ،یکی از روستاهای بخش
مرکزی شهرس ـ ــتان بهشهر اس ـ ــت که در اس ـ ــتان مازندران قرار دارد .این
بخش دارای دو دهس ـ ــتان میانکاله و کوهستان بوده و روستای آسیابسر
در دهســـــتان کوهستان قرار میگیرد .این روس ـ ــتا در موقعیت  53درجه و
 27دقیقـــــه طول جغرافیایی و  36درجه و  40دقیقه عرض جغرافیایی در
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تصویر شماره ده :گمانه T.T.A 10

محوطه معصومی آسیابسر
ایـــــن محوط ـ ــه در قس ـ ــمت کوهپایـ ـ ـهای روس ـ ــتای آسیابس ـ ــر از توابع
شهرســـــتان بهش ـ ــهر در مختص ـ ــات جغرافیای ـ ــی ’’E 53•- 27’- 44.790
و’’ N 36•- 40’- 43.166و  100مت ـ ــری جن ـ ــوب غرب ـ ــی بقع ـ ــه دو ت ـ ــن از
خاندان بابلکانی به نامهای سید شمسالدین(وفات765هـ .ق) و سید
کمالالدین(وفات782هـ .ق) قرار دارد.
در ش ـ ــرایط فعلی ،عرض محوط ـ ــه در جهت ش ـ ــمالی -جنوبی حداکثر
138مت ـ ــر بوده و طول آن در ابعاد نامش ـ ــخصی در جهت ش ـ ــرقی -غربی،
متناسب با شیب دامنه ادامه مییابد .ساختار تحتانی این محوطه آهکی
بوده و از بخش شمال غربی آن سنگ آهک استخراج میگردد .حجم زیاد
خا کبرداری در بعضی از قسمتهای محوطه که تا سطح خاک بکر ادامه
یافته است ،اضطراب ش ـ ــدید الیهها ،پراکنش دادههای فرهنگی منقول،
تخریب آثار غیر منقول در بعضی از نقاط و همچنین وضعیت توپوگرافی و
س ـ ــاختار ناهمگون طبیعی مشهود در محوطه ،شرایطی را پیش رو قرار داد
ک ـ ــه لزوم انجام حداقل یک برنامۀ گمانهزن ـ ــی کوتاه مدت را جهت تعیین
کارب ـ ــری آتی و حفظ مناف ـ ــع مالکین با رعایت ضوابط حف ـ ــظ آثار فرهنگی
ضروری میس ـ ــاخت(تصویر ش ـ ــماره  .)2از طرفی ،موقعیت قرارگیری این
محوط ـ ــه در جنب بقعه بابلکانیان و حدود 500متری بقایای آتش ـ ــکده در
تطابق با آثار منقول و غیرمنقول دورۀ اسالمی و تاریخی حاصل از عملیات
خاکبرداری بوده و اهمیت پژوهش جهت ش ـ ــناخت ماهیت و کارکرد این
محوطه در طول دورههای یاد ش ـ ــده را دو چندان مینمود .در حال حاضر
و با توجه به شرایط پیش آمده و اسفناک تخریب قسمتهای عمدۀ این

تصویر شماره دوازده :گمانه T.T.A 4

تصویر شماره یازده :گمانه T.T.A 9

توسازهای
محوطه و از طرفی انجام حفاریهای غیر مجاز و احتمال ساخ 
آینده توسط مالکین ،پیشنهاد شده است تا در حداقل زمان ممکن نسبت
به مستندس ـ ــازی آثار س ـ ــطحی ،مشخص س ـ ــاختن وضعیت ساختارهای
معماری در معرض تخریب ،شناسایی و سنجش عمق الیههای فرهنگی
از طریق پاکس ـ ــازی برشهای عمودی ایجاد شده و همچنین ایجاد چند
گمانه جهت تعیین محدوده فرهنگی و حریم آن اقدام گردد.
به این ترتیب و با رضایت مالکین و موافقت میراث فرهنگی مازندران،
پیشنهاد برنامه گمانهزنی در محوطۀ مذکور به پژوهشکده باستانشناسی
کش ـ ــور ارسال که در نهایت با این برنامه و اهداف آن موافقت گردید .این
نوشتار با اشاره به مهمترین یافتههای حاصل از دو مرحله بررسی سطحی
و گمانهزنی به تحلیل این یافتهها خواهد پرداخت.
بررسی سطحی
با توج ـ ــه به اینکه حین انج ـ ــام عملیات خاکبرداری جهت تســـــطیح
و افزایش س ـ ــطح هموار زمین از س ـ ــوی مالکین ،بســـــیاری از الیهها و آثار
فرهنگی تخریب و مضطرب شده قبل از شروع گمانهزنی ،محدودۀ داخلی
و پیرامون محوطه ،مورد بررس ـ ــی سطحی قرار گرفت و مقادیر قابل توجه
و متنوعی از آثار ش ـ ــاخص متعلق به ادوار مختلف فرهنگی گردآوری شد.
بقایای آثار فرهنگی اعم از منقول و غیر منقول شـــــامل بقایای معماری،
تکههای س ـ ــفال بامپوش ،قطعات شکس ـ ــته ظروف سفالی ،قطعات آجر
چهار و شش ضلعی ،اشیاء تزیینی و حتی استخوانهای حیوانی و انسانی
میباش ـ ــد که در س ـ ــطح محوطه پراکنده بودهاســـــت .همچنین ،دو آویز

تصویر شماره سیزده :گمانه T.T.A 3
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تصویر شماره چهارده :گمانه T.T.A 13

مفرغی مخروطی ش ـ ــکل(تصویر شماره ،)17یک عدد مهره عقیق ،پاشنه
در ،یـــــک نمونه پیکرک حیوانی(تصویر ش ـ ــماره  )19و قطعات شکس ـ ــته
شیشه نیز در این مجموعه قرار دارند.
به لحاظ کمیت ،درصد زیادی از سفالها مربوط به دورههای اسالمی
بود و پـــــس از آن نمونههای تاریخی و پی ـ ــش از تاریخی قرار میگیرند .با
توجه بـــــه وضعیت توپوگراف ـ ــی و حجم خاکبرداریه ـ ــای صورت گرفته
ً
و همچنین ایج ـ ــاد چند گمان ـ ــه ،تدریجا تصویر روشـ ـ ـنتری از وضعیت
الیههـــــای فرهنگی و میزان تخریب و صدم ـ ــات وارده بر آن در اختیار قرار
گرفت .در خوانش اولیه ،الیههای فوقانی به ادوار اس ـ ــامی و سفالهای
دورۀ تاریخی با توجه به پراکنش استخوانهای انسانی و اشیای تزیینی
به تدفینهای موجود در الیههای بکر نسبت داده شده است .تعدادی از
سفالها نیز در زمرۀ سفالهای شاخص عصر آهن قرار دارند.
همانطور که پیشتر اشارهشد ،بیشترین و متنو عترین قطعات سفالی
متعلق به دورۀاس ـ ــامی بوده و س ـ ــدههای اولیه ،میان ـ ــی و متأخر را در بر
میگیرد .البته با توجه به وضعیت الیهها و آثار معماری مورد شناسایی در
گمانهها این بدان معنا نیس ـ ــت که در حال حاضر توالی کامل و منظمی از
این دوره در اختیار باشد.
در میان یافتههای س ـ ــفالی محوط ـ ــه معصومی ،قطعات ـ ــی منقوش و
رنگارنگ و گاه تکنقش ـ ــی در کف ظرف بهدست آمده که در گروه سفالی
موســـــوم به گالبهای قرار میگیرند .نقوش موجود در این قطعات ش ـ ــامل
نقش پرنـــــده ،گل و نقوش ش ـ ــبه کتیبه میباش ـ ــند(تصویر ش ـ ــماره .)3
رنگهای به کار رفته در زمینه روشن بوده و در ایجاد نقش از رنگهایی
نظیر سبز و زرد و قرمز و سیاه اس ـ ــتفاده شده است .این قطعات به لحاظ
فرم متعلق به کاس ـ ــه و بشقاب میباشند .پیشتر در پژوهشی که بر روی

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

تصویر شماره هفده :آویزهای مفرغی
(از یافتههای سطحی)

تصویر شماره پانزده :گمانه T.T.A 14

ظروف گالبـ ـ ـهای منقوش و رنگارن ـ ــگ موجود در خزانه م ـ ــوزۀ بنیاد تهران
انجام ش ـ ــده و طی آن نمونههای موجود با نمونههای مشابه در چند موزه
داخلی و خارجی مورد قیاس و بررسی قرار گرفته است(تصاویر شماره 4و ،)5
تاریخ و محل س ـ ــاخت این نوع س ـ ــفالینهها به قرن سوم تا پنجم هجری
قمری ،در مناطق شمال و شمال شرق ایران نظیر نیشابور و گرگان نسبت
داده ش ـ ــده اس ـ ــت(نوری .)1396 ،انواع دیگری از ایـــــن ظروف گالبهای
دارای نقش پرنده بوده که با ترکیبی از گلهایی با ســـــاقههای نازک و به
حال ـ ــت انتزاعی به اجرا درآمدهاند .این نقش از گلها به آبنباتی شـــــکل
و یا مدالگونه نیز نامیده ش ـ ــدهاند (تصویر ش ـ ــماره  .)6در میان تزیینات
گالبـ ـ ـهای محوطه معصومی ،کف دو نمونه دارای تک نقش ســـــیاهرنگ
میباشد(تصویرش ـ ــماره .)8نمونههای قابل مقایســـــه با این نوع تزیین
پیشتر از گرگان گزارش ش ـ ــده است(تصویرش ــــماره  .)9از سفالینههای
مکش ـ ــوفه س ـ ــدۀ پنجم به بعد میتوان به نمونههایی با نقوش کنده زیر
لعاب و طر حهای س ـ ــوزنی زیر لعاب تکرنگ اشاره نمود .از قرن هفتم نیز
نمونههایی از تزیین با تکنیک نقاش ـ ــی س ـ ــیاهرنگ زیر لعاب فیروزهای
بهدست آمده که به قلم مشکی معروف هستند.
سفالهای دورۀ تاریخی نیز به دو صورت منقوش و ساده دیده میشوند.
ً
نقشهای این دوره عمدتا به صورت کنده و به شکل مواج بوده و با لعاب
ً
گلی اغلب رقیق پوشـــــانده شـــــده که گاها نیز صیقلـــــی گردیدهاند(طرح
شـــــماره  19و  .)37در مجموع ،ســـــفالهای دورۀ تاریخـــــی در طیفی از
رنگهـــــای قرمز روشـــــن ( ) 2/5YR 6/8 - 7/8 light redو قرمز مایل به
زرد () 5YR 7/8 reddesh yellowدیده میش ـ ــوند .قطعات گردآوری شده
ً
از این دوره عمدتا ش ـ ــامل سبوهای دهانه گشاد با لبههای بیرون برگشته
و تنگهای دس ـ ــتهدار میباشند .سفالهای عصر آهن این محوطه نیز در

تصویر شماره هجده :بخشی از
آبریز منقاری با تزیین حیوانی

تصویر شماره نوزده :پیکرک حیوانی
(از یافتههای سطحی)
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تصویر شماره بیست (سمت راست) :سگک مفرغی (گمانه ،)T.T.A 6تصویر شماره بیست و یک (میانی) :ظرف سفالی با
نقش کنده (گمانه  ،)T.T.A 9تصویر شماره بیست و دو (سمت چپ) :دسته شیشهای مزین به سر پرنده (گمانه)T.T.A 2

طیفی از رنگهای قرمز روشن( ،) 2/5YR 6/8 - 7/8 light redخاکستری
روشن ( ) 10YR 7/2 light grayو قهوهای روشن ()7.5YR 6/4 light brown
بوده که تعداد سفالهای طیف قرمز و قهوهای نسبت به خاکستری بیشتر
میباشد.
ً
به لحاظ ش ـ ــکل و فرم ،س ـ ــفالهای مربوط به عصر آهن عمدتا شامل
کوزههای دس ـ ــتهدار دارای گردن و دهانه باریک و کاسـ ـ ـههای کمعمق
بـــــا لبه صـــــاف و همچنین ظ ـ ــروف دارای آبریز منقاری میباش ـ ــند(طرح
شماره .)12در یکی از این نمونهها ،قسمت آبریز ظرف با پیکرک حیوانی
تزیین گردیده است(تصویرشماره .)18
گمانهزنی
ً
مجموعا شانزده گمانه در قسمت داخلی و پیرامون محوطه معصومی
ایجاد شـــــد .ابعاد و جهات گمانهها یکس ـ ــان نبوده و با توجه به وضعیت
نش ـ ــناختی تعریف و اتخاذ شده
توپوگرافی و همچنین بس ـ ــترهای باستا 
است .ا گر چه هدف اصلی برنامه ،پاسخگویی به یک استعالم بود ،اما به
دلیل اهمیت یافتههای سطحی و موقعیت جغرافیایی و تاریخی منطقه،
همزمان ســـــعی در ارائه یک گزارش پژوهش ـ ــی و علمی نیز شدهاس ـ ــت .از
این جهت ،راهبردی ترکیبی و متناس ـ ــب با وضعیت فعلی محوطه بعد از
تخریب ،وضعیت توپوگرافی محوط ـ ــه ،موقعیت حفاریهای غیر مجاز،
تنـــــوع یافتههای س ـ ــطحی و همچنین پژوهشهای باستانش ـ ــناختی و
اطالعات تاریخی پیشین اتخاذ گردیده است.
مجموعه یافتههای حاصل از گمانهزنی به سه دورۀ :پیش از تاریخی،
تاریخی و اسالمی به شرح زیر قابل تفکیک است:
شواهد پیش از تاریخی
در مرحلۀ گمانهزنی ،ش ـ ــواهدی از بقایای یک استقرار پیش از تاریخی
در گمانه  T.T.A10بهدس ـ ــت آمد (تصویرشماره .)10محل این گمانه در
قســـــمتی از دیوارۀ غربی محوطه که در بیش ـ ــتر نقاط تا س ـ ــطح خاک بکر
خاکبرداری ش ـ ــده انتخاب شد .این قسمت به دلیل وجود قطعات سنگ
و لکههای پراکنده حرارت خورده جهت پاکسازی و خواناسازی الیههای
احتمالی مورد توجه قرار گرفت که در ادامه ،بقایای شس ـ ــته شده معماری
خشتی ،چند ردیف سنگ چین ،باقیمانده یک کف ،دو اجاق و قسمتی از
یک پیت در این نقطه شناسایی گردید .سفالهای بهدست آمده از این
گمانه ،در طیفی از رنگهای س ـ ــیاه و خاکس ـ ــتری قرار داشت که تعدادی
از آن دارای نقش داغدار میباش ـ ــند .از دیگر اش ـ ــیای کشف شده در این

قس ـ ــمت میتوان به یک عدد تیغه سنگی اش ـ ــاره کرد .این شواهد بیانگر
آن اس ـ ــت که ،گسترۀ یک استقرار پیش از تاریخی  -ضمن این که بخش
نامشخصی از آن به سمت شمال و شرق محوطه در اثر خاکبرداری از بین
رفتهاس ـ ــت ، -در سمت غرب و جنوب ادامه داشـــــته و میتواند اطالعات
مهمی را از وضعیت اینگونه اس ـ ــتقرارها در اختیارمان قرار دهد .به لحاظ
تاریخگذاری با توجه به محدودیت یافتههای شاخص ،امکان اظهار نظر
قطعی دراینباره وجود نداشت اما با توجه به یافتههای سطحی میتوان
دورۀ آهن را برای آن پیشنهاد داد.
شواهد دوره تاریخی
ش ـ ــواهد این دوره عالوه بر بررسی س ـ ــطحی از گمانه  T.T.A9بهدست
آم ـ ــده است(تصویرش ـ ــماره .)11ای ـ ــن گمانه ب ـ ــر روی یک چالـــــۀ حفاری
غیرمجاز در قس ـ ــمت دامنۀ ش ـ ــمالی محوطه ایجاد شـــــد .توضیح این که
در نق ـ ــاط مختلفی از دامنه ش ـ ــمالی محوطه آثار حفـــــاری غیر مجاز دیده
میشود .این حفاریها با توجه به یافتههای سطحی و همچنین گفتگو
با س ـ ــاکنین محل ،جهت دس ـ ــتیابی به تدفینهای دورۀ تاریخی انجام
گرفتهاسـ ـــت .بنابراین ه ـ ــدف از ایجاد این گمانه دسترســـــی احتمالی به
بقایای اس ـ ــتخوانی و شناس ـ ــایی نوع معماری قبور میباشد .با توجه به
ً
اضطراب الیهها ،شناس ـ ــایی آثار برجای مانده ممکن نبود و صرفا به ذکر
و توصیف یافتههای ش ـ ــاخص این گمانه بسنده شـــــد .عالوه بر قطعات
شیشـ ـ ـهای و سفالی مکش ـ ــوفه که از دورههای مختلف تاریخی و اسالمی
بود ،بقایای چیدمان س ـ ــنگی نش ـ ــان میدهد که این محل احتمالی یک
تدفین بوده که مورد حفاری و تخریب قرار گرفتهاســـــت .قطعات سنگی
دیده ش ـ ــده در یک یا دو ردیف ب ـ ــه پهنای  30تا  65ســـــانتیمتر تا عمق
ً
 2/25متری ادامه داشته و احتماال مربوط به معماری قبور بوده است .از
عمق  120سانتیمتری از گوشۀ گمانه ،بافت اصلی خاک مترا کم و آهکی
بوده اما در محدودۀ چالۀ حفاری غیر مجاز به سمت شمال و شرق بسیار
متخلخل و نرممیش ـ ــود .جهت قرارگیری س ـ ــنگها نیز به همین سمت
متمایل میگردد .در عمق  2/15متری ،قسمتی از نیمه فوقانی یک ظرف
س ـ ــفالی با نقش کنده و قسمتی از یک بشقاب لعابدار با نقش کنده شبیه
به نقوش کتیبههای بهدست آمده است.
در عمق2/30مت ـ ــری ،بقایای یک کاس ـ ــه کمعمق شیشـــــهای و یک
عدد ظرف سفالی شکس ـ ــته بهدست آمده است (تصویرشماره .)21تا این
سطح از کاوش ،بقایای استخوانهای انسانی متعلق به تدفین مشاهده
نگردید .در مجموع ،هر چند قرارگیری انواع و اقســـــام قطعات شیشـــــهای
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و ســـــفالی از هر دو دورۀ تاریخی و اس ـ ــامی حکای ـ ــت از اضطراب و به هم
ریختگی آثار و پدیدههای طبیعی و فرهنگی ناش ـ ــی از انجام حفاری غیر
مجاز داشته ،اما آثار گردآوری شده در مرحله بررسی سطحی بیانگر وجود
یک گورســـــتان تاریخی در پیش از پیدایش استقرارهای دورۀ اسالمی در
این محوطه میباشد.
شواهد دورۀ اسالمی  
شواهد باقیمانده از تسطیح به وضوح آثار ناشی از سوختگی و حرارت را
در برخی از نقاط محوطه نشان میدهد .از طرفی توأم بودن این نشانهها
با آثار معماری و فراوانی تکههای آجر و سفالهای بامپوش احتمال وجود
فضاهای مس ـ ــکونی ،کارگاهی و صنعتی را تقویت مینماید .با این فرض
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
گرفته شد .ش ـ ــواهد و آثار دورۀ اسالمی از گمانههای T.T.A3، T.T.A4،
 T.T.A6 ، T.T.A7، T.T.A13و  T.T.A14بهدست آمدهاست.
ً
اطالعات و ش ـ ــواهد س ـ ــطحی موجود ک ـ ــه عمدتا از بقایای تس ـ ــطیح و
حفاری غیـــــر مجاز و همچنین ایجاد گمانهها مش ـ ــهود ب ـ ــود ،بیانگر آن
است که عمل تسطیح در بعضی از نقاط محوطه تا سطح خاک بکر ادامه
ً
داشـــــته و قاعدتا آثار موجود در این بخشها تخریب شدهاست .از طرفی،
شـــــواهد موجود از حفاری غیر مجاز در دو نقطه ،فرض وجود معماری به
دو صورت را قوت میبخشید .نخست این که سطوح فوقانی آثار معماری
از بین رفته اما ممکن اس ـ ــت بقایای پی ساختمانی در چند نقطه از خاک
بکر باقی مانده باشد .دوم این که در این نقاط با توجه به وضعیت گمانه
 T.T.A4ممکن اس ـ ــت نوع ـ ــی از معماری زیر زمینی ب ـ ــا کارکرد صنعتی یا
کارگاهی ایجاد شده باشد.
نیمه شـــــمالی گمان ـ ــه  T.T.A4دارای باف ـ ــت خاک بکر ب ـ ــوده و آثار و
بقایای معماری در جهت جنوبی گس ـ ــترش دارد (تصویرشماره  .)12حد
فاصل فضای معماری و خاک بکر ،دیوارهای حرارت خورده به ضخامت
میانگین  12سانتیمتر قرار دارد .چسبیده به این دیواره و در شرایط فعلی
کاوش ،ســـــه ردیف دیوار مجزا به فاصله  10تا  13سانتیمتر از یکدیگر و در
امتداد هم در جهت ش ـ ــمالی -جنوبی دیدهمیش ـ ــود .مجموع پهنای هر
یک از این دیوارها بین  40تا  54س ـ ــانتیمتر متغیر بوده و هریک از آنها از
دو ردیف دیوار چسبیده به هم تشکیل یافتهاند .ابعاد آجرهای بهکار رفته
در این دیوارها به طور متوسط و استاندارد  20در20سانتیمتر و ضخامت3
تا 4ســـــانتیمتر میباشد .نحوۀ چیدمان و قرارگیری آجرها بهصورت افقی
ً
بوده که تدریجا و در هر سه مورد ،از قسمت زیرین مورب و عمودی گشته و
فضای قوس مانندی جهت ایجاد تاق را در همان جهت شکل میدهند.
ســـــطح بیرونی یک دیواره نیز در داخل دیوارۀ غربی گمانه شناسایی شد
که در امتداد این دیوارها و به سمت جنوب کشیدگی دارد .آجرها به شدت
پخته و یا حرارت ثانویه س ـ ــبب تغییر در س ـ ــاختار و رنگ تعدادی از آجرها
شدهاست .متأسفانه با توجه به ماهیت کاوش و دستورالعملهای موجود
دراینباره از ادامه فعالیت جهت شناس ـ ــایی دقیق و کامل این مجموعه
صرف نظر ش ـ ــد .با این وجود ،این نقط ـ ــه از محوطه ،دارای آثار معماری
ً
برجا و منسجم که احتماال باکارکردی صنعتی یا کارگاهی بوده که نیازمند

به کاوش گسترده و ارگانیک جهت پیگردی سایر اجزای آن میباشد .ا گر
بتوان پیسوزهای بهدست آمده(تصویرش ـ ــماره )16از محتویات داخلی
این مجموعه -که البته پیشتر مضطرب ش ـ ــده اســـــت -را قابل اعتماد
دانست ،این اثر ساختمانی را میتوان متعلق به قرون متأخر اسالمی و حد
فاصل دورۀ صفوی تا قاجار دانست.
ً
وضعیت نس ـ ــبتا مش ـ ــابهی حداقل در خصوص ضخامـــــت ،چیدمان و
ابعاد آجرهای بهکار رفته در بقایای دیوار آجری گمانه  T.T.A7نیز دیده
یش ـ ــود .پهنای این دیوار متشکل از سه ردیف آجر است که در کنار هم
م 
چیده شده و قابل مقایس ـ ــه با دیوارهای آجری گمانه شماره  4میباشد.
ابعاد آجرهای به کار رفته در این دیوار با اندکی اختالفات جزیی در همان
ابعاد  20در 20و ضخامت  4س ـ ــانتیمتر بوده که در ســـــطوح فوقانی و در
اثر خاکبرداری از بین رفته و یا دچار آس ـ ــیب شده است .عالوه بر آجرهای
مربعی شـ ـــکل ،نوع متفاوت و به نسبت کمتری از آجر در گمانه T.T.A6
بهدس ـ ــت آمده که به ش ـ ــکل ش ـ ــش ضلعی بوده و با توجه به یافتههای
س ـ ــفالی متعلق به قرون میانی اس ـ ــامی میباشـــــد .همچنیـــــن در گمانه
 T.T.A13بقایای یک معماری س ـ ــنگی همراه با دو اجاق(تصویر شماره
 )14و در گمانه T.T.A14بقایای یک کوره شناســـــایی شده است(تصویر
شماره .)15
نتیجهگیری
ماحصـ ـــل یافتهه ـ ــای محوطه معصومی روســـــتای آسیابســـــر شـــــامل
یافتههای س ـ ــطحی ناش ـ ــی از تخریب الیههای فرهنگی و در مواردی آثار
گورس ـ ــتانی و همچنین یافتههای حاصل از گمانهزنی میباشد .طی این
برنامه ،ش ـ ــانزده گمانه در داخ ـ ــل و پیرامون محوطه ایجاد شـــــد .از این
تع ـ ــداد ،هفت گمانه فاقدآثار بود و در نه گمان ـ ــه آثار غیرمنقول بهصورت
معماری و آثار منقول شامل قطعات سفال ،ظروف سفالی کامل یا ناقص،
تکههای شیشه ،اش ـ ــیای آهنی و مفرغی ،تیغۀســـــنگی و دوک نخریسی
بهدست آمد .آثار و شواهد پیش از تاریخی از گمانه شماره 10شامل بقایای
معماری سنگی ،اجاق ،قطعات سفال خاکستری تیره و روشن و همچنین
یک نمونه تیغۀس ـ ــنگی بود که با توجه به مجموعه یافتههای سفالی در
س ـ ــطح محوطه ،به دورۀ آهن تعلق دارند .یافتههای تاریخی نیز متعلق
به بقایای تدفین بوده که آثار و ش ـ ــواهد آن در اثر خاکبرداری و همچنین
حفاریهای غیرمجاز در قس ـ ــمت س ـ ــطح و دامنههای شـــــرقی و شمالی
پراکنده شده است .آثار و ش ـ ــواهد دورۀ اسالمی نیز از بقایای خاکبرداری
و همچنین تعدادی گمانه شناس ـ ــایی شد که شـــــامل آثار معماری و مواد
فرهنگی منقول میباش ـ ــد .از دورۀ اسالمی عالوه بر آثار دورههای صفوی
تا قاجار ،ش ـ ــواهد قاب ـ ــل توجهی نیز از قرون اولیه اســـــامی( 4تا  5هـ .ق)
و همچنین دورۀ میانی آن بهدس ـ ــت آمدهاست .از میان یافتههای قرون
اولیۀ اسالمی میتوان به کشف سه قطعه از گونۀ ظروف سفالی گالبهای
منقوش رنگارنگ با نقش پرنده ،گل و نقوش شبه کتیبهای اشاره نمود.
این یافتهها به همراه آثار شیشـ ـ ـهای و فلزی از این نظر حائز اهمیت است
که تاکنون تمرکز مطالعات باستانشناسی حوزۀ اسالمی در بهشهر ،بیشتر
ب ـ ــر روی آثار معماری دورۀ صف ـ ــوی بوده و از ســـــطح تکنولوژیکی صنایع
مختلف از جمله س ـ ــفالگری ،شیشـ ـ ـهگری و فلزکاری بهویژه از سدههای
نخستین اسالمی اطالع چندانی در دست نیس ـ ــت .بنابراین این یافتهها
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نمونه سفالهای تاریخی و عصر آهن محوطه معصومی آسیابسر به همراه فرم مشخصات تکنیکی سفال ،طر حها از خانم حکیمه رازقی
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به عنوان قدیمیترین آثار دورۀ اس ـ ــامی منطقه ،عالوه بر ش ـ ــناخت ابعاد
تکنولوژیکی و تجاری و اقتصادی ،میتواند نقش ارزشمندی را در ترسیم
توالی فرهنگی و خوانش وقایع ادوار مختلف اسالمی در پیوند با مرکز اولیۀ
اســـــام در مناطق همجوار نظیر جرجان ،س ـ ــاری و آمل ایفا نماید .الزم به
ذکر است ،ماهیت برنامه کاوش جهت پاسخگویی به استعالم درخواستی
مالک و در حد گمانهزنی با بودجه محدود بود و شناخت و نجات بخشی
آثار باقیمانده نیازمند به انجام کاوش گسترده علمی میباشد.
فار غ از مس ـ ــائل پژوهش ـ ــی ،انتظار می رود مس ـ ــئوالن ابع ـ ــاد حفاظتی
و ســـــاماندهی محوطههای ـ ــی نظیر معصومی که س ـ ــند مالکی ـ ــت آن به

نام اش ـ ــخاص حقیقی به ثبت رس ـ ــیده اس ـ ــت ،را مورد بازنگری اساســـــی
ق ـ ــرار دهند .همچنی ـ ــن در انجام پروژههای عمرانی نیـــــز که اغلب بدون
اطالع بخش میراث فرهنگی کش ـ ــور انجاممیشـــــود ،حضور دائمی یک
کارش ـ ــناس باستانشناسی الزامی میباشد .تجربه نشان میدهد بسیاری
از محوطهها و آثار فرهنگی به مرور به وس ـ ــیله رســـــوبات طبیعی پوشانده
ً
شده و با یک دوره بررسی سطحی قابل شناسایی نیستند .این آثار عمدتا
در طی پروژههای عمرانی نظیر راهس ـ ــازی و یا حفر کانال کشف شده و در
مواردی که نیروی کارشناسی و یا نظارتی میراث فرهنگی حضور نداشته
باشند تخریب میشوند.
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بهش ـ ــهر» .نوشهر :مجموعه مقاالت همایش ملی چشـــــمانداز باستانشناسی شمال كشور در دهه
آینده.ص.25 - 36
ن
 مرتضایی ،محمد و ندا صداقتی زاده«.)1391(.بررســـــی نقوش جانوری سفالینههای که شهر گرگان(جرجان) در دوره اسالمی» .نامه باستانشناسی .شماره .2
 موس ـ ــوی كوهپر ،مهدی و محمود حیدریان و محســـــن آقایاری و حامد وحدتینسب وحمیدخطیب ش ـ ــهیدی و جـــــواد نیســـــتانی«.)1390(.تحلیل نقـــــش عوامل طبیعـــــی در توزیع فضایی
محوطههای باستانی استان مازندران» .پژوهشهای جغرافیای طبیعی .شماره .75
 نوری ،نجمه« .)1396(.مستند نگاری ظروف سفالی گالبهای منقوش رنگارنگ روی زمینهسفید(موزه بنیاد تهران)» .فصلنامه علمی -ترویجی پژوهش هنر .سال هفتم.شماره چهاردهم.
 وحدتی نســـــب ،حامد« .)1388(.اولین فصـــــل گمانهزنی و مطالعات باستانشناس ـ ــی غارکمیش ـ ــان نکا» .منتشر نشده .ســـــاری :آرشـــــیو کتابخانه ادارهكل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان مازندران.
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