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چکیده
کالت نادری عارضۀ طبیعی دژمانند بیضی  شکلی در میان رشتۀ کوه هزارمسجد )میانگین طولش 36 
کیلومتر و میانگین پهنای آن 7 کیلومتر( است. دژ کالت جزیی از شهرستان کالت به شمار می  رود 
و این شهرستان که عمدتاً کوهستانی است، از شمال و شرق به کشور ترکمنستان، از جنوب شرق به 
شهرستان سرخس، از جنوب به شهرستان مشهد، و از غرب به شهرستان درگز محدود می  شود. کالت 
نادری به عنوان یک دژ طبیعی، همواره در طول تاریخ مورد توجه پادشاهان ایران و حاکمان محلی در 
خراسان بوده است. نادرشاه افشار که خود متولد ابیورد در شمال حصار طبیعی کالت بوده در دوران 
حکومتش توجه ویژه  ای به آن مبذول داشت. به  طوری  که یکی از استحکامات مهم او به شمار می  رفت. 
قلعۀ کالت اشراف بسیار مناسبی بر صحرای ترکستان دارد و از این نظر در طول تاریخ نقش مهمی 
در کنترل و دفع هجوم ترکمن  ها به نواحی شمال خراسان و مشهد ایفا کرده است. در روزگار قاجار 
جدایی افغانستان، بلوچستان شرقی، و ترکستان موجب شد نواحی مرزی نزد ناصرالدین شاه اهمیت 
یابد. در نتیجه به منظور اطالع از اوضاع و احوال نواحی مرزی به دستور شاه مقامی با عنوان »مهندس 
او تهیۀ نقشه های دقیق  ایجاد شد که وظیفۀ  برای نقشه  کشی سرحدات  مخصوص حضور همایون« 
از سرحدات و مرزها و گزارش وضعیت آن نواحی به شاه بود. نقشه های متعددی به همراه گزارش 
آن  اجتماعی  و  اقتصادی، طبیعی،  نظامی، سیاسی،  اوضاع  تشریح  آن جهت  پیوسِت  نوشتاری  های 
توسط نقشه  کش  های دربار قاجار تهیه و در اختیار ناصرالدین  شاه قرار داده می  شد. از جمله در مخزن 
 ادارۀ اسناد وزارت امور خارجه گزارش مکتوبی موجود است که به صورت کتابچه با جلدی به ابعاد 
13×20 سانتی  متر در مورد آب  های کالت نادری تهیه شده است. مجموع این آب  ها پنج رشته است 
منبع آنها از کوه هزارمسجد و کوهی است که متصل به کوه هزارمسجد است. اول آب الین است که 
به طرف غربی کالت جاری می  شود. دوم آب ارچنگان است که به طرف غربی کالت می  رود. سوم 
آب داخلۀ کالت است که به طرف جنوب کالت جریان دارد. چهارم سررود است که از طرف شرقی 
کالت جاری است. پنجم آب خورد کرماب است که آن هم در طرف شرقی کالت واقع است. سه نقشه 
نیز وجود دارد که به همین کتابچه مربوط است. اول کروکی نقشۀ کالت در شمال خراسان به ابعاد 
50×65 سانتی  متر است. در این نقشه پنج رشته آب مذکور نشان داده شده و فاقد امضاء و تاریخ است. 
اعالم جغرافیایی بسیاری در این نقشه دیده می  شود. دوم نقشۀ عبدالرحیم مهندس از آب  های پنجگانه 
کالت نادری به ابعاد 41/5× 54 سانتی  متر به  تاریخ ماه محرم 1321ق که دارای مقیاس خطی، راهنما، 
و جهت  نما است. در این نقشه عالوه بر آب  های پنج گانه عوارض طبیعی و انسان  ساخت نشان داده 
شده است. سوم نقشه دره و اراضی قریۀ زو واقع در سرحد کالت، مکمل نقشۀ عبدالرحیم مهندس 
دربارۀ منطقه عمومی کالت و دربند خواجه است که در ماه صفرالمظفر 1321 هجری قمری و توسط 
مشارالیه ترسیم شده است. در این نقشه رودخانه  های ینگی قلعه و زو به عنوان مهم  ترین رودخانه  های 
ضلع شرقی کالت به نمایش درآمده اند. عالوه بر رودخانه و چند روستا، نام اراضی مزروعی به تفصیل 

آمده است.

واژه  های کلیدی: 
کتابچۀ تشخیص آب های کالت، نقشۀ کالت نادری، نقشۀ سرحدات ایران در دورۀ قاجاریه.
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مقدمه
نقش��ه های تاریخ��ی از آن  جه��ت اهمیت دارد که بس��ته به 
موضوعی که دارد،  ما را از وضع گذشتۀ سرزمین آگاه می  کند. 
از دورۀ قاجار نقشه هائی از مناطق مختلف ایران برجای مانده 
که بنا بر انگیزه  های مختلفی تهیه ش��ده اند. کالت نادری از 
مناطقی است که به  سبب اهمیتی که  در زمان قاجار )از نظر 
سرحدات( داشته، نقش��ه های گوناگونی از آن تهیه کرده اند. 
سه برگ نقشه و کتابچه  ای مربوط به آب کالت در این نوشتار 
معرفی می  ش��ود. عالوه بر مش��خصات نقشه، اماکن و اعالمی 
که در نقشه یادداشت شده نیز بازخوانی و معرفی شده است. 

معرفی این نقشه ها می  تواند پایۀ تحقیقات دیگر قرار گیرد. 

1. موقعیت جغرافیایی کالت در فالت ایران
فالت ایران سرزمینی است که تقریباً در مرکز کمربند خشک 
و بزرگ اوراس��یا قرار گرفته و در فاصله  ای یکس��ان از نواحی 
بیابانی و استپی آسیای مرکزی و مناطق گرم و خشک شمال 
آفریقا و ش��به  جزیره عربستان س��ر برافراشته است. این گودۀ 
مرتفع، که به طور متوس��ط 1200 مت��ر ارتفاع دارد و از نظر 
همبستگی ناهمواری  ها و شبکۀ آب ها بخش وسیعی از همسایۀ 
ش��رقی یعنی کشور افغانس��تان را نیز دربر می  گیرد، از تمام 
جهات به وسیلۀ رشته  کوه های بلندی احاطه شده است. فالت 
ایران از دو ویژگی اساس��ی برخوردار اس��ت، یکی تعلق آن به 
سیس��تم بزرگ کوه های چین  خورده اوراس��یا ش��امل دیوارۀ 
کوهس��تانی البرز و رش��ته  کوه های خراسان در شمال ایران و 
کوه ه��ای زاگرس در غرب و جن��وب غربی و دوم تعلق آن به 

کمربند خشک اوراسیا )بونی فاسیو، 1381: 1� 2(.
     رش��ته  کوه های شمال خراس��ان از نظر زمین  شناسی جزو 
سیستم البرز به شمار می  رود. با این حال یک واحد ساختمانی 
مستقل را تش��کیل می  دهد. این کوه ها موازی و قوسی شکل 
هس��تند و انحنای محور بیش��تر چین  خوردگی  ها به س��وی 
ش��مال اس��ت. در حد فاصل این دو رش��ته  کوه سرزمین های 
حاصلخیز وس��یعی قرار گرفته که هر کوهستان را به صورت 
واحد جداگانه و مس��تقلی درآورده است. واحد شمالی دنبالۀ 
کوه های البرز و امتداد برجستگی  های بلخان بزرگ و کوچک 

در جمهوری ترکمنس��تان اس��ت که با رش��ته  های موازی به 
صورت قوس  هایی با انحنای ش��مالی درآم��ده اند. این کوه ها 
از طاقدیس  ها و ناودیس  های موازی و متعددی تش��کیل شده 
که از مغرب شیروان به سوی شرق، دشت پهناوری آنها را به 
دو کوهس��تان متمایز تقسیم کرده است. شهرهای شیروان و 
قوچان و مشهد در این دشت واقع شده اند. رشته  کوه شمالی 
هزارمسجد یا کپه  داغ نامیده می  شود. در کوه های هزارمسجد 
س��تون  های مرتفعی بر اثر فرس��ایش به ج��ا مانده که به این 
سبب این ارتفاعات هزارمس��جد نامیده شده است. رشته  کوه 
جنوبی دنبالۀ شاه  کوه البرز است و آالداغ و بینالود دو قله مهم 
آن هس��تند. در ساختمان رش��ته  کوه هزار مسجد، آهک های 
اواخر دوران دوم س��هم فراوان دارند. عوامل فرسایش به طور 
عمیقی در ش��کل ظاهری آن اثر کرده و صخره  ها و تیغه  های 
دیوارمانن��د بس��یاری به وجود آورده اس��ت )عالیی طالقانی، 
1391: 167� 177(. گاه��ی س��اختمان چین  خوردگ��ی و 
مقاومت سنگ در برابر فرسایش، کوه ها را به صورت قلعه  های 
طبیعی درآورده اس��ت که مهم  ترین و شناخته  ش��ده  ترین آن 

»کالت نادری« نام دارد.
     کالت، قلع��ه ی��ا ده��ی بزرگ را گویند که بر س��ر کوه یا 
پشتۀ بلندی ساخته شده باشد )دهخدا ذیل »کالت«(. کالت 
نادری عارضۀ طبیعی دژمانند بیضی  شکلی است که میانگین 
طول��ش 36 کیلومتر و میانگین پهنای آن 7 کیلومتر اس��ت. 
کالت در 36 درج��ه 59 دقیقه عرض ش��مالی و 59 درجه و 
47 دقیقه طول ش��رقی در میان رش��ته  کوه هزارمسجد واقع 
ش��ده است. دژ کالت جزیی از شهرستان کالت به شمار می 

رود و آن شهرس��تان که عمدتاً کوهستانی است و 3502/92 
کیلومت��ر مرب��ع وس��عت دارد از ش��مال و ش��رق به کش��ور 
ترکمنستان، از جنوب شرق به شهرستان سرخس، از جنوب 
به شهرس��تان مش��هد و از غرب به شهرس��تان درگز محدود 
می  ش��ود. شهرس��تان کالت مش��تمل بر دو بخش مرکزی به 
مرکزی��ت کالت، و زاوین به مرکزیت ش��هر زو و 225 آبادی 
مسکون اس��ت. وضعیت استثنایی دژ کالت و موقعیت آن در 
مس��یر گذرگاهی که عبور از عرض رش��ته  کوه هزار مسجد را 
ممکن می  کند، موجب ش��ده تا دژ کالت همواره مورد توجه 
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قرار گرفته و این قابلیت را داش��ته باشد که در قلمرو اسطوره 
و تاریخ، جایگاه و خاستگاه وقایع مهم باشد. کالت دژی بوده 
که بر درگز در ش��مال غرب، ابیورد در ش��مال شرق و دشت 
اتک در کوهپایه  های ش��مالی رشته  کوه کپه  داغ و نیز بر جادۀ 
مشهد به ترکستان اشراف و تسلط داشته است )لباف خانیکی 

و لباف خانیکی، 1391: 23(.

2. اهمیت کالت نادری
کالت ن��ادری به مثابه یک دژ طبیعی، همواره در طول تاریخ 
مورد توجه پادشاهان ایران و حاکمان محلی در خراسان بوده 
است. با این حال در دوران حکومت نادرشاه افشار توجه ویژه 

ای به آن مبذول شده است. با توجه به اینکه نادر خود متولد 
ابیورد در شمال حصار طبیعی کالت بوده، این توجه بی  علت 
نیس��ت و کالت نادری یکی از اس��تحکامات مهم نادرشاه به 
شمار می رفت و نخستین پایتخت او کالت بود. مساحت 200 
کیلومتر مربعی آن فض��ای کافی برای نیروهای مدافع فراهم 
می  ک��رده تا بتوانند ضمن اختفاء پراکندگی مناس��بی )حتی 
االمکان کش��اورزی و تولید غذای مورد نیاز( در برابر دشمنان 
داش��ته باشند. کالت نادری به واس��طه چند دربند و تنگه به 
خارج متصل می  ش��ود که عبارت ان��د از: دربند حرف، قرانلو، 
ارغونش��اه، و دهچ��ه، که در هر یک اس��تحکاماتی برای دفاع 
ساخته بودند که مهم ترین آن کبود گنبد بود. عمارت نادری 
نیز در شمال غربی کالت جای دارد. قلعۀ کالت اشراف بسیار 
گس��ترده  ای بر صحرای ترکس��تان دارد و از این نظر در طول 
تاریخ نقش مهمی در کنت��رل و دفع هجوم های ترکمن  ها به 
نواحی ش��مال خراسان و مش��هد ایفا می  کرده است. قابلیت 
طبیع��ی و دفاع��ی کالت به اندازه ��ای بوده که س��یاحان و 
مستشرقانی چون جیل و بیکر را که در سال 1289ق/1873م 
مش��غول نقشه  کشی در شمال شرق ایران بودند، سخت تحت 

اثر قرار داده است )گابریل، 1348: 290(.
     کالت به عنوان یک دژ طبیعی حتی پس از نادرش��اه نیز 
مورد توج��ه بود. با این حال در دوران ناصرالدین  ش��اه قاجار 
بود که توجه ویژه  ای به آن معطوف ش��د. در اواسط حکومت 
ناصرالدین  ش��اه، با امضای قرارداد آخال میان روسیه تزاری و 

ایران 1298ق/1881م تمامی قلمرو ترکستان از ایران جدا شد و 
مرزهای شمال شرقی ایران به صورت کنونی درآمد )زمانی، 1384: 
143� 148(. کوچک شدن قلمرو ایران که از زمان فتحعلی  شاه و 
قرارداد ترکمانچای آغاز ش��ده بود با جدایی افغانستان، بلوچستان 
شرقی، و ترکس��تان کامل ش��د. این وضع موجب اهمیت نواحی 
مرزی نزد ناصرالدین  ش��اه شد و به منظور اطالع از اوضاع و احوال 
نواحی مرزی و به دس��تور او پستی با عنوان »مهندس مخصوص 
حضور همایون« برای نقشه  کش��ی سرحدات ایجاد شد که وظیفۀ 
او تهیۀ نقش��ه های دقیق از س��رحدات و مرزها و گزارش وضعیت 
آن نواح��ی به ش��اه بود. نظر به توجه ویژۀ ناصرالدین  ش��اه به این 
امر، ش��خص مورد نظر می  توانست در هر لحظه از شاه درخواست 
مالقات کرده و به حضور ش��اه شرفیاب شود. به همین دلیل به او 

لقب حضور همایون داده شده بود. 
      موقعیت ویژۀ ژئوپلتیکی کالت در شمال شرقی ایران و واقع 
ش��دن آن در مجاورت مرز ایران و روس��یۀ تزاری پس از قرارداد 
آخال، اهمیت آن را نزد ناصرالدین ش��اه چند برابر کرد. به همین 
دلیل نقش��ه های متعددی به همراه گزارش  های نوشتاری پیوست 
آن جهت تش��ریح اوضاع نظامی، سیاس��ی، اقتص��ادی، طبیعی و 
اجتماعی آن توسط نقش��ه  کش  های دربار قاجار تهیه و در اختیار 
ناصرالدین  شاه قرار داده می  ش��د. به منظور حفظ و نگهداری این 
نقش��ه ها و گزارش  ه��ا و عکس  ها ک��ه به  تدریج نیز ب��ر تعداد آنها 
افزوده می  ش��د، آرشیوی در کاخ گلستان و تحت نظارت مستقیم 
ناصرالدین  شاه ایجاد شد )نظر آهاری و دیگران، 1391: 17(. این 
آرشیو شامل کتاب  های خطی، نقشه های دست  نگار، گزارش  ها، و 
عکس  ها بود که اکنون به ص��ورت یک گنجینۀ منحصربه فرد در 
اختیار کشور است. با تحقیقات به  عمل  آمده مشخص شده که این 

اسناد در سال 1316 به سه بخش تقسیم شده است:
1. نقش�ه ها: بخشی از آنها به وزارت امور خارجه انتقال یافته که 
امروزه در مخزن نقش��ه های تاریخی اداره اس��ناد آن وزارت خانه 
نگهداری می  شود. بخشی نیز در کاخ گلستان به جا مانده و بخش 
س��وم نیز در اختیار کتاب خانه ملی )س��ازمان اسناد کتابخانۀ ملی( 

قرار گرفته است.
2. عکس  ها: عکس در آلبوم  خانۀ کاخ گلستان باقی مانده است.

3. گزارش  ها: گزارش  ها نیز همراه نقش��ه ها در محل  های مذکور 
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پراکنده ش��ده است. الزم به ذکر است گزارش  های مکتوب بر 
اساس اس��ناد موجود به سه شکل با نقشه ها پیوست می  شد. 
یا روی نقش��ه نوشته می  ش��د یا جوف نقشه قرار داده می  شد 
یا مس��تقل از نقش��ه به صورت کتابچه یا کتاب ارائه می  شد. 
مانند گزارش آب  های کالت، جغرافیای نیم روز و ذوالفقارخان 

کرمانی و سفرنامه خوزستان عبدالغفار نجم الملک. 

3. کتابچۀ تشخیص آب  های کالت
در مخ��زن ادارۀ اس��ناد وزارت امور خارج��ه گزارش مکتوبی 
مورد آب های کالت نادری موجود است که به صورت کتابچه  
با جلدی به ابعاد 13×20 س��انتی  متر تدوین شده است. جلد 
کتابچ��ه به رنگ نارنجی و کاغذ درون آن آبی  رنگ اس��ت. در 
حاش��یۀ بیرونی درست در لبۀ کاغذها یک مهر برجسته شیر 
و خورش��ید دیده می  شود. بر روی کتابچه مهر بایگانی وزارت 
امورخارجه با ش��مارۀ 4 وجود دارد و در دو جا در باال و وسِط 
جلد در کس��ری یک هشتم نوشته شده است. عنوان گزارش 
با قلم ریز و مرکب با زاویه 45 درجه نس��بت به طول و عرض 
کتابچه در گوش��ۀ باالیی آن به این ش��رح نوشته شده است: 
»تش��خیص آب های کالت ک��ه به طرف اتک جاری اس��ت. 
جمیع آب های کالت پنج آب است« )تصویر 1(. متن کتابچه 

آب  های کالت به شرح زیر است:

هواهلل تعالی
کتابچه تش��خیص آب های کالت که به طرف اتک جاری 
اس��ت جمیع آب ه��ای کالت پنج آب اس��ت که برخالف 
س��ایر س��رحدات رو به ش��مال در میان کوه و س��نگالخ 
و تپ��ه و ماهور می  گذرد و س��وای این آبه��ا اهالی کالت 
آبی ندارند و گذرانش��ان منحصر به همین آب هاست که 
زراع��ت می  نمایند و فاضالب آن ب��ه اتک می  رود و منبع 
این آبها از کوه هزارمس��جد و کوهی اس��ت که متصل به 
کوه هزارمس��جد است. اوالً آب الین است که منبع آن از 
خود کوه هزارمسجد است و بطرف غربی کالت واقع است 
و قریۀ الین مرارش��ان به همین آب و محل زراعت ش��ان 
تا خیوه  آباد اس��ت ک��ه میان تپه و ماهورس��ت و به اتک 

نمی  رس��د و از پانصد سال قبل تا به حال زراعت می  کرده 
و خیوه  آباد در تصرف آنها بوده اس��ت حال کما فی السابق 
زراعت کرده و می  کنند و فاضالب ش��ان بقهقه ]بقهقهه[ 
می  رود و امساله زراعت تازه احداث نشده است که نقصانی 
حاصل ش��ود. دویم آب ارچنگان است که آن هم از خود 
کوه هزارمس��جد جاری است و به طرف غربی کالت واقع 
اس��ت و قریه ایکرلیک و س��مین و چرم و س��لطان  آباد و 
ارچن��گان و طایفه تاتار که در خ��ارج طرف غربی کالت 
هس��تند و طایفۀ کهنه جالیر و ثان��ی کوک باش و کبتانلو 
س��اکن دربند ارغونشاه و کردهم که یکی از قراء داخله و 
به طرف غربی کالت واقع اس��ت مرارشان به همین آب و 
در باالی علی  آباد و نورک مع آب چش��مۀ نورک که بقدر 
یک س��نگ اس��ت زراعت می  کنند و فاضالبی هم ندارند 
و از قدیم االیام هم محل زراعت ش��ان اینجا بوده اس��ت. 
در زمان حکومت عباس ��خان سرتیپ قریب نهصد نفر در 
همی��ن علی  آباد و نورک اس��یر و مقتول ش��دند و زراعت 
خود را نمودند و دست برنداشتند حال هم کمافی السابق 
زراعت کرده و می  کنند. س��ّیم آب داخله کالت است که 
منب��ع آن از کوهی اس��ت که متصل به کوه هزارمس��جد 
است و از میان س��نگ می  گذرد و به طرف جنوب کالت 
واقع اس��ت و قریه جرف و ایتسق سوء که در خارج کالت 
اس��ت از همین آب زراعت می  کنند و محل زراعت شان تا 
دربند ارغونش��اه اس��ت و کبود گنبد و خشت و سیرزار و 
قل��ه زو و آقداش و نفته که از قراء داخله کالت هس��تند 
مرارش��ان به همین آب و محل زراعتش��ان خارج دربند 
نفته ک��ه یکه توت و قره نه��ه )؟( و خاربوزلی می  گویند 
تا دو فرس��خ باالتر از چهارده میان تپه و ماهور به دشت 
نرسیده از پانصد س��ال قبل زراعت کرده اند و خون  های 
جوان های خود را در این زراعت ریخته و دست برنداشته 
اند و ملکشان است که جمیعاً را قباله دارند حال هم کما 
فی الس��ابق زراعت می  کنند و زراع��ت می  کنند و زراعت 
تازه احداث ننموده اند و فاضالبشان به چهارده و دو شاخ 
می  رود و چهارم س��ررود اس��ت که از طرف شرقی کالت 
جاری است و سر رودی و قلعه محمدحسین و ینگی  قلعه 

64



تا قره تکن ملک و محل زراعتشان است و کما فی السابق 
زراعت می  کنند و قره تکن محل زراعتش��ان خارج دربند 
است و از قدیم االیام زراعت می  کرده اند حال هم زراعت 

می  کنند و مرارشان به همین آب است و فاضالبشان.
پنجم آب خورد کرماب اس��ت که آن هم در طرف شرقی 
کالت واقع اس��ت ک��ه خوری و تیرآب��ادی و امیرآبادی و 
طایف��ه هزانلو )؟( زراع��ت می  کنند و آب از میان نیزار به 
بچهچ��ه ]چهچهه[ می  رود و اهال��ی چهچه در بیرون دم 
دربندش��ان میان تپه و ماهور به دش��ت نرسیده از قدیم 
االی��ام زراعت کرده ح��ال هم می کنند و فاضالب ش��ان 
ب��ه قری چهچه م��ی  رود در اتک آثار ش��هرهای عظیم از 
قبرس��تان و اطالل و خرابه  ها پیداست که هر یک دارای 
بیست س��ی هزار خانوار به همین آبها مرار می  نموده اند 

ح��اال نهایت در همه این آبها به دویس��ت خانوار ترکمان 
عالمت شهرهای ابیورد هنوز آشکارست که دارای چندین 
ه��زار خانوار ب��وده حاال منته��ا به هزار خان��ه آلیلی )؟( 
رس��یده است باز شکایت اندکی آب می  کنند مقصودشان 
بهانه جوی��ی اس��ت می  خواهند از منبع این آبه��ا تا انتها 
کسی مداخله به این آبها نکند و بس تفصیل آبهای کالت 
و وض��ع طبیعی این س��رحد از قراری اس��ت که در این 
کتابچه عرض ش��ده است ملک و رعیت جمیعاً متعلق به 
دولت ابدمدت علیه است و هر طور که رأی مبارکه اولیای 
دولت اقتضا بفرماید و شایس��ته بدانند مقرر فرمایند تا از 
همان قرار و دس��تورالعملی که بفرمایند معمول داش��ته 

اطاعت شود )تصویر 2 تا 4(.

تصویر 1. روي جلد کتابچۀ تشخیص آب هاي کالت.
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4. معرفی نقشه های کالت
با توج��ه به موقعی��ت جغرافیایی و نظام��ی کالت نادری در 
ش��مال شرقی کشور و اش��راف آن بر مرزهای شمال خراسان 
و صحرای اتک، نقش��ه های مختلفی از این عارضۀ جغرافیایی 
حس��اس توسط نقشه  کش  های دوران ناصرالدین  شاه و پس از 
او ترس��یم شده اس��ت که تعداد 23 برگ آن در مخزن نقشۀ 
ادارۀ اسناد وزارت امور خارجه نگهداری می  شود. از این تعداد 
17 برگ در کتاب اس��ناد تصویری کالت نادری و س��رخس 
معرفی شده است. یک برگ نقشه نیز از آرشیو مرکز مطالعات 
تاری��خ معاصر در کتاب مذکور دیده می  ش��ود. در اینجا س��ه 
نقشه از مجموعۀ نقشه های کالت نادری که وضعیت آب  های 
آن ناحیه را نش��ان می  دهد، معرفی می  شود. دو نقشه متعلق 
به آرش��یو وزارت امور خارجه و یک نقش��ه از آرشیو مؤسسه 

تاریخ معاصر.

1. 4. کروکی نقشۀ کالت در شمال خراسان

مشخصات نقشه
ابعاد این نقش��ه 50×65 س��انتی  متر اس��ت که در مؤسس��ه 
مطالع��ات تاری��خ معاصر نگهداری می  ش��ود. نام نقش��ه  کش 
نامشخص است و تاریخ کشیدن نقشه نیز معلوم نیست. نقشه 
مقی��اس ن��دارد و اندازه  ها و فاصله  ها در آن دقیق نیس��ت. از 
ویژگی  های منحصربه  فرد این نقشه این است که ]به پیروی از 
س��نت تاریخی ترسیم نقشه های جغرافیایی در جهان اسالم[ 
جهت شمال در پایین و جهت جنوب در باالی نقشه مشخص 
ش��ده است. لذا موقعیت شهر مشهد مقدس به جای اینکه در 
جنوب ش��رقی نقش��ه مشخص شود در ش��مال نقشه )که در 
صورت دقت باید در ش��مال غربی نقش��ه نشان داده می  شد( 
نش��ان داده شده اس��ت. به این ترتیب آب  های رودخانه  های 
روی نقشه از باال به پایین جریان دارند. کالت نادری به شکل 
یک بیضی ناقص در مرکز نقش��ه واقع شده و دو رشته  کوه آن 
را احاطه کرده اند. نقش ��ه کش در این بخش دچار یک اشتباه 
فاحش ش��ده اس��ت. به این ترتیب که رشته  کوه هزار مسجد 
باید در پایین نقش��ه نشان داده می  شد در حالی که در نقشه 

در باالی نقش��ه و در نزدیکی مشهد مقدس قرار گرفته است. 
روی نقش��ه از راس��ت به چپ نام پنج آب کالت شامل الین، 
ارچن��گان، آِب داخل��ۀ کالت، آب س��ررود، و پنجم آِب خوره 
کرماب نوشته شده اس��ت. نقشه برحسب سنت دوران قاجار 
به قطعات مجزا تقسیم و بر روی چلوار در کنار هم چسبانده 
ش��ده و بر روی هر قس��مت یک ش��ماره دیده می  شود که از 
202872 تا 202879 نوش��ته شده است. در کنار هر شماره 
نیز حرف ق که احتماالً به معنای قس��مت است نوشته شده 

است.

اعالم و توضیحات نقشه 
اعالم و توضیحات نقشه از غرب به شرق و در امتداد رودخانه ها 
و آب  ه��ای جاری در منطقه و س��پس در امتداد دیواره حصر 

طبیعی کالت به شرح زیر است:
الف. در امتداد رش��ته  کوه هزار مسجد که ضلع جنوبی کالت 
به شمار می  رود: 1. رودبار؛ 2. تیرکمان؛ 3. الین؛ 4. خاکستر؛ 
5. ایرلی��ک؛ 6. س��ینه؛ 7. چ��رم؛ 8. کتل محم��د دیوانه؛ 9. 
سرچشمۀ آب سررود؛ 10. خور؛ 11.  زو؛ 12. کتل کیو؛ 13. 

آل؛ 14. کوه هزار مسجد.
ب. در دامنۀ جنوبی هزار مس��جد: 1. مشهد مقدس؛ 2. بلوک 
چوالیی خانه؛ 3. مارش��ک؛ 4. کارج��ه؛ 5.  بلغور؛ 6. بلوک ... 
کانی که به علت قرار گرفتن در محل اتصال تکه  های نقش��ه 

خوانده نشد.
ج. اعالم و نام  ها در امتداد آب رودبار منتهی  الیه غربی نقش��ه: 
1. طایف��ۀ زنگانلو؛ 2. ات��ک دره جز؛ 3. محمد آباد دره جز؛ 4. 
قلع��ه خرابۀ دربن��د کرناوا؛ 5. آب رودبار که س��ابقاً به ابیورد 

می  رفته و حاال به اتک دره جز می  رود.
د. اع��الم و نام  ها در امتداد آب الین: 1. محل زراعت الئین ها؛ 
2. قراول خانه ش��یخ ترکمان؛ 3. قراول خانه ...؛ 4. قراول خانه 

خوجه؛ 5. قهقهه؛ 6. ایل آلیلی مسکن دارند.
ه�� . نام  ها و اعالم در امتداد رود ارچنگان: 1. س��لطان  آباد؛ 2. 
محل زراعت ایرلیک ها؛ 3. ارچنگان؛ 4. چشمه نورک؛ 5. علی
آباد؛ 6. باباخان شیخ یا بعضی از طایفۀ اماشاه مسکن دارند. 

و. رودخان��ۀ کالت و درون حصر کالت: 1. دربند ارغوانش��اه؛ 
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2. کبود گنبد؛ 3. ارغوانش��اه؛ 4. آقداش؛ 5. دربند چوب بست؛ 
6. قل��ه ]قلعه[ زو؛ 7. کرد؛ 8. دربند دبچه؛ 9. دربند ثقه؛ 10. 

سریزار.
ز. رودخانۀ سررود: 1. سررود؛ 2. ینگی  قلعه؛ 3. راهی است که 

به ینگی قلعه می  رود.
ح. رودخان��ۀ زو: 1. زو؛ 2. امیرآب��اد؛ 3. چهچهه؛ 4. قلعۀ بام

چنار؛ 5. بلوک سیاه کوه؛ 6. آب خوجه روشنایی.
و. ادامۀ ارتفاعات در ضلع ش��رقی کالت از ش��مال به جنوب: 
1. قره  تک��ن؛ 2. قراول خانۀ خوج��ه؛ 3. قراول خانۀ چل کمان؛ 
4. قراول خان��ۀ ...؛ 5. قراول خان��ۀ لیته یم��اق؛ 6. قراول خانۀ 
قازان س��تکو؛ 7. قراول خانۀ دربند خ��ان کران؛ 8. بزنکان؛ 9. 
مزدوران؛ 10. قراول خانۀ جهانگیر؛ 11. قراول خانۀ شوره؛ 12. 

قراول خانۀ سوسن  آباد )تصویر 5(. 

2. 4. نقش�ه عبدالرحی�م مهندس از آب  ه�ای پنج گانۀ 
کالت نادری

مشخصات نقشه
این نقشه در ماه محرم 1321 هجری قمری توسط عبدالرحیم 
مهندس کش��یده شده اس��ت. ابعاد نقشه 41/5× 54 سانتی

 متر و دارای مقیاس خطی، راهنما و جهت  نما است. راهنمای 
نقشه در س��مت راست پایین نقشه قرار دارد و نام نقشه  کش 
و تاریخ ترس��یم نقش��ه در کنار آن دیده می  ش��ود. این نقشه 
در واقع از دو نقش��ه تشکیل ش��ده است در سمت راست آن 
نقش��ه عمومی کالت ن��ادری و رودخانه  های پنجگانۀ آن قرار 
دارد. در مقی��اس این نقش��ه هر 18 میلی  متر روی نقش��ه 1 
فرس��خ روی زمین است. در س��مت چپ نقشه منطقۀ دربنِد 
خواج��ه، محل خروج رودخانۀ کالت و مهم  ترین گذرگاه واقع 
در شمال محصور کالت نادری ترسیم شده است. مقیاس این 
نقش��ه نیز خطی است و هر 9 میلی  متر روی نقشه معادل 10 
ذرع روی زمین اس��ت. عالوه بر عوارض جغرافیای طبیعی در 
این نقش��ه، دو عارضه جغرافیایی انسان  س��اخت نیز به تصویر 
کشیده شده یکی مس��یری در شهر جدیدالتأسیس است که 
آب رودخانۀ کالت را از درون محدوده کالت به اراضی روسیه 
انتق��ال م��ی داده و دیگری خط لولۀ آهنی اس��ت که از محل 

منبع آب تازه س��اخته ش��ده و در آن زمان تا اراضی روس��یه 
امتداد یافته است.

نام  ها و اعالم نقشه 
نام  ها و اعالم نقش�ه مربوط به محدودۀ عمومی کالت نادری 

و آب  های پنجگانه: 
این نقش��ه با توجه به امتداد خط سرحد )مرزی( به دو بخش 
تقس��یم می  ش��ود؛ یکی قلمرو ایران و دیگری قلمرو روسیه. 
نام  ها و اعالم محدودۀ روس��یه عبارت ان��د از: 1. راه قوزغان؛ 
2. قهقهه؛ 3. خرابۀ خیوه  آباد؛ 4.کلنکان )یا کنکان(؛ 5. کهنه 
ارچن��گان؛ 6. خرابۀ بیک  م��راد؛ 7. خواجه محمد؛  8. خواجه 
ن��ورک؛  9. چارده؛  10. آنچه خرابه؛  11. مالک اش��تر؛  12. 
شور قلعه؛  13. کهنه دوشاخ؛  14. خرابه؛ 15. خواجه بیک
مراد؛  16. راه  آهن که به عشق  آباد می  رود )راه آهن سراسری 

ترکستان(.
نام  ها و اعالم روی خط س�رحدی ایران و روسیه که به رنگ 
س�بز کشیده شده اس�ت عبارت اند از: 1. دربند دهچه؛  2. 
دیوانه کوه؛ 3. دربند خواجه؛  4. سبز گدار؛  5. دربند بوالن.

نام ه�ا و اعالم محدود قلمرو ای�ران و بیرون محصورۀ کالت 
عب�ارت ان�د از: 1. الین؛ 2. ارچن��گان؛ 3. ایرلیک؛ 4. دروازه 
دهچ��ه؛ 5. کوه فرود؛ 6. َچرَم؛ 7. خرابه  ایسی س��و؛ 8. ورده؛ 9. 
راه مش��هد؛ 10. باغ کند؛ 11. خرابه ش��وری؛ 12. ینگی  قلعه؛ 
13. قرای ت��کان؛ 14. دروازۀ چوب  بس؛ 15. دروازۀ نفته؛ 16. 
دروازۀ ارغونشاه؛ 17. دروازۀ کششی؛ 18. منبع و لوله آهنی.
نام  ها و اعالم محدوده قلمرو ایران در درون محصورۀ کالت:

 1. عمارت نادر 2. کرد 3. ارغونش��اه 4. کبود گنبد 5. خشت 
6. سیرزار 7. قله زو 8. آقداش 9. تفته.

نام  ها و اعالم نقشۀ دربند خواجه:
نظ��ر به اهمیت آب  های س��طحی ج��اری در منطقۀ کالت و 
به  ویژه نقش آنها در تأمین آب مورد نیاز روس��تاها و شهرهای 
منطقۀ مرزی در خاک روسیه، دربند خواجه در مرز مشترک 
جدید دو کش��ور )پس از قرارداد آخال( ترس��یم ش��ده است 

)تصویر 6(. 
نام  ها و اعالم این نقش�ه از جنوب به شمال عبارت اند از: 1. 
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راه نفت��ه و داخلۀ کالت؛ 2. چادر س��یاه؛ 3. دربند خواجه؛ 4. 
رودخانۀ نفته؛ 5. دره؛ 6. منبع آب که تازه ساخته اند؛ 7. لولۀ 
آهن؛ 8. چشمه  های گوگردی؛ 9. نهری ست که تازه حفر کرده 
اند؛ 10. خط س��رحد؛ 11. س��بز گدار؛ 12. دیوانه کوه؛ 13. 
خواجه چش��مه؛ 14. لولۀ آهن؛ 15. قراول خانه تازه س��اخته 

اند؛ 16. راه دوشاخ.
     ظاه��راً اهمیت آب رودخانۀ نفت��ه که آب داخل کالت را 
زهکشی می  کند برای اراضی زراعتی صحرای اتک در خارج از 
ایران که موجب احداث منبع آب و خط لولۀ آهنی انتقال آب 
به آن نواحی شده اس��ت، علت اصلی ترسیم این نقشۀ نمای 

نزدیک در کنار نقشۀ عمومی منطقۀ کالت بوده است.
3. 4. نقشۀ دره و اراضی قریۀ زو واقع در سرحد کالت

مشخصات نقشه
این نقشه که مکمل نقشه عبدالرحیم مهندس دربارۀ منطقه 
عمومی کالت و دربند خواجه است، در ماه صفرالمظفر 1321 
هجری قمری و توس��ط مش��ارالیه ترسیم ش��ده است. با این 
تفاوت که مهر کاش��ف  الملک نیز در کنار نام نقشه  کش دیده 
می  شود. ابعاد نقش��ه 35×50/5 سانتی  متر است. نقشه دارای 
مقیاس و جهت  نما و فاقد راهنما است. نقشه به حدود اراضی 
زراعتی روس��تاهای ینگی  قلعه و زو و رودخانه  های ینگی  قلعه 
و زو مربوط می  ش��ود. رودخان��ۀ زو پنجمین رودخانه از آب

 های کالت اس��ت که پیش تر متن کامل آن نوشته شد. مسئلۀ 
آب ه��ای فرامرزی کالت از اهمیت بس��زایی برخوردار بوده و 
تهیۀ نقش��ه های متعدد از مس��یر آب  ها و همچنین تهیۀ یک 

گزارش نسبتاً مفصل گویای چنین اهمیتی بوده است.
     در ای��ن نقش��ه رودخانه  ه��ای ینگی  قلع��ه و زو به عنوان 
مهم  ترین رودخانه  های ضلع ش��رقی کالت به نمایش درآمده 
اند. رودخانۀ ینگی  قلعه در باالی نقش��ه )شمال( و رودخانۀ زو 
در وس��ط نقشه کشیده شده اس��ت و نشان  دهندۀ اهمیت آن 
در آبیاری بخش��ی از زمین  های کشاورزی منطقۀ کالت بوده 

است.

اعالم و نام  های روی نقشه 
در سمت چپ نقشه )قسمت غربی آن( نام اورتاکند )به ترکی 
به معنای روستای وسطی( نوشته شده است. در بخش باالی 
نقشه )شمال( روستای ینگی  قلعه و درۀ رودخانه ینگی قلعه به 
نش��ان داده شده و در پایین آن عبارت درۀ اولنگ یا همجوار 
کش��یده ش��ده اس��ت. اما بخش اصلی نقش��ه به درۀ اراضی 
مزروعی پیرامون رودخانۀ زو مربوط می  شود که عبارت اند از: 
1. آبشار؛ 2. زو باال؛ 3. زو پایین؛ 4.  باغات؛ 5. دره و رودخانه 
زو؛ 6. دره زو؛ 7. راه چن��ار؛ 8. دره و رودخانه پس��ت؛ 9. دره 
شورس��ر؛ 10. محل خرمنی که سه س��ال قبل آتش زده اند؛ 
11. راه چهچه��ه؛ 12. خرابه طرغ ت��ی؛ 13. حد زراعت؛ 14. 
دره ممن��وع؛ 15. راه ق��ره تیکان؛ 16. محل زراعت دو س��ال 
قب��ل؛ 17. برج؛ 18. محل زراعت امس��ال؛ 19. اصطخر؛ 20. 

اراضی تخته زو )تصویر 7(.
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