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گزارشي از كالت نادري
كيانوش كياني هفت لنگ

اخيراً مجموعه اي از اسناد يكي از خاندان هاي كهن، به مركز 
اين  بين  در  شد.  منتقل  اسالمي  بزرگ  دائرةالمعارف  اسناد 
اسناد ارزشمند، گزارشي چهارصفحه اي با خط خوش وجود 
داشت كه هر چند نويسندة آن متأسفانه معلوم نيست و ظاهراً 
اطالعات  به  توجه  با  ولي  باشد،  وي  دوم  سفر  گزارش  اين 
مهمي كه دربارة كالت نادري دارد، بازنويسي و بي مقدمه و 

توضيحي، به خوانندگان ارجمند تقديم مي گردد.
اميد است در صورتي كه خوانندگان اطالعي از نويسنده 
و گزارش سفر وي دارند، اينجانب را مطلع و مرهون عنايت 

خود سازند. 
در اينجا از جناب آقاي محمدكاظم موسوي بجنوردي، 
رياست محترم مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي كه اسناد را 

در اختيار اين جانب قرار دادند، سپاسگزاري مي شود.

كمترين غالم خانه زاد دو سفر، مأمور بازديد كالت نادري 
شد، در محرم 1284 و در ربيع الثاني 1291. سفر ثاني در 
مدت يك ماه از داخل و خارج محيط كالت را به دقت 
بازديد كرده و نقشة تامي برداشته و صورت عمل تعمير 
به  كوهي  اوالً  نوشته.  [جزء] بجزء  را  خرابي  اصالح  و 
دور كالت واقع شده است كه نقشة آن به شكل ماهي 
مي باشد. ثانيًا خط محيط از باالي كوه بيست يك فرسخ 
كه  شده  خلق  طوري  به  خارج  سمت  ثالثًا  است.  نيم  و 
شخص گمان مي كند نصف كوه را از باال تا روي زمين 
سنگ شكني نموده و سنگ آن را هم برداشته اند. از خارج 
پايين  يا  برود  باال  نمي تواند  كسي  است،  ديوار  مثل  به 
بيايد و در دو نقطة كوه انفصال داده به طوري كه سوار به 

تاخت از روي زمين داخل و خارج مي شود.

دروازة  اقدس  ارض  راه  جنوب  به  رو  نقطه  يك 
ارغوانشاه مي گويند، از روي زمين انفصال كوه بيست ذرع 
شمال و صحراي اتك دروازة نفته  است. نقطة ديگر رو به  
مي گويند انفصال كوه از روي زمين سي وشش ذرع است. 
سيِل  بهار  فصل  خاصه  ايام  تمام  در  زايد  آب هاي  چون 
تمام كوه هاي خارج كالت از دروازة ارغونشاه و داخل 
مرحوم  مي رود  اتك  صحراي  به  خارج  نفته  دروازة  از 
نادرشاه در اين دو نقطة ميان دهنه را از بابت ممر آب 
مثل پل چندچشمه طاق زده جز يك راه ساير چشمه ها 
را پنجرة آهن كار گذاشته كه هم آب بگذرد و هم سوار 
اسب انداز داخل يا خارج نشود. يكي از آن پنجره ها را 
آب سيل از زير شن بيرون آورده، ديده شد. سه دروازة 
ارض  راه  جنوب  به   رو  كشتي  دروازة  دارد.  هم  ديگر 
چه و ساير دهات خارج كالت كه  اقدس و قره تكان  و چه 

جزء كالت مي باشند، محل احتياج اهل كالت است.

پياده  بايد  سوار  مي باشد.  كوه  باالي  در  دروازه  اين 
شود به سختي يك نفر يك نفر به قدر نيم فرسخ راه چند 
پيچ خورده تا باال برود. يكي ديگر دروازه چوب است 
و رو به شمال و صحراي اتك، به هيچ وجه مال و سوار 
نمي تواند عبور نمايد. محل احتياج مردم كالت هم نيست 
بايد رفع پياده راه آنجا را نمود. يكي ديگر دروازه دهچه 
آن هم رو به شمال و صحراي اتك مي باشد. محل احتياج 
و عبور اهل كالت است. سوار به سختي و اكثر جاها بايد 
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پياده شود به قدر دو هزار و پانصد ذرع چند پيچ خورده 
داخل كالت شود. شصت و هفت نقطة ديگر پياده راه است 
سنگ  با  را  همه  كرده  خرج  مبالغي  نادرشاه  مرحوم  كه 
و گل و آهك و گچ ريخته و بسته است. هشت پارچه 
كالت  روي هم رفته  كه  شده  واقع  كوه  اين  ميان  در  ديه 
محسوب مي شود. اول كوه گنبد كبود گنبد و مقبره هم 
مي گويند. محل حاكم نشين و شهر كالت حساب مي شود. 
داشت  زيادي  باغات  است.  شده  واقع  رودخانه  پهلوي 
كه سيل خراب كرده، باز هم خيلي باغات دارد. مرحوم 
نادرشاه عمارت و برج بسيار خوبي از سنگ تراش در 
آنجا ساخته، سنگ هاي خيلي بزرگ بر روي هم سوار و 

به كار برده اند. اسم آنجا را مقبره مي گويند.

دويم دربند است، كه رودخانه از وسط آن مي گذرد، 
باغات خوبي دارد. سيم نفته كه آن هم پهلوي رودخانه 
واقع شد چند قطعه باغ هم دارد. در اين سه پارچه ديه 

شلتوك كاري هم مي كنند. 
واقع  بلندي  در  و  با صفا  مكان  است.  خشت  چهارم 
بنا  آنجا  در  عالي  بسيار  عمارت  نادرشاه  مرحوم  گشته. 
و  كالت  آب  بدي  بابت  از  است  منده  ناتمام  ولي  كرده 
عمارت آن سيصد و شصت آب انبار در آنجا ساخته كه 
هر روز يك آب انبار به عمارت جاري بوده، حال بعضي 
از آب انبارها پر از گل و بعضي خراب شده. پنجم كِردي، 

ششم سيرزار هفتم قلقله زو هشتم آقداش.

رعيتي كه در اين دهات است به نظر اين غالم بروي 
هم پانصد خانوار بيشتر نيست. هرگاه خيال خودسري و 
فساد داشته باشند از دهات بيرون كه جزء كالت است 
به آنها موافقت مي كنند. زراعت و گذراندن آنها از ديمة 
ميان كالت است. اصل هواي كالت به نوعي مي باشد كه 
اضافه بر گندم و جو همه چيز را به عمل مي آورد، چندان 
احتياج به خارج ندارند، مثل اين حصن حصين و قلعة 
خدآفرين كمتر جايي پيدا مي شود. چنانچه تمام خط از 
دروازه و راه ها تعمير و اصالح شود يكصد هزار قشون 

آراسته منظم نمي تواند كالت را به زور بگيرد.
از بابت خيال خودسري و فساد اهل كالت احتياط 
قلعه اي كه مرحوم  و مالحظه را از دست نبايد داد. اوالً 
دروازة  پهلوي  در  آسف الدوله]  [متن:  آصف الدوله 
ارغوانشاه ساخته است، تعمير نمايند و جاي سيصد نفر 
سرباز و قورخانه و انبار غله و بعضي چيزهاي ديگر به 
عراده  چهار  شود.  ساخته  است،  شده  بازديد  كه  نوعي 
دسته  سه  اقًال  و  آن  ملزومات  ساير  و  قورخانه  با  توپ 
و  باشند  قلعه  ميان  در  هميشه  ماه  يك  آذوقة  با  سرباز 
احدي از مردم كالت را به قلعه راه ندهند. ثانيًا حكومت 
كالت هم در دست اهل كالت مصلحت نيست. اگرچه 
بهبودخان شخص بسيار درستكار و خدمتگزار و دولتخواه 
كارداني مي باشد، گمان خالف و خيانت هرگز به او  و 
صحراي  شمال  سمت  خط  آنكه  ديگر  نوع  نمي رود. 
تكه قيران  نقطة  تا  اردالن  محمد  چاكة  از  يعني  را  اتك 
در چهل ويك پياده راه و سه دروازه است، به طوري كه 
خط  و  نمايند  اصالح  و  تعمير  شده،  بازديد  كتابچة  در 
سمت جنوب و طرف خراسان به حالت حالية خود باقي 
باشد، ولي اين نوع تعمير از بابت تركمان به كلي آسودگي 
حاصل نمي شود. به جهت آنكه از اهل كالت جمعي در 
ميان تركمان مي باشند كه اكثر ايام، راهنما و بلديت كرده 
تركان را به كالت مي آورند. چندين دفعه از طرف خط 
خراسان از دروازة كشتي تا گردنة فرود تركمان را داخل 
كالت نموده اند. ليكن تعمير و ساختن خط طرف صحراي 
كه  خياالتي  و  قشون كشي  صرافت  از  را  تركمان ها  اتك 
مي خواهند  خود  مأمن  جهتة  را  كالت  و  دارند  نظر  در 
دولت  اولياي  امر  و  مصلحت  به  موقوف  افتاد.  خواهند 

ابدمدت قاهره است.


