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دره های شمالی رشته کوه هزارمسجد-کپه داغ به مثابه دروازۀ شمال شرق فالت ایران طی قرن ها و هزاره ها شاهد وقوع منازعاتی بوده که بین 
صحرانوردان بخش های مرکزی آسیا و یکجانشینان ساکن در فالت ایران جریان داشته است. ارتفاعات هزارمسجد-کپه داغ که همانند دیواره ای 
مرتفع بر بخش شمالی خراسان قد افراشته، ساکنان خراسان را تا حدودی از گزند هجمه های اقوام شمالی مصون می داشت. با وجود این ، معابر 
کوهستانی راه نفوذ به این سرزمین را هموار می ساخت و بدین ترتیب کوهپایه ها و دشت های حاصلخیز خراسان در معرض غارت آن اقوام قرار 
می گرفت. در محل این معابر بود که اهالی خراسان دست به کار شده و به تأسیس استحکامات دفاعی اقدام می کردند. کالت و مزدوران دو نقطه 
از مناطق کوهستانی خراسان به شمار می رفتند که حفاظت و حراست از آنها به معنای حفظ کیان خراسان و فالت ایران بود. طی بررسی میدانی 
که در پاییز سال 1395 با همکاری باستان شناسان ایرانی و بریتانیایی صورت گرفت بخش عمده ای از تأسیسات مذکور، بررسی مطالعه و مستند 
نگاری شد. مطالعۀ متون تاریخی و تاریخگذاری مطلق داده های حاصله از گمانه زنی باستان شناختی نشان داد که احداث سازه های دفاعی در 
این ناحیه، به دلیل تداوم جریان های تاریخی تا قرون اخیر ادامه داشته است. گرچه روایات مسطور در متون پهلوی و آثار مشهود در عکس های 
قاجاری، مستندات و شواهدی از پیشینۀ قبل از اسالمی آثار کالت ارائه می دهند، ولی شیوۀ معماری و نتایج تاریخ نگاری مطلق بیانگر قدمتی 
معادل دورۀ افشار برای آثار مشهود کالت می باشند. همچنین شیوۀ مشابه معماری استحکامات مزدوران تاریخی همزمان با سازه های کالت 
نشان می دهد در واقع، این سازه ها جزیی از یک سیستم دفاعی را تشکیل می دادند که به همت ساکنان کوهپایه های هزارمسجد-کپه داغ طی 

قرون متمادی احداث و به دفعات بازسازی شده اند.

کلیدواژگان : خراسان، کالت، مزدوران، منظر دفاعی، استحکامات دفاعی.

The valley to the north of Hezar Masjed-Kopet Dagh mountains serve as the northern barriers of the Iranian Plateau, witnessing 
over the millennia many conflicts between the nomadic people of Central Asia and the settled people of the Iranian Plateau. The 
Hezar Masjed-Kopet Dagh  heights is tantamount to a wall to the north of Khorasan, protecting the people of Khorasan from 
invading northern hoards. However, mountain passes provided a passage that allowed the steppe-dwelling nomads penetrate 
and plunder the fertle, irrigated farms in the southern foothills of mountain range. It was along these passes that the people of 
Khorasan built defensive fortifications. Kalat-e Naderi and Mozdooran are two highland forts that guarded these passages. 
 In Autumn 2016, a joint Iranian-British team surveyed and recorded a major section of these fortifications. Combining 
the information from historical sources with archaeological finds, as well as dating of the remains indicate that building defensive 
structures has been going on in this region for a long time. While we can extract some information from Pahlavi sources and the 
19th century photographs point to pre-Islamic constructions, the results of archaeological work point to post-Afsharid period.   

 Keywords: Khorasan, Kalat, Mozdooran, Defensive landscape, fortifications. 
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مقدمه
رویدادهای تاریخی ناحیۀ شمال شرق ایران و اتفاقاتی که در مقاطع 
ناآرامی  دستخوش  را  ایران  فالت  شرق  شمال  زمانی  گوناگون 
ساخته، از اهمیت ژئواستراتژیک این منطقه در طول تاریخ حکایت 
شرقی  بخش  که  امروزی  رضوی  خراسان  استان  از  منطقه ای  می کند. 
چین خوردگی های هزار مسجد-کپه داغ را پوشش می دهد، معابر و 
گردنه هایی را در خود جای داده که ارتباط دهندۀ بخش های مرکزی 
و  ماورالنهر  قوم،  قزل  قوم،  قره  خشک  استپ های  و  ایران  فالت 
ترکستان بوده اند. از مسیر همین معابر بوده که محصوالت و تولیدات، 
میان  اندیشه ها  و  عقاید  و  رزمندگان  و  جنگاوران  سیاحان،  و  سفرا 
این  در  معبر  مبادله می شد. مهمترین  باستان  دنیای  و غرب  شرق 
میان، راهی بود که از غرب به سواحل مدیترانه و از شرق به ایاالت 
غربی چین می رسید. بخشی از این راه که از شمال شرق فالت ایران 
گردنۀ  در محل  ارتفاعات شمالی خراسان  از طی  پس  می گذشت، 
مزدوران به سوی سرخس و مرو امتداد می یافت. گذشته از این معبر 
اصلی و مهم، گردنه های کوهستانی متعددی که بر برش های هزار 
فالت  شرقی  مناطق  به  نفوذ  راه های  منطبقند،  داغ  مسجد-کپه 
عوامل  مهمترین  از  یکی  مذکور  راه های  فراهم می کردند.  را  ایران 
و  بوده  بزرگ  خراسان  شمالی  بخش  فرهنگی  منظر  بخش  هویت 
سرزمین های  با  ایران  فالت  مراودۀ  برای  که  تسهیالتی  بر  عالوه 
به  نیز  را  مهاجمان  و  غارتگران  ورود  مسیر  می آوردند،  فراهم  دیگر 
این خطه هموار می ساختند. لذا لزوم حفاظت از این معابر و دغدغۀ 
نظارت بر آنها به احداث تأسیسات دفاعی و نظامی در مسیر راهها 

منجر می شده است.
مهمترین پاسدار مرزها و معابر شمال شرق ایران، ارتفاعات هزار 
طبیعی،  حصاری  مثابه  به  تاریخ  طول  در  که  بود  داغ  مسجد-کپه 
ورود  قصد  که  مهاجمانی  گزند  از  را  خراسان  مرکزی  بخش های 
حصار  که  جایی  اما  است.  کرده  حفظ  داشته اند  را  این سرزمین  به 
مزبور رخنه ای داشت و یا به پستی می گرایید، خراسانیان به تقویت 
حصارهای طبیعی پرداخته و با احداث برج و بارو و دیوارهای طویل، 
ترکیب  در  نتیجه،  در  می کردند.  جبران  را  کوهستان  دفاعی  خالء 
حصاری  به  داغ  مسجد-کپه  هزار  کوه  رشته  دفاعی،  سازه های  با 
از  را  ایران  و فالت  خراسان  به  ورود  راه  و  می شد  تبدیل  نفوذناپذیر 

سوی مرزهای شمال شرق سد می کرد. 
همنشینی حصارهای طبیعی با دیوارهای ساختۀبشر در دو نقطۀ 
استراتژیک از مرزهای شمال شرق ایران، قابل بررسی است. یکی 
از این مناطق در ناحیۀ شرقی کوه های هزارمسجد-کپه داغ واقع 
در  دیگر  منطقۀ  و  می شود  شناخته  مزدوران  نام  به  امروزه  و  شده 
کالت  شهرستان  که  است  محلی  در  مزبور  کوه های  غربی  ناحیۀ 
واقع شده . منطقۀ نخست به مثابه یکی از منزلگاه های مهم بین 
توس و مرو )مقدسی 1361: 514؛ ابن رسته 1891: 279؛ یعقوبی 
1356: 55-54(، منطبق بر محلی است که شاهراه غرب به شرق از 
فالت ایران خارج می شود و وارد سرزمین های پست دشت سرخس 
بحث،  مورد  منطقۀ  دومین  و  می گردد  فعلی  ترکمنستان  جنوب  و 

محل تالقی ارتفاعات هزارمسجد با دشت پست قره قوم است. با این 
توصیف، اهمیت دو منطقۀ مورد بررسی در تعیین مناسبات نظامی 

فالت ایران با سرزمین های پست شمالی روشن می گردد. 
منطقۀ  دو  به  این  از  پیش  که  نیز  مستشارانی  و  سیاحان  سفرا، 
مذکور سفر کرده اند تحت تأثیر استحکامات دفاعی طبیعی و مصنوع 
مزدوران و کالت قرار گرفته و به شرح گزارش هایی مبسوط دربارۀ 
به  ایران  سفیر  پرداخته اند.  مزبور  مناطق  دفاعی  و  نظامی  اهمیت 
مزدوران  قراولخانه های  به  قاجار  شاه  محمد  زمان  در  بخارا  دربار 
اشاره داشته و از نگهبانانی یاد می کند که شبانه روز مشغول انجام 
ویل  دوبلوک  28-27(. هانری  ناشناخته 1373:  )مؤلف  وظیفه اند 
فرانسوی و میرزا محمد حسین مهندس نیز هر دو در گزارش های 
خود از مزدوران در حکم یک قلعۀ استحفاظی یاد کرده اند )سعیدی 
1353: 172-171(. مک گرگر که در سال 1875 خراسان را بررسی 
توصیف  عبور  قابل  غیر  را  آن  دفاعی  تأسیسات  و  مزدوران  کرده، 
بر  دژ کوچک  یک  و  بانی  دیده  برج  یک  و  بیست  وجود  از  و  کرده 
ارتفاعات مزدوران گزارش داده است که شدیدًا تحت مراقبت  فراز 
و نظارت قوای ایرانی بوده است )مک گرگر 1368: 28-27(. مک 
لین ارانفسکی هم که حدود بیست سال بعد از مک گرگر به مزدوران 
آمده، بیست و یک برج و یک قلعه نظامی را در این منطقه دیده و 
توصیفی مشابه مک گرگر ارائه داده است )خادمیان 1380: 936 به 

 .)MacLean Oranoffsky, 1894 نقل از
دربارۀ کالت نیز گزارش هایی در دست است که از اهمیت دفاعی 
بعد حکایت می کند. عالوه  به  دورۀ ساسانی  از  این منطقه حداقل 
بر اشاراتی که در متن پهلوی بندهش )فرنبغ دادگی 1385: 73(، 
-99  :1381 )فردوسی  فردوسی  شاهنامۀ  کیانیان  تاریخ  بخش 
دفاعی  اهمیت  دربارۀ  افشار  نادرشاه  دورۀ  تاریخی  تذکرات  و   )22
کالت در دست است )استرآبادی 1394: 535-534(، سیاحان و 
پیه3  290( و نی  )گابریل 1348:  مستشرقینی چون جیل1 و بیکر2 
جمع  به  م.  نوزدهم  قرن  طول  در  که   )97-99  :1348 )طاهری 
آوری اطالعات نظامی و جمعیتی منطقۀ شمال شرق ایران مشغول 
بودند، توصیفاتی از دیوارۀ طبیعی کالت ارائه داده اند. به زعم کلنل 
پیموده  را  م. خراسان  در سال 1289 ه.ق./1875  مک گرگر4 که 
نیز کالت از چنان موقعیت مستحکمی برخوردار بوده که اگر بتوان 
ترین محل  مناسب  برد،  کار  به  محلی  برای  را  تسخیرناپذیر  صفت 
همین منطقه خواهد بود )مک گرگر، 1368: 61(. کرزن5 نیز که در 
اوایل قرن 14 ه.ق./ دهه پایانی قرن 19 م. از کالت بازدید کرده، 
المپ  کوه  فراز  بر  زئوس  تسخیر  غیرقابل  را همچون سنگر  کالت 

وصف کرده است )کرزن 1380: 194(.
و مزدوران، نخستین  اهمیت دفاعی کالت  با وجود ذکر مکرر   
این  استحکامات  بررسی  و  شناسایی  برای  باستان شناختی  اقدام 
سال  در  نگارندگان  از  یکی  دکتری  رسالۀ  انجام  جریان  در  مناطق 
1. V. J. Gill
2. V. Baker
3. G. C. Napier
4. C. M. MacGregor
5. G. Curzon
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1391 صورت گرفت )لباف خانیکی، منتشر نشده( که نتایج آن در 
خانیکی 1391، 1392،  )لباف  است  یافته  انتشار  مقاله  چند  قالب 
1393الف، 1393ب(. در این مقاالت به ارتباط دیوارۀ دفاعی هزار 
مسجد-کپه داغ با دیوار دفاعی گرگان و دیگر سازه های دفاعی که 
در عرض قارۀ آسیا امتداد یافته اند، تأکید شده و کلیۀ این سازه های 
گاهی  دفاعی اجزایی از یک سیستم دفاعی واحد معرفی گردید. با آ
یافتن مسئوالن پایگاه پژوهشی دیوار گرگان )دکتر جبرئیل نوکنده، 
دکتر حمید عمرانی رکاوندی و دکتر ابرهارد سوئر(، پیشنهادی مبنی 
بر گسترش پژوهش ها در شمال شرق ایران مطرح گردید و پس از اخذ 
 952141/00/1918 شمارۀ  به  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  مجوز 
در  گرگان  پایگاه  باستان شناسان  از  گروهی   1395/07/26 تاریخ 
تاریخ 1395/8/2 به محل اعزام شده و به مدت پنج روز به بررسی و 
گمانه زنی فشرده در محل سازه های دفاعی کالت و مزدوران اقدام 
نمودند. در نتیجۀ این فصل از پژوهش های میدانی، به پرسش هایی 
دربارۀ قدمت، کاربری و ساختار سازه های دفاعی مذکور پاسخ داده 

شد که در ادامه به شرح و تحلیل نتایج فوق پرداخته می شود.

بررسی و گمانه زنی باستان شناختی کالت6
و شمال غرب شهر  ارتفاعات غرب  الرأس  فراز خط  بر  دیواری  که 
دورۀ  در  که  است  استحکاماتی  از  بخشی  شده،  احداث  کالت7 
نادرشاه افشار مورد استفاده بوده و به دستور نادرشاه افشار بازپیرایی و 
6. این دیوار، پیشتر با نام دیوار گرو نیز معرفی شده است )لباف خانیکی 1392(. گرو روستایی است در 

شمال غرب شهرستان کالت که بخش عمده ای از این دیوار بر روستای مزبور اشراف دارد.
7. ارتفاعات مذکور را گذرگاهی در جنوب کالت قطع می کند و پس از آن این رشته کوه به سمت جنوب 
امتداد  دیوار دیگری ساخته شده که  ارتفاعات جنوبی کالت،  دامنۀ جنوبی  در  امتداد می یابد.  شرق 
آن با خط الرأس کوه های پیرامون کالت، زاویۀ قائمه ایجاد می کند. این دیوار احتمااًل مانعی مشابه 
دیوار دیگری را ایجاد می کرده که در جنوب غرب روستای گرو واقع شده است. شناسایی این دیوار از 
نزدیک میسر نشد و تنها با بررسی این سازه از نزدیک و عکسبرداری هوایی می توان دربارۀ قدمت آن 

اظهار نظر کرد.

استحکام بخشی شد )قدوسی 1339: 34(. پیش از نادرشاه، ارغون 
شاه ایلخانی نیز به احداث تأسیساتی در ورودی جنوبی کالت اقدام 
نمود که مستحدثات وی امروزه به نام دربند ارغون شناخته می شود. 
عکسی که عبدالله خان در دورۀ ناصر الدین شاه قاجار از دربند ارغون 
تهیه کرده،8 آثار ویرانه های معماری را در جبهۀ جنوبی دربند ارغون 
نشان می دهد که در آن از آجرهایی با ابعاد مشابه آجرهای پیش از 
باقیماندۀ استحکاماتی  آثار احتمااًل  این  اسالم استفاده شده است. 
را  ارغون  دربند  ایلخانی،  و سازهای دورۀ  از ساخت  پیش  است که 
تجهیز می کرده اند. از آنجا که دربند ارغون ساده ترین راه دسترسی به 
کالت را فراهم می ساخته، در دوره های گوناگون تاریخی به احداث 
سازه های دفاعی در این محل توجه ویژه نشان داده شده است. از 
برای  مناسبی  امکان  گردنه،  این  طبیعی  ویژگی های  دیگر،  طرف 
احداث برج ها و دیوارهای دفاعی فراهم می کرده است. در مقابل، 
نیاز  می شد،  محصور  طبیعی  صخره های  با  که  کالت  نقاط  دیگر 
ساکنان کالت را به ایجاد سازه های دفاعی مرتفع ساخته و از طرف 
دیگر دسترسی مهاجمان را به کالت با مشکل مواجه می ساخت. با 
وجود این، در مقاطع تاریخی که کالت در معرض حمالت شدیدتری 
سازه هایی  احداث  به  بودند  ناگزیر  شهر  این  مدافعان   ، گرفت  قرار 
در نقاط صعب العبور اقدام نمایند. دیوارهایی که برفراز خط الرأس 
منافذ  که  هستند  سازه هایی  جمله  از  شده  ساخته  کالت  ارتفاعات 
محتمل رسوخ به کالت را نیز مسدود می کرده اند. این دیوارها قطعًا 
در پاسخ به واقعه ای تاریخی ساخته شده اند که زمان آن مشخص 

.)Planhol 2011 نیست )لباف خانیکی 1392، 1393الف؛
 بر پایۀ گزارش های تاریخی، معابر جنوبی کالت در دورۀ ایلخانی 
و  است  بوده  بارو  و  برج  به  م. مجهز  قرن 7 ه.ق./13  اواخر  در  و 
خانیکی  لباف  نک.  همچنین  می شود.  نگهداری  گلستان  موزه  کاخ  آرشیو  در  امروزه  عکس  این   .8

1392: 7؛ نظر آهاری و دیگران 1391: 40 .

تصویر 1. موقعیت 
سکونتگاه های امروزی مورد 
اشاره در متن گزارش )تهیۀ 

نقشه: کریستن هاپر، تصویر 
 Google :ماهواره ای پایه

)Earth

ازبینی
جهت ب
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از  احتمالی  شواهد  اشاره شد  آنها  به  پیشتر  که  نیز  قاجاری  عکس 
سازه های دفاعی قدیمتر را نشان می دهد. حاکم قلعۀ طبیعی کالت 
در دهۀ 780 ه.ق./ 1380 م. توانسته دو سال در مقابل لشکریان 
استحکام  بر  مبنی  نادر  اقدام  دیگر،  طرف  از  کند.  مقاومت  تیمور 
این  استراتژیک  اهمیت  بر  ناظر  کالت،  دفاعی  سازه های  بخشی 
منطقه در سال های 1150 ه.ق./ 1740 م. است. آن گونه که سر 
پرسی سایکس گزارش کرده، قلعۀ عظیم کالت نادری به دستور نادر 
احداث شد تا مأمنی باشد برای اعضای خاندان وی و خزانه ای باشد 
برای حفاظت از غنایمی که اندوخته بود. سرگرد سی. او. بروس نیز 
بوده، چهار  برج هایی مجهز  به  که  را  دیوار کالت  از  ارتفاع بخشی 
تاریخ نگاری  در  او  توصیفات  از  بخشی  و  است  زده  تخمین  متر 
Sykes 1906: 569, 572-( راهگشاست  دفاعی کالت  سازه های 
 75; Adamec 1981: 277-286; Lockhart 1938: 195, 254,

 261, 263, 277; Planhol 2011; Curzon 1892: 126-40, 193;
.)Roemer 1986: 49; Savory 1986; Tucker 2006.

 طی بررسی استحکامات کالت در روزهای 3 و 4 آبان ماه 1395، 
الرأس کوه های  از دیوار کالت در طول خط  بررسی بخش هایی  به 
جنوبی این منطقه پرداخته شد. کوه های مزبور، خط سیری به شکل 
یک کمان را دنبال می کنند که از شمال غرب به سوی جنوب شرق 
و از ارگ فرود به سمت کالت امتداد یافته است )تصویر 1(. بر خط 
الرأس این کوه ها و در مجاورت جنوبی ارگ فرود، یک دیوار و تعدادی 
دیوار  شروع  نقطۀ  با  مذکور  دیوار  منتهی الیه  است.  شده  واقع  برج 
بعدی، 2 تا 2/5 کیلومتر فاصله دارد و به نظر می رسد در این مسافت، 
هیچ گونه استحکاماتی احداث نشده است، چراکه دامنه های کوه 
که  است  برخوردار  تندی  شیب  چنان  از  محل  این  در  مسجد  هزار 
امکان عبور نیروهای مهاجم یا سوارانی را که قصد ورود به کالت از 
این  را داشته اند، سلب می کرده است. در شرق  سمت جنوب غرب 
کوه ها، روستای گرو واقع است و در جنوب غرب این روستا دیواره های 
عمودی کوه ها به پایان می رسد. در جنوب شرق این محل، و بر فراز 
خطالرأس کوه نیز زنجیره ای از برج ها و دیوارها احداث شده است. 
دیوار مزبور به انضمام برج هایش از لحاظ فرم و مصالح مشابه دیوار و 
برج های مجاور ارگ فرود است و احتمااًل بخش گسسته ای از همان 
سیستم دفاعی را تشکیل می داده است. پاره ای از دیوارهای دفاعی 
و تأسیسات وابسته به آنها نیز در دامنۀ شمال شرقی احداث شده و 
موقعیت آنها به نحوی است که کاماًل خارج از دید نگهبانانی است که 

در برج های خط الرأس کوه مستقر بوده اند.
 نخستین سازه ای که طی بررسی دیوار خط الرأس کوه شناسایی 
شد، برج نیم استوانه ای است که مجانب نمای خارجی دیوار ساخته 

تصویر 2.برج ها و بخش های 
مختلف دیواری که در 

طول بررسی پیمایشی و 
عکسبرداری هوایی ثبت 

شدند )تهیۀ نقشه: کریستن 
هاپر، تصویر ماهواره ای پایه: 

)Google Earth

تصویر 3. عکس هوایی 
گمانۀ k که دهانۀ مجرایی 

که در زیر برج NK-15 قرار 
دارد را نشان می دهد 

)عکسبرداری با پهپاد: داویت 
نسکیداشویلی(
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شده است )NK-8 در شکل 2(.9 برج بعدی در فاصلۀ حدود 100 
NK-( متری برج اولی و در امتداد خط الرأس کوه احداث شده است
10(. با وجود این، نمی توان به طور قطع بر ماهیت این سازه در حکم 
برج صحه گذاشت. شاید این سازه صرفًا بخشی از دیوار باشد که به 
سمت بیرون پیشروی کرده است. در فاصۀ حدود 50 متری جنوب-
جنوب شرق عارضۀ پیشین، برجی با پالن دایره ای واقع است. این 
برج اندکی پایین تر از خط الرأس و مسیر دیوار، بر دامنۀ کوه ساخته 
شده و به شکل یک قراول خانه در خارج از دیوار کارکرد داشته است. 
از یال های دامنۀ غربی کوه ساخته  دیوار کوتاهی نیز بر روی یکی 
شده که به سمت خط الرأس و اولین برج پیش می رود. امتداد این 
دیوار، بر راستای دیواری که بر خط الرأس ساخته شده، عمود می شود 
و از پیشروی دشمنان به موازات دیوار اصلی جلوگیری می کرده است. 
سه برج در امتداد این دیوار ساخته شده که اولی در سطحی پایین تر 
از دیوار خط الرأس واقع شده و دو برج دیگر به ترتیب در سطوح پایین 

تر واقع شده اند )تصویر 2(.
 پیمایش دیوار فرود در امتداد خط الرأس کوه های کالت به سمت 
ساخت  فراهم  را  بیشتری  برج های  مشاهدۀ  امکان  شرق،  جنوب 
بودند )تصویر 2(.  قرار گرفته  از یکدیگر  نامنظم  که در فاصله های 
در این میان، برج NK-15 به منظور انجام کاوش باستان شناختی 
برگزیده شد. این برج که با استفاده از سنگ الشه بنا گردیده، با قطر 
تقریبی 5 متر نسبتًا سالم مانده و احتمااًل همانند دیگر برج ها پالن 
یک  از  بخشی  برج،  این  بررسی  جریان  در  است.  داشته  دایره ای 
کانال دفع آب در زیر شالودۀ این برج و بر سطح دامنۀ کوه مشاهده 
شد )تصویر 3(. ابعاد گمانه ایجاد شده در داخل این برج دو متر )در 
راستای جنوب جنوب غربی-شمال شمال شرق و تقریبا در راستای 
راستای غرب شمال غرب-شرق  )در  متر  شمالی-جنوبی( در یک 
جنوب شرق و تقریبا در راستای شرقی- غربی( و موقعیت آن در مرکز 
انتخاب شد. در عمق 20 سانتیمتری، الیه ای  برج  فضای داخلی 
به  را سنگ هایی  تقریبًا 70 درصد آن  آوار دیوار آشکار گردید که  از 
قطر 45 سانتیمتر تشکیل می داد. این آوار احتمااًل مربوط به سقف 
گنبدی شکل این برج بوده و با تخریب بخش های فوقانی دیوارهای 
برج و سقف، سنگ های به کار رفته در بخش های گوناگون سازه 
در فضای داخلی انباشته شده است. در البه الی آوار مزبور، قطعه 
شد  یافت  زغال  قطعه ای  نیز  و  ظرف  یک  دستۀ  به  مربوط  سفالی 
)تصویر 4(. بررسی های بعدی دکتر لیودمیال شومیلوفسکیخ نشان 
داد که این قطعه زغال مربوط به گیاه Rosaceae )از گونۀ گل رز( 
و یا Maloideae )از گونۀ سیب(  است. در زیر الیۀ آوار دیوار، الیۀ 
زرد  به  مایل  قهوه ای  رنگ  به  سیلت  خاک  رسوبات  از  مستحکمی 
آن یک قطعه سفال  بافت  داخل  در  بود )k.003( که  گسترده شده 
معمولی غیرشاخص و نیز 12 قطعه ذغال یافت شد که در سه نقطۀ 
نمونه  از البالی  نیز  بودند. یک قطعه ذغال دیگر  پراکنده  متفاوت 
دکتر  بررسی های  اساس  بر  آمد.  دست  به  شده  شناورسازی  خاک 
لیودمیال شومیلوفسکیخ هر 12 قطعه ذغال مربوط به درختچه ها یا 
9. یک برج احتمالی دیگر در حدود 300 متری شمال غرب برج NK-8 و بر خط الرأس احداث شده 

است. 

بوته های دولپه ای )dicot tree/shrub( و قطعه ذغال به دست آمده 
 Rosaceae/ Prunoideae از شناورسازی تشخیص داده شد که به
 14 کربن  گاهنگاری  آزمایش  دارد.  [prune subfamily] تعلق 
قرن  سوم  ثلث  از  زمانی  بازۀ  به  مزبور  زغال  قطعه  که  داد  نشان 
یازدهم هجری تا دوران معاصر تعلق دارد. از آنجا که احتمال صدق 
تاریخگذاری رادیوکربن در فاصلۀ سال های 1137 تا 1198 ه.ق. به 
41/8 درصد می رسد، می توان قرن دوازدهم هجری را محتمل ترین 

زمان برای قدمت قطعه ذغال برداشت شده پنداشت. 
با  که  برج های شناسایی شده است  از  دیگر  برج NK-18 یکی   
دیوارهایی به ارتفاع 2 متر، سالم ترین برج باقی مانده در طول دیوار 
فرود به شمار می رود )تصویر 5(. ردیف های سنگ چین فوقانی این 
این  و  یافته  تمایل  داخلی  به سمت فضای  باالترین سطح،  در  برج 
احتمال را مطرح می سازند که سقف فضای داخلی برج به صورت 

 :k تصویر 4. گمانۀ
ویرانه های سنگی در فضای 

داخلی برج که بر دیوارۀ 
جنوبی ترانشه در تصویر 

سمت چپ مشهود است. 
در عکس سمت راست باال 

دستۀ ظرف سفالینی که 
از میانۀ آوار پیدا شد دیده 

می شود و در سمت راست، 
طرح دیوارۀ غربی ترانشه 

درج گردیده است )عکس و 
طراحی مقطع: ابرهارد سوئر(

 18-NK تصویر 5. برج
از جانب شمال غرب. این 

برج در محل مناسبی برای 
دیدبانی ساخته نشده ولی 

محلی که برای احداث این 
برج انتخاب شده، امکان 
مناسبی برای حمله فراهم 

می کرده است )عکس: 
ابرهارد سوئر(

ازبینی
جهت ب
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گنبدی بوده است. دیوار این برج در جانب جنوب غرب 1/53 متر و 
در نقطۀ مقابل، 1/48 متر ضخامت دارد. قطر پالن این برج نیز از 
داخل 2/50 و از خارج 5/51 متراست است. یک طاقچه، پنجره یا 
درگاهی بر جانب شمال شرق این برج تعبیه شده که 0/51 متر پهنا، 
حداقل 0/79 متر ارتفاع و 0/90 متر عمق دارد. احتمااًل در انتهای 
این روزن، دیوارکی وجود داشته که آن را به یک پنجرۀ کور یا طاقچه 
تبدیل می کرده است. هرچند شواهد مبهمی از این دیوار وجود دارد، 
به انجام کاوش های جدید  باره منوط  این  ولی حصول اطمینان در 

است.
  برج های واقع در امتداد خط الرأس، جزنی از دیوار به شمار می روند 
که به احتمال قریب به یقین همزمان با احداث دیوار ساخته شده اند. آوار 
امکان تشخیص  برخی موارد  برج ها، در  این  از  سنگ های فروریخته 
پالن و موقعیت آنها را در ارتباط با دیوار فرود با مشکل مواجه می سازد. 
با وجود این، اغلب آن ها پالن گردی دارند که از امتداد اصلی دیوار به 
سمت جنوب غرب و در برخی موارد، در جهت مخالف بیرون زده است. 
دیواری که طی بررسی مذکور مورد مطالعه قرار گرفت، به نظر می رسد 
در مجاورت برج مدور NK-20 به پایان می رسد. جایی که دیگر دیواری 
وجود ندارد، برج دیگری با کد NK-26 و در 256 متری جنوب شرق 

آن، یکی دیگر شناسایی شد. 
  دیوار دفاعی و برج های مزبور، عمدتًا بر فراز بلندی ها و پرتگاه ها 
دفع حملۀ دشمن،  لزوم  موارد  در  و  دیدبانی  امکان  تا  ساخته شده 
به بهترین شکل میسر گردد )تصویر 6(. همچنین با احداث برخی 

برج ها در پناه صخره های بلند، از خطر برخورد صاعقه حتی االمکان 
سنگ های  از  متشکل  برج ها  دیوار  ساختار  است.  شده  پیشگیری 
خشکه چین است که با مالط گل تثبیت شده اند. در برخی نقاط نیز 
از مالط آهک استفاده شده است. به موازات شمال شرق دیوار و در 
مجاورت این سازه، گودال های بزرگی نیز شناسایی شد که احتمااًل 
محل برداشت خاک مورد نیاز برای احداث دیوار بوده است. بنابراین، 
شده  حفر  دیوار  احداث  با  همزمان  گودال ها  این  می رسد  نظر  به 
هوایی،  عکس های  مطالعۀ  و  شده  انجام  بررسی  اساس  بر  باشند. 
بخش هایی از دیوار تا ارتفاع سه و نیم متر هنوز باقی مانده است . با 
وجود این، ممکن است نقاطی از دیوار وجود داشته باشد که از ارتفاع 
بیشتری برخوردار بوده و محاسبۀ ارتفاع آنها از پی تا باالترین بخش، 
نیازمند کاوش در پای دیوار است. تخریب بخش های فوقانی دیوار 
در طول زمان، امکان تعیین ارتفاع و کاربری دقیق آن را سلب کرده 
است. بنابراین، تشخیص این که ارتفاع این دیوار در زمان بهره برداری 
و در نقاط مختلف چه اندازه بوده با مشکل مواجه است. همچنین 
ارتباط  برای  یا مسیری  دفاعی  در حکم یک سد  دیوار  این  کاربری 
برج ها با یکدیگر، در هاله ای از ابهام قرار دارد. از آنجا که در برخی 
نقاط سطح زمین در دو طرف دیوار فاقد سطح مسطح است می توان 
در مورد کاربری این دیوار به مثابه راه ارتباطی بین برج ها تأمل کرد. با 
وجود این، سطح زمین در مجاورت غربی دیوار، در بسیاری نقاط مانع 
پیاده روی نمی شود )تصویر 7(. با نزدیک شدن به کالت، بر شیب 
دامنۀ کوه افزوده می شود. بر نقطه ای از ستیغ کوه بقایای برجی قابل 
مشاهده است که نسبتًا سالم مانده و شاید صعب الوصول بودن، از 

فرسایش و تخریب آن بر اثر عوامل انسانی جلوگیری کرده است.
  

بررسی باستان شناسی مزدوران
مرزداران  بخش  در  واقع  است  شهری  امروزه  مزداوند،  یا  مزدوران 
شهرستان سرخس. این شهر در فاصلۀ 90 کیلومتری جنوب غرب 
سرخس و 95 کیلومتری شرق مشهد، در ارتفاع 1000 متری از سطح 
مزدوران،  )تصویر 1( چهرۀ طبیعی  است.  گرفته  قرار  آزاد  آب های 
کوهستانی است و در نقاطی از آن چشمه آب گرم می جوشد. تا قبل 
از آنکه مزدوران شهر شود، مردمانش به کشت غالت ، باغداری، 
دامداری و قالیچه بافی اشتغال داشته اند )رزم آرا 1329: 390(. در 
تاریخ 6 آبان 1395 نگارندگان به بررسی مجموعه ای از برج ها و دیوار 
دفاعی پرداختند که در بخش شمالی مزدوران واقع شده اند و پیشتر 
در سال 1391 شناسایی شده بود )لباف خانیکی، 1393الف: 439(. 
طی آن بررسی دو برج، یک سازۀ چهار گوش )قلعه؟( و بخشی از 
یک دیوار شناسایی شد. دیوار مذکور، حداقل 250 متر طول دارد و 
از حدود 50 متری شمال جاده اصلی شروع می شود که مشهد را به 
سرخس مرتبط می سازد. نخستین برج شناسایی شده )واقع در نقطۀ 
NK-37( که طی بررسی این فصل مورد بازدید قرار گرفت، بر لبۀ 
یک پرتگاه و در فاصلۀ حدود 850 متری شمال جادۀ اصلی مشهد-
سرخس واقع شده است. دیواری که در امتداد این برج ساخته شده 
از محل برج دوم )NK-38( می گذرد و پس از انقطاع در چند نقطه 

تصویر 6. عکس هوایی برج 
و دیوار فرود که به سوی 
جنوب شرق امتداد دارد 

)عکسبرداری با پهپاد: داویت 
نسکیداشویلی(

تصویر 7. عکس هوایی 
دیوار فرود؛ بخش جنوب 

شرقی قسمتی از دیوار که 
مورد پیمایش قرار گرفت. 

)عکسبرداری با پهپاد: داویت 
نسکیداشویلی(
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تصویر 8. نقشۀ دیوار، 
برج ها و قلعه شناسایی شده 

در نزدیکی مزدوران )تهیۀ 
نقشه: کریستن هاپر، تصویر 

 Google :ماهواره ای پایه
)Earth
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به برج سوم )NK-41( می رسد )تصویر 10(. دیوار مزبور سپس تا 
مسافت حدود 130 متر امتداد پیدا کرده تا به لبۀ جنوبی یک برون 
زد صخره ای مرتفع می پیوندد)تصویر 8(. ضخامت این دیوار در پایه 
تا 0/95  تا 2/25 متر و در بخش های سالم فوقانی 0/80   1/30
متر است. پهنای این دیوار برای استفاده از سطح آن در حکم یک 
معبر بسیار باریک است و احتمااًل از آن صرفًا به جای یک مانع و سد 
 )NK-38( چهارمین برج .)دفاعی استفاده می شده است)تصویر 9
در توالی برج های شناسایی شده، بر فراز یک برون زد صخره ای بنا 
آشکار  دیوار  برون زد مجددًا سازۀ  این  در جانب شمالی  شده است. 
شده و با چرخش به سمت شمال شمال شرق به سوی خط الرأس 
از خط الرأس  پایین تر  متر  در حدود 100  دیوار  می یابد.  امتداد  کوه 
از  پراکنده اند  برج  چهار  مجاورت  در  که  سفال هایی  می یابد.  پایان 
جمله گونه ای با لعاب قهوه ای رنگ است و ویژگی های سفال های 

دورۀ قاجار را به نمایش می گذارند.
اندازۀ  در  )گرچه  مدور شناسایی شده  برج های  ابعاد  و  معماری   

قطر متفاوتند(، مشابه برج های دیوار فرود است که پیشتر در مورد 
احتمال تعلق آنها به دورۀ نادرشاه سخن گفته شد. در نتیجه، تاریخ 
هجری  یازدهم  قرن  اواخر  از  پیشتر  تواند  نمی  برج ها  این  احداث 
با  همزمان  لزومًا  که  نیز  شده  بررسی  سفال های  مجموعه  باشد. 
برج ها نیستند، ازویژگی های قرون متآخر بهره مند است . در محل 
دو برج )NK-38 و NK-43( آجرهای مربعی به ابعاد 32-31×31-
32×7 سانتیمتر پراکنده است که در محل قلعه ای نیز وجود دارند 
که در سطور بعد توصیف می شود. این گونه آجر می تواند به معماری 
 ،)Sauer et al. 2013: 388-391( اواخر دورۀ ساسانی متعلق باشد
این  برجا،  سازه ای  به  آنها  تعلق  عدم  و  آجرها  این  معدود  اما شمار 
احتمال را مطرح می سازد که آجرهای مزبور از سازۀ قدیمتری جدا 
شده و برای احداث بخش های فوقانی برج ها مجددًا مورد استفاده 

قرار گرفته اند.
در امتداد خط الرأس کوه های شمالی مزدوران، دو برج دیگر در 
نقاط NK-46 و NS-57 شناسایی گردید. یک برج دیگر نیز احتمااًل 

تصویر 9. دیواری که برج ها 
را به هم متصل می سازد 

)عکس: میثم لباف خانیکی(

تصویر 10. سومین برج 
)NK-41( )عکس: میثم 

لباف خانیکی(

تصویر 11. تصویر قلعه در 
 Google( عکس ماهواره ای

)Earth
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احتمااًل  نیز  دیگری  برج های  است.  شده  واقع   NK-47 نقطۀ  در 
با  در جنوب شرق نقطۀ NS-57 و بر فراز ستیغ کوه واقع شده اند. 
احتساب برج های احتمالی و برج هایی که بر روی تصویر ماهواره ای 
مشاهده می شود می توان فاصلۀ بین برج ها را از 172 تا 209 متر 
پیشتر  برج دیگری که  دانست.  میانگین 195 متر( متغیر  )به طور 
شرق  در   )439 1393الف:  خانیکی  )لباف  بود  شده  شناسایی 
مزدوران و شرق جادۀ مشهد-سرخس مابین دو برون زد طبیعی بر 
الرأس احتمااًل  الرأس واقع شده است. این بخش از خط  فراز خط 

امتداد طبیعی سیستم دیوار دفاعی مزدوران بوده است )تصویر 8(. 
عارضه ای  سوی  به  را  ما  بحث،  مورد  دیوار  جنوب  در  بررسی   
هدایت کرد که به نظر می رسید قلعه ای دفاعی باشد. بررسی میدانی 
این اثر نشان داد که این سازه، قلعه ای چهارضلعی با چهار برج در 
چهار گوشه بوده است. یک پشتۀ خاک نیز در جنوب صحن داخلی 
متر )شمالی-جنوبی(  تقریبًا 29  قلعه  این  ابعاد  دارد.  قرار  قلعه  این 
در 31 متر )شرقی-غربی( بوده که با احتساب برج ها 6 تا 8 متر بر 
طول و عرض آن اضافه می شود. با بررسی تصویر ماهواره ای گوگل 
ارث که در سال 1389 خورشیدی تهیه شده )تصویر 11(، می توان 
ردیفی از اتاق ها را در فضای داخلی قلعه تشخیص داد که مجانب 
میدانی،  مشاهدات  اساس  بر  بود.  شده  تعبیه  پیرامونی  دیوارهای 
حداقل پنج اتاق در هر دو سوی شرقی و جنوبی صحن قرار داشتند 
که در عکس های هوایی شش اتاق قابل تشخیص است. دو اتاق 
و  داشتند  قرار  قلعه  و جنوبی  دروازه های شمالی  دو طرف  در  دیگر 
دروازهها در میانۀ اضالع کوچک قلعه تعبیه شده بودند. در مجموع، 
در  که  تپه ای  است.  بوده  اتاق  دارای 16  قلعه  این  نظر می رسد  به 
بخش شرقی صحن قرار دارد، در امتداد محور طولی مجموعه واقع 

شده و قطر آن در قاعده به حدود 11 متر می رسد.
 در سطح محدودۀ قلعه و نیز زمین های مجاور آن قطعه سفالی 
دیده نمی شود. فقط دو قطعه سفال شاخص از این محوطه به دست 
این  مجاورت  در  سفال  فقدان  دارد.  فیروزه ای  لعاب  یکی  که  آمده 
سازه، نشان دهندۀ دورۀ محدود استفاده از آن است. شاید هم این 
سازه به مناسبت واقعۀ خاصی و به اضطرار بنا و پس از مدت کوتاهی 
رها شده باشد. در محدودۀ این محوطه، شمار معدودی قطعه آجر 
پراکنده است که حداقل دو قطعه از آنها مربع شکل بوده و ابعادی 
 31×31 تا   30×  30( دارند  برج ها  در  شده  یافت  آجرهای  مشابه 
سانتیمتر و به ضخامت تقریبی 7 سانتیمتر(. به احتمال زیاد این قلعه 
و برج های پیش گفته ، در یک زمان ساخته شده اند. الزم به ذکر 
است که هیچ یک از آجرهای مزبور در جای اصلی خودشان یافت 
نشده اند و همان گونه که پیشتر اشاره شد، این آجرها احتمااًل از سازه 
یا سازه های دیگری که متعلق به ادوار قدیمتر بوده اند، جدا شده و 
مجددًا مورد استفاده قرار گرفته اند. از لحاظ سبک و شیوۀ معماری، 
قلعه های چهارضلعی راست گوشه با برج های نیم دایره ای در گوشه 
و اتاق هایی که پیرامون صحن قرار گرفته اند الگویی را شکل می دهد 
که در ادوار گوناگون، از قرن سوم تا نوزدهم میالدی، در معماری 
قلعه ها اجرا می شده است. با وجود این، برداشت ما از ویژگی های 

باستان شناختی این محوطه، تاریخی نه چندان قدیمی و نه خیلی 
قلعه  تپه ای که در صحن  این سازه مطرح می سازد.  برای  را  جدید 
واقع است، شاید بقایای فرسایش یافته یک برج دیدبانی باشد که در 
معماری اواخر دورۀ ساسانی مرسوم نبوده و احتمااًل به ادوار جدیدتر 
مربوط باشد. قطعه سفال لعابدار نیز چنین احتمالی را مطرح می سازد 
که این قلعه مربوط به دوران اسالمی بوده، ولی فقدان مواد فرهنگی 
جدید نشان می دهد که این قلعه چند قرن قبل ترک شده و در دوران 
معاصر متروک بوده است. موقعیت این قلعه بر فراز یک تپه طبیعی 
امکان مناسبی را برای کاربری دفاعی آن فراهم آورده است. از آنجا 
که این قلعه در سطح پست تری از دیگر سازه های دفاعی مزدوران 
واقع شده، به نظر می رسد مسئلۀ دسترسی به آن از جنبۀ دفاعی آن 

برای بانیان این سازه مهمتر بوده است.

نتیجه گیری
گمانه زنی و بررسی باستان شناختی فشرده طی روزهای سوم تا ششم 
آبان ماه سال 1395 در منطقۀ کالت و مزدوران، اقدام سودمند و 
می رود  شمار  به  خراسان  دفاعی  منظر  شناسایی  و  ثبت  در  مؤثری 
شده  شناخته  کمتر  منطقۀ  این  باستان شناسی  بر  دیگری  وبرگ 
نگاری  مستند  و  ثبت  پروژه،  این  انجام  ثمرۀ  نخستین  می افزاید. 
فراز  بر  آنها  الوصول  صعب  موقعیت  که  بود  آثاری  علمی  و  دقیق 
را  آنها  بررسی  و  شناسایی  امکان  داغ،  کپه  هزارمسجد-  ارتفاعات 
تاکنون فراهم نیاورده بود. هرچند پیش از این، آثار کالت و مزدوران 
به همت سیاحان و مستشاران ایرانی و غیرایرانی معرفی و توصیف 
گمانه زنی  نیز  و  پهپاد  چون  امکاناتی  از  گیری  بهره  ولی  بود،  شده 
باستان شناختی برفراز استحکامات دفاعی کالت، به شناخت نکات 
جدیدی از هویت فرهنگی و تاریخی این بخش از خراسان انجامید و 
مسیر پژوهش های آتی را برای پرده برداشتن از ابهاماتی که دربارۀ 

این منطقه از ایران وجود دارد، هموار ساخت. 
 آن گونه که در متن گزارش اشاره شد، یافته های گمانه ای که بر 
فراز دیوار فرود و در فضای داخلی یکی از برج ها حفر شد، قدمتی 
معادل قرن دوازدهم هجری را نشان می دهد و ویژگی های معماری 
سیصد- تاریخی  مزدوران  دفاعی  تأسیسات  مشهود  بخش های 
بهره برداری  قدمت  نتایج،  این  می دهند.  گواهی  را  ساله  چهارصد 
است،  مهم  آنچه  ولی  می کند،  روشن  حدودی  تا  را  سازه ها  این  از 
موجودیت این سازه ها، موقعیت جغرافیایی آنها و نقشی است که در 
طول تاریخ ایفا کرده اند. همان گونه که پیشتر اشاره شد، این سازه ها 
در تکمیل حصارها و استحکامات طبیعی کوه های هزار مسجد-کپه 
داغ، دیواری حائل میان ساکنان کشاورز خراسان و عشایر کوچرو آن 
سوی ارتفاعات شمال خراسان ایجاد می کرده اند. احداث و تکمیل 
گزارش های  و  باستان شناختی  یافته های  به  استناد  با  دیوار،  این 
تاریخی و روایات اسطوره ای، حداقل به دورۀ ساسانی بازمی گردد. 
و  آنچه در کالت  نظیر  به عبارت دیگر، عملیات ساخت دیوارهایی 
از دوران پیش  بود که  مزدوران دیده می شود، پروژۀ طوالنی مدتی 
این دیوار  یافت. ساخت  ادامه  تا قرون اخیر  و  از اسالم شروع شده 
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از هزارۀ سوم  دامنه داری که  و  به هجوم های مداوم  بود  واکنشی 
قبل از میالد تا دورۀ قاجار سبب آزار مردمان و حاکمان خراسان و 
که  متخاصمی  جریان های  دفع  فراخور  به  رو  این  از  می شد.  ایران 
از شمال رو به جنوب می گذاشتند، بخش هایی از این دیوار تکمیل 
و گاه مرمت و تعمیر می شد. با توجه به شواهد باستان شناختی، چه 
قدیمتری  سازه های  روی  بر  افشار ساخته شده،  دورۀ  در  آنچه  بسا 
بنا شده که قدمتی دیرین داشته است. ذغال های مکشوفه از یکی 
از برج های دیوار فرود که مورد تاریخ نگاری رادیو کربن قرار گرفت، 
لزومًا متعلق به نخستین کاربران این برج نیست. بعید نیست که این 
برج در طول سال های متمادی مورد استفادۀ قراوالنی بوده که به 
دیواری  و  برج ها  این  شاید  بودند.  شده  گماشته  کالت  از  نگهبانی 
و  باشد  برآورده اند، شالوده ای قدیمتر داشته  الرأس کوه  بر خط  که 
آنچنان که مورخان زمان نادرشاه ثبت کرده اند، در زمان افشار تعمیر 
و بازسازی شده باشند. دلیل این مدعا را در دو نقطه می توان جست. 
یکی آثار سازه ای با آجرهای بزرگ در محل دربند ارغون که در یک 
عکس قاجاری مشاهده می شود و دیگری احتمال وجود الیه های 
استقراری کهن در ارگ فرود. هر دو مورد نیاز به کنکاش بیشتری 
جستجوی  به  می توان  فرود  ارگ  در  کاوش ها  گسترش  با  و  دارد 

صحت و سقم فرضیۀ فوق پرداخت. 

سپاسگزاری
انجام بررسی و گمانه زنی فشرده ای که شرح داده شد، بدون همراهی 
آبادی،  حسن  علی  شامل  هیأت  کوش  سخت  اعضا  همکاری  و 
داویت نسکیداشویلی، دیوید گاگشیدزه و بردیا شبانی امکانپذیر نبود. 
عالوه بر حضور مؤثر نامبردگان که بردبارانه مشکالت و سختی های 
را  مزدوران  و  کالت  باستان شناختی  پژوهش های  از  فصل  این 
بهشتی  محمد  مهندس  آقای  جناب  پشتیبانی های  شدند،  پذیرا 
)رییس وقت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری(، سرکار خانم 
باستان شناسی(،  پژوهشکدۀ  وقت  )رییس  چوبک  حمیده  دکتر 
فرهنگی،  میراث  محترم  )مدیرکل  زارع صفت  آقای حسین  جناب 
آقای  جناب  رضوی(،  خراسان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
خراسان  استان  اداره  فرهنگی  میراث  محترم  )معاون  رکنی  محمد 
رضوی(، جناب آقای دکتر جبرئیل نوکنده )مدیر پروژه پژوهش های 
باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان(، جناب آقای دکتر حمید عمرانی 
دیوار  قلمرو  در  –بریتانیا  ایران  پژوهش مشترک  رکاوندی )سرپرست 
میراث  محترم  )مدیر  فرهمند  شعبانعلی  آقای  جناب  گرگان(  بزرگ 
سرکار  کالت(،  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  محترم  )مدیر  اخوان  عادله  خانم 
آقای  جناب  صمیمانۀ  همکاری  و  سرخس(  شهرستان  گردشگری 
ارجمندی  حمید  آقای  جناب  و  آزاد(  )پژوهشگر  زاهدی  ابوالفضل 

)ادارۀ میراث فرهنگی کالت( شایستۀ تقدیر است.
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