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الهی!
تو موجود عارفانی ،آرزوی دل مشتاقانی
یاد آور زبان مداحانی ،چونت نخوانم که نیوشنده آواز راعیانی
چونت نستانم که شاد کننده دل بندگانی ،چونت ندانم که زین جهانی و دوست ندارم که عیش جانی
یارب ز شراب عشق سر مستم کن
در عشق خودت نیست کن وهستم کن
از هرچه ز عشق خود تهی دستم کن
یک باره به بند عشق پا بستم کن

با شاعران

روایتی از « یلنگ توش خان کالتی»؛ حاکم منطقه کالت که چالش های زیادی را در دوران خود رقم زد

سردار سرحدات ترکستان
جالیرها از اقوام مشــهوری بودند که
در دوره مغول همراه با لشــکر چنگیز
خان وارد خراســان شدند و در مناطق
مــرزی بــه ویــژه در محــدوده «کالت»
ســکنی گزیدند .آن ها در این سالها،
در تاریــخ و تحــوالت منطقــه نقش به
سزایی داشتند.
از این میان« ،طهماســب خان جالیر»
یکی از بــزرگان ایــن قوم کــه در دوره
نادرشاه خدمات ارزنده ای انجام داده،
نامش در تاریخ ثبت شده است.
او در جنــگ نــادر بــا عثمانیهــا در
میانــدوآب ،ارومیــه و افاغنــه هــرات
حضور داشــت و با فرماندهی قسمتی
از سپاه شاه ،شهامت و شجاعت زیادی
در مبارزه با دشــمن از خود نشان داد
که نتیجــه اش پیروزی ســپاه نادر بود
و به پاس ایــن خدمت از طــرف نادر به
دریافت لقب خانی و فرمان حکمرانی
راز و قوشخانه سرافراز شد]1[.
در دوره قاجار حکومــت کالت نادری
در دســت بزرگان جالیر بــود .ادوارد
ییت با نگاهی به موقعیت جالیرها در
خراسان نوشته اســت« :این ها منطقه
کالت را به عنوان یکی از مناطق ملوک
الطوایفــی در ایــران در چنگال قدرت
خود حفظ کردند .جالیرهــا به خاطر
موقعیت و شرایط طبیعی و جغرافیایی
منطقه توانسته بودند تا حدود زیادی
استقالل و خودمختاری داشته باشند.
یکی از روسای آن ها به نام یلنگ توش
خان در زمــان محمــد شــاه(-1848
1835م ).مزاحمــت زیــادی بــرای
حکومت ایران فراهم کرد ،اما سرانجام
به زور گردن نهاده و تسلیم شد»]2[.
آن چــه در ادامه مــی خوانیــد روایتی
اســت از یکی از چهره های تاریخی آن
دوران که به دالیل متعددی ،قصه اش
ماندگار شد:

حکایت
عبدالقادر گیالنی ( )۱را در کنــار کعبه دیدند ،صورتش
را بر روی ریگ زمین نهاده بود و چنین می گفت :خدایا!
مرا ببخش و اگر سزاوار عذاب هستم ،مرا در قیامت نابینا
محشور کن تا در برابر نیکان شرمسار نگردم .
روی بر خاک عجز می گویم  /هر سحرگه که باد می آید
ای کــه هرگز فرامشــت نکنــم  /هیچــت از بنده یــاد می
آید؟ ()۲
 _1عبدالقادر گیالنی  ،پیشوای سلسله قادریه از مشایخ
صوفیان است .او در ســال  ۴۷۰یا  ۴۹۰چشم به جهان

گشود و در ســال  ۵۶۰یا  ۵۶۱ه  .ق در بغداد درگذشت
و در همان جا به خاک سپرده شــد( .گلستان سعدی ،به
کوشش دکتر خلیل خطیب ،ص ).۱۴۵
_2معنی شــعر  :هــر بامداد کــه نســیم مــی وزد در برابر
عظمتت ،روی ذلت بر زمین می نهم ،ای خدایی که من تو
را فراموش نمی کنم! آیا هرگز از من یاد می کنی؟
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان
محمد محمدی اشتهاردی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

رضا کیانیان در اینستاگرام خود از قایقهای کهنه رها شده در
رود کارون و مرداب انزلی سخن گفت و نوشت« :مرگ هم زیبایی
خودش را دارد»...
کیانیــان در ســال  ۱۳۹۵نمایشــگاه عکســی برگرفته از شــعر
«مسافر» سهراب سپهری برگزار کرده بود و در این نمایشگاه۱۲
عکس از مرداب انزلی و ۱۲عکس از کهکشان بر دیوار گالری آرت
سنتر قرار داده بود؛ بعد از گذشت حدود دو سال از برگزاری این
نمایشگاه ،وی در اینستاگرام خود  ۱۰قطعه عکس از قایقهای
کهنه را به نمایش گذاشت و نوشت« :سال گذشته نمایشگاهی
گذاشتم با  ۲۴قطعه عکس 10 .تا از اونا رو میتونید ورق بزنید و
ببینید .هر کدام برشی از یک قایق و تأللوی رنگهای آن در آب
اســت .همه قایقها کهنه و داغون هســتند .یک بار یکیشان،
همین اولی ،که روی رود کارون رها شده بود ،به من گفت :مرگ
هــم زیبایی خــودش را دارد .همین جمله باعث شــد .بــروم و از
قایقهای کهنه کارون و مرداب انزلی که هر دو نیمهجان هستند،
عکاســی کنم ».بنابراین گزارش ۱۵ ،بهمن ماه سال  ۹۵بود که
نمایشگاه «دچار آبی بیکران» رضا کیانیان برگزار شد.

«جیمزبیلیفریزر»،نقاش،سیاحوسفرنامهنویس
اســکاتلندی در ژوئــن 1833م1248/.ق .در
مشــهد آن ســال ها ،موفق به دیدن حاکم کالت
یعنی یلنــگ توش خــان مــی شــود و در توصیف
ســیمای این مرد صاحــب منصب می نویســد :او
مردی بد قیافه ،با ســیمای مغولی ،چشــمان ریز
و چرده ســرخ مایــل بــه زردی و حالــت نامطبوع
چهره بود  .
به اســتناد توضیحاتی کــه در کتاب تاریخ شــهر
مشــهد (از آغــاز تــا مشــروطه) آمــده« ،در زمان
فتحعلیشاه(1229ق ).حکومت کالت با صید
محمد خان جالیر بود .برادر او یعنی یلنگ توش
خان نیز در حدود سال 1264ق .و پس از مرگ
صید محمد خــان زعامت قوم جالیــر و حکومت
کالت را برعهــده گرفــت .وی نزد خــان خوارزم
رفته بود و به «سردار ســرحدات ترکستان» لقب
یافته بــود .در نتیجــه گروهی از ترکمانــان بنا بر
دعوت محمد خــان قرایی به خراســان تاختند.
عباس میــرزای نایــب الســلطنه مامور شــد تا با
لشکر کشــی به خراســان آرامش را به این خطه
بازگرداند .با ورود عباس میرزا به مشهد گروهی
از خوانین کوچک خراســان از جمله یلنگ توش
خــان جالیرکالتــی به وی پیوســتند و آخــر کار،
یلنگ توش خان مامور ســفارت به دربار ا ...قلی
خان خوارزمی گردید» ]3[.

• جایی که پای فرنگی ها به آن نرسیده بود

فریزرکه در ســال 1248ق .بــرای بازدید از راه
ها و تهیه نقشه های نظامی به خراسان مسافرت
نموده است؛ در کتاب ســفرنامه اش معروف به«
ســفر زمســتانی» ،از عدم موافقــت حاکم کالت
برای حضورش در این منطقه می نویســد .او در
بخشی از سفرنامه خود از ماوقع ماجرای سفر به
کالت چنین نوشته است:
«من امید داشتم با داشتن معرفی نامه هایی که
به عنوان یالنتوش خان حکمــران کالت نادری
حامد بهداد ،بازیگر خراسانی و ویشکا آسایش در
صحنه ای از فیلم سینمایی مارموز به کارگردانی آقای
کمال تبریزی .ویشکا آسایش این عکس را در صفحه
اینستاگرامش منتشر کرد و مخاطبان را
به تماشای این اثر طنز دعوت کرد.

داشــتم ،بتوانم به آن نقطه مهم دسترســی یابم،
همــان جایی که هنــوز پــای فرنگی ها بــه آن جا
نرســیده اســت ]4[.هر چند شــاهزاده قهرمان
میــرزا حاکم مشــهد بــا مســافرت این ســیاح به
کالت موافــق بوده اســت ولــی محمدرضا خان
وزیــر و یالنتوش خــان حاکــم کالت از مخالفان
این سفر بوده اند.
وی همچنین در بخش دیگری از سفرنامه مذکور
می نویسد:
«محمد رضا خــان وزیر به یالنتــوش خان گفت:
خان این یک آقای انگلیسی است که می خواهد
بــرود و کالت و ترکمــن هــا را ببیند و کتــل ها و
معبرهــا و راه هایی که مــی توان توپ هــا را از آن
گذراند یا قشونی را از آن حرکت داد ببیند تا این
که انگلیسی ها بیایند و مملکت را بگیرند ،چه می
فرمایید ....مخالفت های محمد رضا خان وزیر و
یالنتوش خان حاکم کالت با سفر یک جاسوس
بــه کالت قابــل تامل اســت و در نهایت   ســفر به
کالت را غیر ممکن و دور از احتیاط دانســته اند
و نهایت به فریزر پاسخ داده اند؛ صالح نیست که
شما هرگز به آن جا بروید» ]5[.

•در حمایت از سام ،در مبارزه با ساالر

•مردی بدقیافه با سیمای مغولی

صفحه شخصی محمد شیری ،بازیگر
با این عکس و گریم متفاوت وی به روز شد.
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یادداشت

از بزرگترین جادو ،سخنچینی است؛ زیرا با سخنچینی ،میان دوستان جدایی میافتد ،دوستان یکدل با
هم دشمن میشوند ،به واسطه آن خونها ریخته میشود ،خان ه ها ویران و پرد ه ها دریده میشود .سخنچین،
بدترین کسی است که روی زمین راه میرود.
احتجاج(طبرسی) ج  ، 2ص  - 340بحاراألنوار(ط-بیروت) ج  ،60ص  ،21ح 14
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اما منابــع دوره قاجــار در گــزارش هایــی نیز به
شــرایط بحرانی مشهد و خراســان پرداخته و در
این زمینه نوشــته اند :در سال 1264ق .پس از
مرگ محمد شاه قاجار ،شــاهزاده سلطان مراد
میرزا حســام الســلطنه پســر عباس میــرزا نایب
الســلطنه به حکومــت خراســان رســید .در این
زمان در مشــهد ،ســاالر قیام نمود و یلنگ توش
خان جالیر حاکم کالت که برای یاری رســاندن
سپاهیان ایران به مشهد آمده و در محاصره شهر،
سام خان را یاری می کرد ،کشته شد.
جریان واقعه از این قرار بود که به فرمانده ســپاه
ایران اطالع دادند که ســاالر قصد دارد برخی از
جنگجویانش را از شــهر خارج نموده و به تسخیر
کالت بفرســتد ،تا در صورتی که شکست خورد
خود را به دژ تسخیر ناپذیر کالت رسانده و در آن
جا مقاومت نماید .ســام خان ایلخانــی زعفرانلو
فرمانده ســپاه ایــران ،یلنــگ توش خــان جالیر
را ماموریــت داد تا هرچــه زودتر با ســوارانش به
کالت برگردد و از ورود سپاهیان ساالر به آن جا
جلوگیری نماید .هنگامی کــه یلنگ توش خان
به ســوی کالت رهســپار بــود ،ســپاهیان مروی
طرفدار ســاالر ،از کمین درآمده و او را محاصره
و دســتگیر کردنــد و به مشــهد آوردنــد و تحویل
بیگلربیگی برادر ساالر دادند.

• َسر خان در چنگ بیگلر

به دستور بیگلر بیگی سر یلنگ توش خان جالیر
را بریدند و برسر نیزه کرده و در کوی و بازار مشهد
گردانیدند ،تا تقویتی برای روحیه تضعیف شده
جنگجویان ســاالر داخل شهر باشد .بهبود خان
پســر یلنگ توشــخان که خــود نیــز در محاصره
مشهد شرکت داشت برای رســیدن به حکومت
کالت استشــهادی درســت کــرد و آن را به تایید
سرهنگان و سرتیپان سپاه رساند]6[.
طبــق این ســند تاریخــی « چــون مرحــوم یلنگ
توشــخان کالتی از قدیمی خدمتگــزاران دولت

بریده کتاب
من دستپاچه شدم و با تعجب گفتم« :داستان زندگیام؟ چه داستانی؟ کی به شما گفت که زندگی من
داستانی دارد؟ من هیچ داستانی ندارم که » ...
حرفم را برید که« :چطور زندگیتان داستانی ندارد؟ پس چجور زندگی کردهاید؟»
«چطور ندارد! بی داســتان! همین طور! به قول معروف دیمی! تک و تنها! مطلقا تنها! شما می فهمید
"تنها" یعنی چه؟»
«یعنی چه؟ یعنی هیچوقت هیچکس را نمیدیدید؟»
«نه ،دیدن که چرا! همه را میبینم .ولی با اینهمه تنهایم!»
مرغ خیال که همیشــه در پرواز اســت عاقبت خسته میشــود ،با آن تنش
آدم احســاس میکند که این ِ
دایمیاش رمق میبازد ،زیرا آدم در عالم خیال بزرگ میشود و از آرمان گذشتهاش در میگذرد ،آرمان
گذشته داغان میشود و به صورت غبار در میآید و اگر زندگی تازهای نباشد آدم باید آن را با همین غبار
مرده باز بسازد و در عین حال روح چیز دیگری الزم دارد و آن را میخواهد.
کتاب شب های روشن -نویسنده :فئودور داستایوفسکی
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مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

ضرورت مهارت آموزی
در حاشیه شهرها با هدف دستیابی
به توسعه پایدار

ابد مدت علیــه بــود و در زمان انقالب خراســان
تصدق فرق فر فراســای همایون پادشاهی شد»
خدمت وی موجب می شود تا ناصر الدین شاه در
سال 1265ق .به پاس خدمات یلنگ توشخان
کالتــی ،حکم خانــی را به فرزنــدش بهبود خان
اعطا نماید .بهبود خان جالیر جای پدر را گرفت و
در محاصره مشهد و شکست ساالر شرکت نمود.

•اشتباها خاک بر سرما شد

یکی از اقدامات «یلنگ توش خان دوم» واگذاری
آب های مرزی کالت به روس ها بود که در آن ایام
موجب اعتراض مردم و تاثیر مخربی برکشاورزی
منطقه شده بود.
در ســال  1309ق .و چنــد ســال پــس از انعقاد
پروتکل آب های کالت ،راپورت مسافرت یکی از
ماموران عالی رتبه دولتی که از سوی ناصرالدین
شاه مامور بررسی اوضاع کالت نادری شده بود،
قابــل تامل اســت .او مشــاهدات خــود را درباره
ســاکنان منطقه و اوضاع اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی بدین شرح ارائه داده است :روز شنبه
غره ذیقعدة الحــرام 1309عالی جناب آخوند
مال علی پناه و عالی جاه سلیمان بیگ کدخدای
طایفه صوفیانلو الین با جمعی از ریش ســفیدان
الین به تظلم آمده بودند که ما دویست خانوار در
الین سکنی داریم و به کلی آب و زمین ما از میان
رفته در زمانی که یلنگ توشــخان از جانب ناصر
الدین شــاه اختیار قرار داد سرحدات را داشت.
یلنگ توشــخان آدم بی خبر ،اهمــال کاری بود،
صاحــب اختیــار را ترغیــب کــرد کــه آب و زمین
الین را به روس ها واگذار نمود .بعد از گذشــتن
این کار ما مســتحضر شــدیم که از اهمال کاری
یلنــگ توشــخان و بــی بصیرتی صاحــب اختیار
چه خاک بر سر ما شده اســت .العالج جمعیتی
فراهم آورده در وقتی که صاحب اختیار عزیمت
به الین داشــت؛ برای بازدید ما هم رفتیم عارض
شــدیم و تظلم کردیــم .بعد از تحقیق مدلل شــد
که اشتباها خاک بر سرما شــد و بدون جهت آب
و زمین ما را به روس ها داده انــد و بر ما ظلم وارد
آمده است» ]7[...
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موضوع اشــتغال و دســتیابی افراد به حرفه ای که برای
آن ها بستر تامین درآمد ،کرامت اجتماعی و ...را فراهم
آورد ،یکــی از اساســی ترین نیازها به شــمار مــی آید که
مانع از بروز بســیاری از آســیب ها و چالش ها در جامعه
می شود.
با توجه به همین ضرورت اســت که تالش می شــود تا در
مناطــق محروم کشــور ،موج بیــکاری با توســعه فعالیت
های مولد مهار شود .همه ما بر این مسئله واقف هستیم
که مشکالت ناشی از پدیده بیکاری و نبود اشتغال عالوه
بر عرصه های اقتصادی ،چالش های اجتماعی نیز رقم
می زند و سالمت آن را به خطر می اندازد.
نکته قابل توجه آن است که در مناطق حاشیه نشین ،به
علل گوناگــون از جمله نبود منابع کافی ،تحت الشــعاع
شهرها قرار گرفتن و نبود درآمد مناسب انگیزه ای برای
اشتغال و تولید وجود ندارد .هر چند برخی از افراد ساکن
در این مناطق صاحب شغل هستند اما بسیاری از افراد،
به ویژه جوانان ،به سبب مهارت نداشتن و همچنین نبود
ســرمایه کافی برای ایجاد شــغلی مناســب با مشــکالت
عدیده ای مواجه هستند.
بر همین اســاس ســازمان فنی و حرفــه ای برنامــه ها و
اقداماتی را از طریق ایجاد اشــتغال پایدار ،ارائه مهارت
های الزم به ســاکنان مناطق محروم و ارتقای اعتماد به
نفس و انگیزه الزم بــه آنان برای ایجاد کســب و کارهای
خانگی در دستور کار قرار داده است ،چرا که این مناطق
با وجود دارا بودن نیروی انســانی با اســتعداد ،در عمده
شاخص های اقتصادی و اجتماعی در پایین ترین سطح
قرار دارند که الزم اســت با برنامه ریزی منســجم ،تزریق
منابــع ،ایجــاد برخــی تســهیالت و  ...نرخ اشــتغال این
مناطق افزایش یابد.
هم اکنون آمارها حاکی از استقبال ساکنان این محالت
از این آموزش هاست که البته آمارهای مذکور برای زنان
و مردان متفاوت اســت ،مثال شــاهدیم که در اکثر موارد
مخاطبــان دوره های مهــارت آموزی زنان هســتند .این
امر گواه آن است که بخشی از بافت جمعیتی در مناطق
محــروم و بعضا حاشــیه نشــین را خانــواده هایی شــکل
می دهند که زنــان سرپرســت آن بوده و در تــاش برای
کسب مهارت ها و ارتقای توانمندی های خود هستند تا
معیشت و اقتصاد خانواده خود را تامین کنند.
هم اکنون  63پایگاه مهارت آموزی در حاشیه شهرهای
مشهد ،نیشابور ،سبزوار و تربت حیدریه مشغول فعالیت
هستند و در مناطق محروم این شهرستان ها نیز خدمات
آموزشی ارائه می کنند.
البته برای توســعه مهــارت آمــوزی در مناطــق محروم و
حاشیه شــهرها با چالش ها و مســائلی همچون کمبود و
گاهی نبود فضای آموزشی مناسب برای برگزاری دوره
های آموزشــی ،بروز مشــکالت مالی برای سرپرســتان
خانوار در طــول دوره ،کمبود مربی با توجــه به ضرورت
توسعه آموزش در این بخش ،کم ســواد یا بی سواد بودن
بخشــی از مخاطبان ایــن دوره ها ،نبود مکان مشــخص
برای فراخوان و ثبت اولیه کارآموزان ،فقدان حمایت از
مهارت آموختگان توسط نهادهای مربوط پس از آموزش،
حضور نداشــتن کارآموزان در آزمون آنالین بــا توجه به
نداشتن سواد رایانه ای و  ....مواجه هستیم.
به رغم آن که سازمان ها و نهادهایی از جمله شهرداری،
بسیج ســازندگی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،ستاد
بازآفرینــی محالت هــدف ،اســتانداری و فرمانداری ها
برای برگزاری دوره های آموزشــی بــا اداره کل آموزش
فنی و حرفه ای اســتان همکاری های خوبی داشــته اند
اما نبایــد از این مهم غافل شــد که کامل نبــودن زنجیره
آموزش ،تولیــد ،بازاریابــی و فروش ،اجــرای دوره های
آموزشــی موازی توســط برخی از نهادها  ،محدود بودن
پایگاه ها بــرای فراخوان و ثبت نام اولیــه کارآموزان و...
مشکالتی هســتند که رفع آن ها ،هماهنگی و همکاری
بیش از پیش دســتگاه هــای دولتی و نهادهــای عمومی
را می طلبد.
بنابراین به منظور ارتقای مهارت های شغلی در مناطق
محروم و حاشــیه شــهر باید نگاه ویژه به تامین تجهیزات
آموزشی ،تامین مواد مصرفی ،هزینه های جاری مربوط
به برگزاری دوره های آموزشی ،حمایت الزم از افراد برای
راه اندازی شغل پس از آموزش ،کمک به بازاریابی برای
فروش محصوالت ،سیاست گذاری مناسب برای ایجاد
بازارچه هایی جهت فروش تولیدات و  ....صورت گیرد.
در مجمــوع بایــد گفت ،مهــار بیــکاری از طریــق مهارت
آموزی ،منجــر به کاهش بســیاری از عــوارض نامطلوب
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در مناطــق حاشــیه
نشین می شود و زمینه مناسب تری را برای رشد و توسعه
اقتصادی این مناطق فراهم می کند .در واقع ایجاد تغییر
و فرصــت الزم در مهارت آموزی می توانــد ضمن ارتقای
میزان فعالیــت هــای کارآفرینانه در مناطــق محروم ،به
تغییر و بهبود جامعه کمک شایانی کند .به عبارت دیگر،
ترویج و توســعه مهارت آمــوزی ،ارتقای روحیه نشــاط و
نوآوری در کشــور را به همــراه دارد .از دیگــر پیامدهای
توسعه مهارت آموزی ،کاهش مشکالت بیکاری و افزایش
امیــد در جامعه ،کاســتن از بار مســئولیت هــای فراوان
دولت و نهادینــه کردن فرهنــگ کار و کاهــش برخی از
معضالت اجتماعی شــامل اعتیاد و بزهــکاری بوده و در
نهایت ،ضمن تولید ثروت ،به توســعه پایدار می انجامد.
عالوه بر این با توجه به محدودیت منابع نفتی و طبیعی در
آینده و بهره وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی
در ســازمان های دولتی و نهادهای وابســته بــه دولت و
همچنین نرخ باالی بیکاری در کشــور از سوی دیگر ،در
کنار خیل عظیم تازه واردان به عرصه کار ،توسعه مهارت
آموزی نه تنهــا یک نیاز برای جامعه اســت بلکه ضرورتی
انکارناپذیر در کشورمان به شمار می آید.

