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سخنی با دانش آموزان عزىز
شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل 
زندگی، مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی 
دنىای امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود 
و سرزمىن ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پىدا 
کنىد. کسب بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، 
فرهنگی و پىشىنٔه تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن 

مشکالت را پىدا کنىد.
بدون شک شما مدىران آىندٔه جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا 

اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
انسانی،  نىروی  بىابان، کوه، رودخانه، جنگل،  امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا،  نکنىد که همٔه  فراموش 
مىراث فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه 

استفاده کنىد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد.
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی،  تا  به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند  می تواند موجب دلبستگی 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه درمی ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی 

کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی اىران در سال 13٥7 شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند. در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد. در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود.
به امىد موفقىت شما

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



استان گىالن از دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی اىران
از  فقط  نه  ممتاز  موقعىتی  گىالن 
لحاظ اقلىمی و جغرافىاىی، بلکه از لحاظ 
مّد  در  هرچه  دارد.  انسانی  و  تارىخی 
می کنىم،  دّقت  سرزمىن  اىن  به  خود  نگاه 
آن  در  را  بىشتری  عظمت  نشانه های 
می بىنىم. گىالن سرزمىنی نابغه پرور است. 
علمای بزرگ، فقىهان، فىلسوفان، شاعران 
و ادىبان، صنعتگران و دانشمندان، مردان 
و زناِن از خودگذشتٔه شجاع در تجربه های 
اىن  تارىخ  سرتاسر  کشور،  اىن  گوناگون 

خطّٔه عزىز و پُربرکت را انباشته اند. از لحاظ اعتقادات مذهبی، اىن منطقٔه پُربرکت و پُرطراوت، ىکی از نخستىن مناطق کشور ماست که 
دروازه های ناگشودنی خود را بر روی خاندان پىغمبر و آل علی گشود. سال های متمادی، بنی امّىه و بنی عبّاس سعی کردند از دىوارٔه عظىم 
البرز عبور کنند و لشکرىان خود را به اىن منطقه بىاورند اما موفّق نشدند. اىن معبر، با شمشىر و زور باز نشد؛ با عشق و اىمان باز شد. 
روزی که فرزندان مظلوم علی و فاطمه از جور بنی امّىه و بنی عبّاس، در اىن کوه های سر به فلک کشىده به دنبال دل های مهربان و دست های 
کارآمد می گشتند، به مردم گىالن و خطّٔه شمال کشور دست ىافتند. اىن جا بود که دروازٔه البرز باز و اسالم علوی وارد شد. اىن مردم از 
روز اّول که مسلمان شدند، آل علی را قبلٔه اسالمی و معلّم خود انتخاب کردند. از همىن منطقه چند هزار مرد شجاع و دالور، برای ىاری 
فرزندان زىدبن علی به ىمن رفتند. حکومت علوی ىمن، با بازوی دالور مردان اىن خطّه بر سر کار آمد. زىدی ها در ىمن هىچ نىروىی نداشتند؛ 
گىالنی ها به آن جا رفتند و حکومت فرزندان زىدبن علی شهىد را سرپا کردند. اىن، آغاز تارىخ اسالمی اىن منطقه است. در طول تارىخ، 
رنگ های گوناگون بر سىاست اىن کشور پهناور ساىه افکند؛ اما رنگ ثابت اىن مردم، اىمان بود. در دوران مشروطىت، در دوران استبداد 

صغىر، در دوران دست اندازی انگلىسی ها و دىگر بىگانگان متجاوز به اىران ــ در همٔه اىن تجربه ها ــ گىالنی ها نشان دادند که پىشروند.



مىرزاکوچِک شجاع جنگلی، ىک نمونه و ىک مسطوره است؛ وااّل وقتی مرحوم مىرزا کوچک جنگلی در اىن منطقه دلش با 
احساسات شجاعانٔه اسالمی بىدار شد، آن روز نغمٔه اتّحاد اسالم در سرتاسر گىالن و در بىن خواص اىن مرز و بوم پىچىده بود. گىالنی ها 
پىشرو مبارزات سىاسی و فّعالىت های مطبوعاتی بودند؛ از جمله، قدىمی ترىن روزنامه های کشور و قدىمی ترىن فّعالىت های سىاسی، در اىن 
منطقه بوده است. در دوران رژىم ستم شاهی چون اىن جا خطّٔه سرسبز و با برکتی بود و آن را برای خودشان می خواستند ــ نه برای مردم ــ 
انواع و اقسام جاذبه هاىی را که برای آن ها جاذبه محسوب می شد، در اىن استان اىجاد کردند؛ شاىد بتوانند دىن را از اىن مردم جدا کنند. 
من در آن سال ها به گىالن آمدم و رشت و مناطق مختلف اىن استان را از نزدىک مشاهده کردم. دىدم دست های استعماری و مغرض، با فکر 
و دل و جان اىن مردم چه می کند؛ شاىد بتواند اىن ها را از دىن و دىنداری جدا کند. اما بعد از آن که شعلٔه انقالب برخاست و انقالب پىروز 
شد، همه دىدند ىکی از نقاطی که آن چنان پای مردانگی و استقامت فشرد که همه را متوّجه خود کرد و هوىّت و شخصىت خود را نشان 
داد، منطقٔه شمال کشور، از جمله منطقٔه گىالن بود؛ چه در انقالب، چه در جنگ، چه در روزهای قبل از جنگ در آغاز انقالب؛ وقتی 
که هرکدام از گروهک های گوناگون می خواستند ىارگىری و سربازگىری کنند و از فضاىی که با خون مردم مسلمان و با هّمت جوانان مؤمن 
و تحت رهبری امام بزرگوار پدىد آمده بود، سوء استفاده کنند. من همان روزها وارد رشت شدم، برای اىن که در محافل دانشگاهی و مىان 
جوانان سخنرانی کنم. فراموش نمی کنم، در مىدان بزرگ شهر آن قدر پالکارد و اعالمىه های بزرگ و پرده های عظىم از طرف گروهک ها 
زده شده بود که انسان متحّىر می ماند! با شهىد دکتر عضدی به قبرستان شهر رفتىم تا بر  مزار مىرزا کوچک فاتحه ای بخوانىم. آن جا هم 
عناصر گروهک ها خودشان را رساندند برای اىن که ما را تهدىد کنند؛ برای اىن که مىرزا کوچک خان را تحقىر کنند؛ برای اىن که حرکت 
عظىم اسالمی مردم اىران را ىک حرکت ماّدی و جدای از انگىزه های معنوی بنماىانند، که البته موفّق نشدند. در آن شراىط، انسان گمان 
نمی کرد که پنجٔه متجاوز آن بىگانه پرست ها از اىن شهر و از اىن استان کنده شود؛ اما دىن و اىمان و عشق و معنوىت و جوهر ذاتی مردم اىن 
منطقه، دست ها و انگشتان بىگانه را قطع کرد و اسالم و انگىزه های اىمانی و خواسِت برخاسته از دل و جان مردم مؤمن اىن استان را بر 
هوس های فاسد و مفسد بىگانگان غلبه داد. گىالن نشان داد که از اعماق جان به اسالم و قرآن و مکتب اهل بىت ــ علىهم السالم ــ معتقد 
است. بعد هم دوران جنگ تحمىلی شد. در اىن دوران، لشکر گىالن ىکی از لشکرهای خط شکن بود. سرداران، شهىدان و جانبازان 
گىالنی، ستارگان درخشانی شدند که از ىادها هرگز نخواهند رفت. اىن ىک تصوىر بسىار کوچک و بسىار کمرنگ از مناقب مردم گىالن 

است. اىن جا ىک خطّٔه بسىار پُربرکت است. 



تصوىر ماهواره ای استان گىالن
تا ١٣٨٢  از کل استان در سال های ١٣٨١  که  ماهواره ای ٧ــ Landsat است   تصوىر فوق ىک تصوىر 
هجری شمسی گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ 
رودخانه ها، خطوط سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن 
زمىن های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و 

لم ىزرع به رنگ سفىد دىده می شوند.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(


