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سخنی با دانش آموزان عزیز
برنامه استانشناسی چه نوع برنامهای است؟ هدف برنامهریزان درسی از تألیف کتاب استانشناسی چیست
شاید از خود سؤال کنید که ٔ

مطالعه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانشآموز عزیز این است که کتاب استانشناسی شما را با استان محل زندگی ،مسائل
و
ٔ

جغرافیایی ،تاریخی ،اجتماعی ،مردمشناسی ،اقتصادی و فرهنگی آن آشنا میکند .از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای امروز ،تربیت
شهروندانی آگاه است .یک شهروند مطلوب ،نیازمند پیدا کردن درکی همهجانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین ملی در زمینههای
مختلف است .این برنامه به شما کمک میکند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همهجانبه پیدا کنید .کسب بصیرت نسبت به محیط
پیشینه تاریخی استان ،به شما کمک
زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه در گذشته و حال و مسائل محیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی و
ٔ

خواهد کرد تا با بحث و گفتوگو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راهحلهای این مشکالت را پیدا کنید.

آینده جامعه خواهید بود .زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند.
بدون شک شما مدیران ٔ

مکانی که شما در آن زندگی می کنید توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال ،می توان به توانمندی های جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی
بالقو ٔه یک کشور در گرو شناخت
و انسانی اشاره کرد .خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید .بهره برداری از توانمندی های ّ
برنامه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا
جانبه محل زندگی شما و نیز کشور استٔ .
همه ٔ

این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟

همه امکانات موجود در محیط فرصت است ،آب و هوا ،بیابان ،کوه ،رودخانه ،جنگل ،نیروی انسانی ،میراث فرهنگی،
فراموش نکنید که ٔ

صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر ،مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصتها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده کنید.

آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای ّ
حل آن ،راه حل های

خلق پیدا کنید.
ّ
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش
درباره محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط
ٔ

نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و یا کشور بینجامد .ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف
این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.

مطالعه شهر و استان در زمینههای جغرافیایی ،تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آداب و رسوم محلی نهتنها میتواند
بدون شک
ٔ

اورانه
موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود ،بلکه این فرصت را فراهم میکند تا با گنجینههای مختلف طبیعی ،انسانی ،فرهنگی و ف ّن ٔ
کشور خود آشنا شوید .در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کردهاند.
جانبه
انقالب اسالمی ایران در سال  ١٣٥٧شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه ٔ
ادامه این تالش ها جهت رسیدن به قل ّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما
ایران عزیز تالش کنند .در ٔ

دانش آموزان عزیز بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید .در این راه قطعاً
راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.
     

به امید موفقیت شما               
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطۀ نظری

استان مرکزی از دیدگاه رهبر
معظم انقالب اسالمی ایران
(مدظلّه العالی)
خدای متعال را سپاسگزارم که این

توفیق بزرگ را به این بنده داد تا امروز بتوانم
در جمع شما مردم مؤمن و پُرشور و غیور

و با محبّت و سرشار از احساسات پاک و

صمیمانه حضور پیدا کنم .خدای متعال را
سپاس گزارم که یک بار دیگر به من توفیق

داد تا با شما مردم اراک و استان مرکزی،
در ش هری که سرزمین رشد شخصیت های
بزرگ محسوب می شود ،مالقات کنم.
برادران و خواهران عزیز! استان مرکزی در حقیقت سرزمین رشد فرهنگی و فکری و خدمات بسیار با ارزش فرهنگی و سیاسی
است .سرتاسر استان همین خصوصیت را دارد .البته استان ،شهرهای قدیمی و کهنی دارد اما اراک چندان قدیمی نیست و حدود
دویست سال بیشتر از بنای آن نمی گذرد و در مقایسه با بسیاری از شهرهای کهن ،شهر جوانی است اما در همین مدت شخصیت های

دهنده حقیقتی است و
برجسته ای از آن برخاسته اند و هر کدام منشأ آثاری شده اند .ظهور شخصیت ها و مردان بزرگ از این خطّه ،نشان ٔ

منطقه ممتاز و کم نظیر است .از همین شهر بود که مرحـوم آیـت اللّه حـائری
آن حقیقت این که این منطقه از لحاظ استعداد انسانی ،یک
ٔ

علمیه قم ــ از شهر اراک به قم سفر کرد و
حوزه
مؤسس
حوزه قم را تأسیس کرد.
ٔ
ــ ّ
ٔ
ٔ

جاذبه
دوره اخیر به دست مردی تأسیس شد و به وجود آمد که
حوزه
علمیه قم است.
با این حساب ،شهر شما مادر
ٔ
ٔ
حوزه قم در ٔ
ٔ
ٔ
شهر شما توانسته بود او را از مرکز تحصیالت ــ یعنی نجف و سامرا ــ به اینجا بکشاند .بزرگان اراک در نجف هم که بودند ،برجسته
الدین عراقی محقّق بزرگی است که امروز اگر کسی سخنان و تحقیقات او را
بودند؛ در قم هم که بودند ،ممتاز بودند .مرحوم آقا ضیاء ّ

در مباحث فقهی و اصولی بتواند عمیقاً درک کند ،به آن افتخار می کند .مرحوم آیت اللّه اراکی نیز که در قم ساکن بود ،از افتخارات
شهر شما بود .در میان پرورش یافتگان این استان و این شهر ،علمای بزرگی بودند که در رأس آن ها شخصیتی است که ایران ِ
بزرگ ِ
کهن
ریشه ِ
دار تاریخی ما به عظمت او ،به بزرگی و نفوذ او ،به تأثیرگذاری او کمتر کسی را در تاریخ خود سراغ دارد؛ و او امام بزرگوارما ،امام

روح اللّه الموسوی الخمینی است .استخوان بندی علمی امام عزیز ما در همین شهر شما به وجود آمد؛ در همین مدرسه ای که امروز به نام
حوزه بزرگ قم هدیه
دوره جوانی اش را چند سالی در اینجا گذارند .این مرد بزرگ از این استان به
ٔ
شریف او مزیّن است ،درس خواند و ٔ
هدیه الهی را ّاول بار شما اراکی ها و مردم استان
شد و
حوزه قم این گوهر تابناک را پرورش داد و به ملت ایران هدیه کرد .بنابراین ،این ٔ
ٔ

مرکزی در درون خود پرورش دادید و به جهان اسالم هدیه کردند .این خصوصیت این شهر بزرگ است.

در همین مدت ،شهر شما قطب صنعتی شد .امروز اراک و ساوه از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی کشورند .با اینکه اراک در
شده شما ،هدایای
صنعت توانسته است پیشرو باشد اما از لحاظ کشاورزی و دامداری هم عقب نمانده است .گندم مازاد و لبنیات تولید ٔ
برجسته این استان ،فراورده های طبیعی این استان همه حکایت
این استان به مردم کشور است .شخصیت های انسانی شما ،استعدادهای
ٔ

تفضالت خود چیز بسیار
مجموعه انسانی که در این بخ ِ
از این می کند که خداوند متعال در این
ش کشور تمرکز یافته است ،از الطاف و ّ
ٔ

زیادی به ودیعه نهاده است.

تصاویر ماهواره ای از استان مرکزی

تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای  Landsat -7است که از کل استان در سالهای  ١٣٨١تا  ١٣٨٢هجری شمسی
گرفته شده است .در این تصویر که تحت عنوان تصویر گویا شده ،شناخته می شود ،خطوط آبی رنگ ،رودخانه ها ،خطوط
سیاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد .همچنین زمین های زراعی دارای
محصول ،به رنگ سبز روشن ،باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و لم یزرع به رنگ سفید دیده
می شوند.
(عکس از سازمان فضایی ایران)

