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سخنی با دانش آموزان عزیز

شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی، شما را با استان محّل 
زندگی، مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی 
دنیای امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و 
سرزمین ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود درکی جامع و همه جانبه پیدا کنید. 
کسب بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی،   فرهنگی 
و  پیشینٔه تاریخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت وگو، بینشی عمیق از این مسائل پیدا کنید و راه حل های این مشکالت 

را بیابید. 
بدون شک شما، مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش  الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید، توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و 
انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی  محیط زندگی خود محسوب می شوید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه 
یک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در 

استان شما کدام است و یا این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید. 
انسانی،  نیروی  جنگل،  نه،  رودخا کوه،  بیابان،  هوا،  و  آب  است؛  فرصت  محیط  در  موجود  امکانات  همٔه  که  نکنید  فراموش 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر. مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها 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 حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید. 
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه   تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه در می یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
انقالب اسالمی ایران در سال ١٣٥٧ شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه 
جانبٔه ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
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 عمومی و متوسطه نظری



دىدگاه مقام معظم رهبری )مدظله( ، در خصوص استان اصفهان )١٣٨٠/٨/٨( 
اصفهان دارای خصوصىات متعّددی است؛ اما برجسته ترىن آن ها، علم و اىمان و جهاد شجاعانه و هنر و صنعت است. پانصد 
سال است که هر کس در هر دوره ای به اىن شهر نگاه می کند، اىن خصوصىات را می بىند. شخصىت های علمی برجستٔه اىن شهر، امثال 
مجلسی و وحىد بهبهانی ــ که البته اصفهانی است  ــ و فقهای بزرگ و فالسفٔه عالی قدر و نامداری که ىا متعلّق به اىن شهر ىا فرآورده و 
تربىت شدٔه حوزه های علمی اىن شهرند، در ىک شمارش معمولی و در مّدت کوتاه قابل احصاء نىستند. اىماِن مردم اصفهان همىشه زبانزد 
بوده است. در دوران ستم شاهی، من مکّرر به اصفهان آمده بودم. حّتی در همان دوران که همٔه دستگاه ها و دست ها سعی می کردند مظاهر 
برافراشته بود. در دورٔه  به شکل های مختلف و در بخش های متعّدد  دىنی را کمرنگ و محدود کنند، در اصفهان پرچم های دىنداری 

کسادی بازار دىن و رواج غربگراىی و غربزدگی، عوامل فرهنگی مخرب نتوانست روی مرد و زن اصفهان اثر منفی بگذارد. 
از لحاظ جهاد شجاعانه، اصفهان نمونه است. جنگ هشت ساله و دورٔه دفاع مقّدس، نام اصفهان را در سر لوحٔه افتخارات 
نام آوران جانباخته از اىن مردم، در مىدان های مختلف اىن  انسانی خود دارد. فقط هم دورٔه دفاع مقّدس نىست؛ شهدای اصفهانی و 
فداکاری ها را کرده اند؛ شهىد آىت  اللّٰه مدّرس درىک مىدان، شهىد آىت  اللّٰه بهشتی در ىک مىدان و شهىد خّرازی و شهىد هّمت و امثال 
اىن عزىزان در مىدان دىگر. اىن شهدای نامدار ــ که فهرست طوالنی ستارگان شهىد اىن شهر و اىن استان را نمی شود به اىن آسانی فراهم 
کرد ــ آن چنان نام اصفهان را ابدی ساختند و در شمار برجسته ترىن مناطق کشورمان از لحاظ جهاد شجاعانه ثبت کردند که هىچ نقطٔه 

دىگری در اىن جهت، با اىن شهر و اىن استان رقابت نمی کند. 
هنر و صنعت اىن شهر هم زبانزد همه و در برخی از بخش ها، در دنىا ىگانه و نمونه است. امروز اصفهان بحمد  اللّٰه مرکز عمده ای 
از مراکز صناىع کشور است؛ دىروز هم اىن طور بود، آىنده هم اىن طور خواهد بود. در فردای تارىخ و آىندٔه شما جوانان اىن کشور نىز 
باىد همىن خصوصىات برجسته، ِان شاء  اللّٰه  با قّوِت بىشتر رشد کند. از گذشته نام می برىم تا وظىفٔه خود را برای آىنده بدانىم. اىن جا باىد 
همچنان شهر علم، اىمان، جهاد شجاعانه و هنر و صنعت باقی بماند و من می دانم که با اىن همه استعداد درخشان در اىن شهر و استان، با 

اىن روحىه های شاد و دل های درخشان از نور معرفت و با اىن احساسات جوشان، به فضل خدا همىن طور خواهد شد. 



تصوىر ماهواره ای از استان اصفهان
تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای ٧- Landsat است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ 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 شبکهٴ مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی دارای 
به رنگ سفىد دىده  لم ىزرع  باىر و  تىره و اراضی  به رنگ سبز  باغات و اراضی جنگلی  به رنگ سبز روشن،  محصول، 

می شوند.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(


