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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 محل 
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 نگاهی جامع و همه جانبه پیدا 
کنید. کسب بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه 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 و گو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این 

مشکالت را پیدا کنید.
بدون شک شما مدیران آیندهٔ 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 هایید. 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  بیابان، کوه، رودخانه، جنگل،  امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا،  نکنید که همٔه  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 و 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 
با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی،  تا  به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند  می تواند موجب دلبستگی 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی 

کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ایران در سال ١3٥7 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



استان گیالن از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
از  فقط  نه  ممتاز  موقعیتی  گیالن 
لحاظ اقلیمی و جغرافیایی، بلکه از لحاظ 
مّد  در  هرچه  دارد.  انسانی  و  تاریخی 
می کنیم،  دّقت  سرزمین  این  به  خود  نگاه 
آن  در  را  بیشتری  عظمت  نشانه های 
می بینیم. گیالن سرزمینی نابغه پرور است. 
علمای بزرگ، فقیهان، فیلسوفان، شاعران 
و ادیبان، صنعتگران و دانشمندان، مردان 
و زناِن از خودگذشتٔه شجاع در تجربه های 
این  تاریخ  سرتاسر  کشور،  این  گوناگون 

خطّٔه عزیز و پُربرکت را انباشته اند. از لحاظ اعتقادات مذهبی، این منطقٔه پُربرکت و پُرطراوت، یکی از نخستین مناطق کشور ماست که 
دروازه های ناگشودنی خود را بر روی خاندان پیغمبر و آل علی گشود. سال های متمادی، بنی امّیه و بنی عبّاس سعی کردند از دیوارٔه عظیم 
البرز عبور کنند و لشکریان خود را به این منطقه بیاورند اما موفّق نشدند. این معبر، با شمشیر و زور باز نشد؛ با عشق و ایمان باز شد. 
روزی که فرزندان مظلوم علی و فاطمه از جور بنی امّیه و بنی عبّاس، در این کوه های سر به فلک کشیده به دنبال دل های مهربان و دست های 
کارآمد می گشتند، به مردم گیالن و خطّٔه شمال کشور دست یافتند. این جا بود که دروازٔه البرز باز و اسالم علوی وارد شد. این مردم از 
روز اّول که مسلمان شدند، آل علی را قبلٔه اسالمی و معلّم خود انتخاب کردند. از همین منطقه چند هزار مرد شجاع و دالور، برای یاری 
فرزندان زیدبن علی به یمن رفتند. حکومت علوی یمن، با بازوی دالور مردان این خطّه بر سر کار آمد. زیدی ها در یمن هیچ نیرویی نداشتند؛ 
گیالنی ها به آن جا رفتند و حکومت فرزندان زیدبن علی شهید را سرپا کردند. این، آغاز تاریخ اسالمی این منطقه است. در طول تاریخ، 
رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت این مردم، ایمان بود. در دوران مشروطیت، در دوران استبداد 

صغیر، در دوران دست اندازی انگلیسی ها و دیگر بیگانگان متجاوز به ایران ــ در همٔه این تجربه ها ــ گیالنی ها نشان دادند که پیشروند.



میرزاکوچِک شجاع جنگلی، یک نمونه و یک مسطوره است؛ وااّل وقتی مرحوم میرزا کوچک جنگلی در این منطقه دلش با 
احساسات شجاعانٔه اسالمی بیدار شد، آن روز نغمٔه اتّحاد اسالم در سرتاسر گیالن و در بین خواص این مرز و بوم پیچیده بود. گیالنی ها 
پیشرو مبارزات سیاسی و فّعالیت های مطبوعاتی بودند؛ از جمله، قدیمی ترین روزنامه های کشور و قدیمی ترین فّعالیت های سیاسی، در این 
منطقه بوده است. در دوران رژیم ستم شاهی چون این جا خطّٔه سرسبز و با برکتی بود و آن را برای خودشان می خواستند ــ نه برای مردم ــ 
انواع و اقسام جاذبه هایی را که برای آن ها جاذبه محسوب می شد، در این استان ایجاد کردند؛ شاید بتوانند دین را از این مردم جدا کنند. 
من در آن سال ها به گیالن آمدم و رشت و مناطق مختلف این استان را از نزدیک مشاهده کردم. دیدم دست های استعماری و مغرض، با فکر 
و دل و جان این مردم چه می کند؛ شاید بتواند این ها را از دین و دینداری جدا کند. اما بعد از آن که شعلٔه انقالب برخاست و انقالب پیروز 
شد، همه دیدند یکی از نقاطی که آن چنان پای مردانگی و استقامت فشرد که همه را متوّجه خود کرد و هویّت و شخصیت خود را نشان 
داد، منطقٔه شمال کشور، از جمله منطقٔه گیالن 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 یارگیری و سربازگیری کنند و از فضایی که با خون مردم مسلمان و با هّمت جوانان مؤمن 
و تحت رهبری امام بزرگوار پدید آمده بود، سوء استفاده کنند. من همان روزها وارد رشت شدم، برای این که در محافل دانشگاهی و میان 
جوانان سخنرانی کنم. فراموش نمی کنم، در میدان بزرگ شهر آن قدر پالکارد و اعالمیه های بزرگ و پرده های عظیم از طرف گروهک ها 
زده شده بود که انسان متحّیر می ماند! با شهید دکتر عضدی به قبرستان شهر رفتیم تا بر  مزار میرزا کوچک فاتحه ای بخوانیم. آن جا هم 
عناصر گروهک ها خودشان را رساندند برای این که ما را تهدید کنند؛ برای این که میرزا کوچک خان را تحقیر کنند؛ برای این که حرکت 
عظیم اسالمی مردم ایران را یک حرکت ماّدی و جدای از انگیزه های معنوی بنمایانند، که البته موفّق نشدند. در آن شرایط، انسان گمان 
نمی کرد که پنجٔه متجاوز آن بیگانه پرست ها از این شهر و از این استان کنده شود؛ اما دین و ایمان و عشق و معنویت و جوهر ذاتی مردم این 
منطقه، دست ها و انگشتان بیگانه را قطع کرد و اسالم و انگیزه های ایمانی و خواسِت برخاسته از دل و جان مردم مؤمن این استان را بر 
هوس های فاسد و مفسد بیگانگان غلبه داد. گیالن نشان داد که از اعماق جان به اسالم و قرآن و مکتب اهل بیت ــ علیهم السالم ــ معتقد 
است. بعد هم دوران جنگ تحمیلی شد. در این دوران، لشکر گیالن یکی از لشکرهای خط شکن بود. سرداران، شهیدان و جانبازان 
گیالنی، ستارگان درخشانی شدند که از یادها هرگز نخواهند رفت. این یک تصویر بسیار کوچک و بسیار کمرنگ از مناقب مردم گیالن 

است. این جا یک خطّٔه بسیار پُربرکت است. 



تصویر ماهواره ای استان گیالن
تا ١٣٨٢  از کل استان در سال های ١٣٨١  که  ماهواره ای ٧ــ Landsat است   تصویر فوق یک تصویر 
هجری 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(


