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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 پیداکردن 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 آن چه 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 کرده و راه حل های این مشکالت 

را پیدا کنید.
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 هایید. بهره برداری از توانمندی های بالقّوۀ 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 اینکه 

تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، 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 حّل 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 
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 1357 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 قّلٔه 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 قطعًا 

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 قزوىن از دىدگاه رهبرمعظم انقالب اسالمی
خداوند متعال را شاکرم که توفىق دىدار اىن شهر تارىخى و کهن و شما مردم متدىّن و انقالبى و خونگرم را به بنده عناىت کرد.

مردم قزوىن را، چه در قضاىاى انقالب و چه در همه حوادِث بعد از انقالب، مجموعه اى از انسان هاى وفادار و مؤمن ىافتىم؛ 
مردمى متدىّن، داراى مناعت طبع، فداکار، سخاوتمند، اهل شرکِت در کارهاى بزرگ و کارهای خىر. اىن مطالب، ُخلقّىات مردم 
قزوىن از دىرزمان است؛ مخصوص دورٔه خاصى نىست. وقتى به تارىخ مراجعه مى کنىم، مناقب قزوىن و منطقٔه قزوىن و اهل قزوىن را 
به صورت چشمگىرى مشاهده مى کنىم؛ اىنها اهمىت دارد. فرق است بىن ملتى که داراى پىشىنٔه تارىخى و فرهنگى است و در تارىخ 
رىشه دارد، با ملتى که هىچ رىشه اى در تارىخ ندارد؛ هىچ سابقه و سلسله نسِب فرهنگى اى ندارد. ملت بزرگ اىران با همىن سابقه هاىى 
که نمونٔه آن را در شهر کهن و پُرعمق شما مشاهده مى کنىم، توانسته است در مىان ملت هاى دنىا به عنوان ىک ملت رىشه دار و کهن 

معرفى شود.
از  که  ــ  »َمْقِدسى«  ــ  اسالم  دنىاى  معروف  پىش ىک جغرافىداِن  هزار سال  مى بىنم  مى کنم،  نگاه  قزوىن  به گذشته  وقتى  من 
اىن، شخصىت دانشمند معروفى  از  اىن شهر را مرکز فقه و فلسفه معرفى مى کند. نهصد سال قبل  بازدىد کرده است،  شهر قزوىن 
مثل »عبدالجلىل قزوىنى« از اىن شهر برخاسته است. »النقِض« عبدالجلىل قزوىنِى رازى امروز در دست متکلّمىن و صاحبان فکر و 
اندىشه، ىکى از کتاب هاى معتبر و جالب توّجه است. هشتصد سال پىش، دانشمندى دربارهٔ قزوىن کتابى نوشته است به نام »التدوىن« 
که سه جلد است. در آن تارىخ، سه جلد کتاب شرح حال شخصىت هاى علمى و فرهنگى و دىنى و سىاسِى قزوىن را تهىه کرده است. 
اىن سوابق، خىلى حائز اهمىت است. آن زمان که خىلى از شهرهاى اىران روستاى کوچکى بود ىا اصالً نبود، در قزوىن آنقدر عالم 
و شخصىت و چهره معروف وجود داشت که سه جلد کتاب »التدوىن« دربارهٔ شرح حال اىنهاست. هفتصد سال پىش، ىک شخصىت 
اىن شهر برخاسته است. هفتصد سال پىش، ىک شاعر بزرگ مثل »عبىد  از  برجسته و ىک موّرخ بزرگ مثل »حمداللَّه مستوفى« 
زاکانى« از اىن شهر برخاسته است. چهارصد و پنجاه سال قبل، مرکز سىاسى اىن کشوِر بزرگ، قزوىن بوده است. در جاىى خواندم 
که نتىجٔه آنچه از مطالعات مربوط به قزوىن و استان قزوىن به دست مى آىد، اىن است که به قدرى از اىن شهر شخصىت هاى برجسته، 
از فقىه و حکىم و طبىب و رىاضىدان و موّرخ و هنرمند برخاسته که اگر کسى بخواهد اسم همٔه آنها را بگوىد، اقالً دو سه ساعت وقت 



الزم است! شما جوانان اهل قزوىن، شما دختران و پسرانى که در اىن فضاى اقلىمى و فرهنگى تنّفس و رشد مى کنىد، به اىن سابقٔه 
کهن تکىه کنىد.

من خودم از دوران جوانى و طلبگى، به مناسبت وجود دو استاد بزرگ در حوزٔه علمىٔه مشهد، با نام قزوىن و قزوىنى آشنا شدم: 
شخصىت برجستٔه مرحوم »حاج شىخ هاشم قزوىنى« و شخصىت ممتاز مرحوم »حاج شىخ مجتبى قزوىنى« دو ستارٔه درخشان در حوزٔه 
علمىٔه مشهد که ما از دوران جوانى و نوجوانى نگاهمان به اىن دو چهرٔه ارزشمند بود. نام قزوىنى در ذهن طلبٔه مشهدى، به برکت وجود 
اىن دو شخصىت بزرگوار، ىک نام درخشان و همراه با افتخار تلّقى شده است. اىن دو نفر ــ بخصوص مرحوم حاج شىخ مجتبى ــ جزو 
ارادتمندان و شاگردان ىک شخصىت برجسته دىگر قزوىنى ىعنى مرحوم »سّىد موسى َزرآبادى« بودند. شخصىت عظىمى که در همىن شهر، 

مرکز پرتوفشانِى معنوى و سلوکى و عرفانى به شعاع وسىعى از طاّلب و جوىندگان معرفت محسوب مى شد.
قبل از دورٔه ما هم علماى بزرگ فراوانى از اىن شهر برخاسته اند: »شهىد ثالث« که مقبره او همىن جاست؛ مرحوم »مالمحّمد 
تقى برغانى« و برادر او »مالمحّمدصالح برغانى«؛ فقهاى مبارز، نه فقهاى گوشه گىر، نه آدم هاى منزوى؛ مردان دىن که به سرنوشت مردم 

مى اندىشىدند؛ براى آنها مبارزه مى کردند و جان خود را هم در اىن راه فدا مى کردند.
اىثارگران  اما چهرٔه شهدا و برجستگان و  تقدىم کردند؛  انقالب نگاه مى کنىد، مى بىنىد همه کشور شهداى بزرگى  به دورٔه  وقتى 
قزوىنى ممتاز است؛ مثل شهىد »رجاىى«. در انقالب، ما مثل شهىد رجاىى کم دارىم. در مىان رزمندگان ــ چه ارتش و چه سپاه ــ شهىد 
»باباىى« ىک انسان بزرگ و ىک چهره ماندگار و فراموش نشدنى است. در مىان آزادگان، معلّم معنوى آنها، مرحوم »ابوترابى« هم از اىن 
نمونه هاست. من اىن سه چهره برجسته را از نزدىک مى شناختم؛ با خصوصىاتشان آشنا بودم و مى دانم اىنها چقدر ممتاز بودند؛ اىنها 
شهداى قزوىنی اند. شهر قزوىن دو هزار، و استان قزوىن نزدىک سه هزار شهىد دارد. اىنها افتخارات مردم قزوىن است. دربارٔه مردم 

قزوىن، از قرن ها پىش کسانى گفته اند اىنها مردمى هستند دىندار، بلندهّمت، با مناعت، سخاوتمند و قانع.


