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سخنی با دانش آموزان عزىز
استان شناسی  کتاب  تألىف  از  برنامه رىزان درسی  برنامه ای است؟ هدف  نوع  استان شناسی چه  برنامٔه  که  کنىد  از خود سؤال  شاىد 
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 پىداکردن 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 وگو، 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 ها هستىد. 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 

اىنکه چگونه می توانىد تهدىدها و ناتوانی ها را به فرصت تبدىل کنىد.
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط شما فرصت است؛ مانند: آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی   انسانی، 
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.
آن،  حّل  برای  و  شوىد  آگاه  خود  منطقٔه  عقب ماندگی  ىا  و  پىشرفت  علل  از  که  شد  خواهد  موجب  استانتان  مسائل  از  آگاهی 

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 را ابتدا از 
محىط نزدىک آغاز کنىم و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بپردازىم. 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 
انسانی،  گنجىنه های مختلف طبىعی،  با  تا  می کند  فراهم  را  اىن فرصت  بلکه  ملی شود،  و سرزمىن  زادگاه  به  دلبستگی  می تواند موجب 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه در می ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال، در استان شما برای اعتالی 

کشور تالش کرده اند. 
انقالب اسالمی اىران در سال 1357 شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند. امىد است 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 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 فارس از دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی اىران
باىد عرض کنم که اشتىاق من به دىدار شما مردم 
عزىز و شهر زىبا و استان پر برکت و پر افتخارتان کمتر از 
اىنجا شهر فرزانگان  نبوده است.  برادران و عزىزان  شما 
و شهر علم و ذوق و فرزانگی و شهر چهره های تارىخی و 
بىن المللی است. شىراز و استان فارس در  مىان شهرها و 

استان های کشور از رتبٔه باالىی برخوردارند. 
بنده معموالً در سفر به شهرها و در مالقات با مردم 
از  برخی  که  دارم  را  رسم  اىن  گوناگون،  شهرهای  عزىز 
برجستگی ها و خصوصىات آن شهرها را ــ چه از لحاظ 
و  کنم؛  مطرح  ــ  دىگر  گوناگون  جهات  از  چه  و  تارىخی 
غرض از بىان اىن مطالب با مردم آن شهرها، اىن بوده است 
اىن کشور  از  نقطه ای  ـ  در هر  ـ به خصوص جوان ها  که 
بزرگ و کهن و پر افتخار که زندگی می کنند ــ شناسنامٔه 
روشنی از شهر خود و گذشتٔه خود و تارىخ خود در دست 
داشته باشند. لکن اىن معنا در مورد شهر شىراز و استان 
مفاخر  چون  می رسد؛  نظر  به  بی مورد  واقع  در  فارس، 
شىراز و استان شما به قدری زىاد است و به قدری شهر 

شما در همه جای جهان شهره است که نىازی نىست کسی برای معرفی شىراز و گذشتٔه آن، مطلبی بىان کند. لکن ىک استنتاجی مورد نظر 
من قرار دارد که به خاطر آن  استنتاج، به مطالبی اشاره می کنم.

در  همچنىن  است؛  رسانده  اثبات  به  علمی  زمىنه های  همٔه  در  تقرىباً  را  انسانی خود  استعداد  گذشته،  قرن های  طول  در  شىراز 
ـ ىعنی تصمىم و عزم ملی ــ استان فارس و شهر شىراز  زمىنه های اجتماعی و دىنی و آن چىزی که به سرنوشت ملت ها مربوط می شود هم ـ
ىک تارىخ برازنده و برجسته ای دارند. هر چه انسان به تارىخ شما بىشتر دقت می کند، اوج فرزانگی اىن مرز و بوم ومردم اىن منطقه را 

بىشتر در می ىابد. 
بزرگوارش و دىگر  برادران  ــ مرقد جناب احمد بن موسی و  تأکىد خواهم کرد  اىن مسئله  باز هم روی  ــ که من  از جنبٔه دىنی 
امامزاده های خاندان پىغمبر، ىک نشانٔه بسىار مهمی است. اىنکه پىغمبر زادگان محترم و معتبر، مردم فارس را مخاطب خود و منطقه و 
منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند، بسىار چىز پرمعنا و مضمون داری است؛ به خصوص شخصىت برجستٔه جناب احمد بن موسی که در 
مىان امامزادگان شناخته شدٔه خاندان پىغمبر، جزو برجستگان محسوب می شود. دربارٔه او اىن جور نوشته اند که: »وکان احمد بن موسی 
کرىماً جلىالً ورعاً و کان ابوالحسن ... )علىه الّسالم( ىحبّه و ىقّدمه«؛ مردی بخشنده و کرىم و با ورع و دارای جاللت مقام و منزلت بود و 
پدرش ــ حضرت موسی بن جعفر )ع( ــ اىن بزرگوار را بر فرزندان و خوىشاوندان دىگر خود مقدم می داشت و به او محبت وىژه ای داشت. 
شىراز هدف توجه اىن امامزادٔه عزىز و دىگر امامزادگان قرار گرفت؛ آمدند و از سوی اىن مردم هم پشتىبانی شدند! تا امروز هم برکات اىن 

بزرگوار بر سرتاسر استان و بر بخش مهمی از اىن کشور، جاری و ساری است. 



در باب ادبىات و هنر، سعدی و حافظ دو گوهر درخشان بر پىشانی زبان فارسی و ادبىات فارسی هستند؛ اىن چىزی نىست که 
کسی بخواهد آن را معرفی کند. در دانش های مختلف هم شخصىت های عظىمی از اىن استان برخاسته اند که هرکدام در دورٔه خود و عصر 
خود ىگانه بوده اند: چه در فلسفه،چه در فقه، چه در ادبىات و نحو، چه در هنر، چه در تفسىر و لغت، چه در رشته هاىی مانند ستاره شناسی 
و فىزىک و پزشکی؛ نام بردن شخصىت هاىی که در اىن علوم متنوع، هر کدامی به قله رسىدند و جزء سرآمدان زمان خود بودند و معرفی 
ىکاىک اىن بزرگان، در ىک محفل دىگر و نوع دىگری از دىدار اقتضا دارد. اىنجا همىن اندازه اشاره کافی است. دربارٔه مسائل اجتماعی 

و گراىش شما مردم عزىز به غىرت دىنی و جرأت اقدام، باز تارىخ در درون خود صفات بسىار مهم و با ارزشی را نگاشته دارد. 
علمای مبارزی که از اىن استان به تارىخ دانش دىن در کشور معرفی شدند، در کمتر نقطه ای از نقاط اىران نظىر دارند. مىرزای 
شىرازی را که همه می شناسند. مرحوم سّىد علی اکبر فال اسىری ــ عالم بزرگ ــ که در همىن شهر شىراز قىام کرد و با نفوذ انگلىسی ها و 
نفوذ خارجی ها مخالفت کرد، بعد هم آمدند و او را گرفتند و تبعىد کردند؛ لکن اثر کار او ماند. نوشته اند که سّىد علی اکبر فال اسىری در 
نزدىک حافظىه ــ شاىد در همىن نقاطی که االن شما حضور دارىد ــ مشغول زىارت عاشورا بود که رىختند و او را گرفتند و تبعىد کردند. 
مىرزای دوم ــ مىرزا محمد تقی شىرازی ــ که در سال های بعد از جنگ جهانی اول، رهبر مبارزٔه ملت عراق در مقابل تهاجم انگلىس ها و 
اشغال انگلىس ها بود. مرحوم سّىد عبدالحسىن الری چهرٔه برجسته و ممتازی بود که در حدود صد سال قبل، در همىن استان و به کمک 



عشاىر غىور و دلىر استان فارس، مبارزات خودش را شروع کرد؛ با سلطٔه انگلىس ها مبارزه کرد؛ برای استقرار نظام قانونی و مشروطىت 
مبارزه کرد؛ برای تشکىل حکومت اسالمی مبارزه کرد. روحانىت استان از اىن نمونه ها بسىار دارد که همه هم به کمک مردم مؤمن و غىور 
استان فارس ــ چه عشاىر و چه مردم شهرها و به خصوص شهر شىراز ــ مستظهر بوده اند. مرحوم سىد نورالدىن حسىنی، در همىن شهر 
ـ   خواباند و با دست خودش به او شالق زد و حّد الهی را جاری کرد  شىراز عضو سفارت بىگانه را ــ که به مقدسات مردم اهانت کرده بود ـ
و با دستگاه جبار، با شجاعت تمام به مبارزٔه سىاسی و اجتماعی برخاست. بعد هم در دوران شروع مبارزات روحانىت، مرحوم آىت اللّٰه 
شهىد دستغىب و مرحوم آىت اللّٰه محالتی و دىگر علما، مسجد جامع عتىق شىراز را مرکز مبارزات خودشان قراردادند و آوازٔه مبارزات 
علمای شىراز و سخنرانی های مرحوم آىت اللّٰه دستغىب ــ به عنوان سخنگوی آن روحانىت ــ در همان روزها در اکناف اىران منتشر شد. 
بنده خودم در آن وقت درقم بودم، نوار سخنرانی مرحوم شهىد دستغىب دست به دست مىان طالب می گشت! ما هم آن وقت شنىدىم. اىن 

موضع روحانىت مبارز شىراز بود که با پشتىبانی مردم هم همراه بود.
بعد از انقالب و در دوران کنونی هم ــ چه در دوران جنگ تحمىلی و دفاع مقدس و چه بعد از آن تا امروز ــ شما مردم، شما 
جوانان، شما فرزانگان و شما زن و مرد مؤمن، توانسته اىد جاىگاه ممتازی را در اختىار بگىرىد و هوىت مردم استان فارس و مردم شىراز 

را با عمل خود ــ نه فقط با ادعا ــ نشان بدهىد. 


