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 پيشگفتار
آفريده و واالترين نشانه قدرت بی انتهای خداوند متعال، خلقت انساان  ترين  شگفت انگیز

. انسانی که خلق شد تا به جانشینی شايساته و باه مقاامی رفیاع و بااالتر از سااير       است

زمین نائل آيد. الزمه دستیابی باه ايان مهام، جاز در ساايه تربیات       مخلوقات هستی در 

صحیح امکان پذير نبوده و نیست. از آنجا که تربیات از باه فعلیات در آوردن و پارورش     

گیرد، بنابراين گذر از اين مسیر و تحقق  می نهفته وجودی انسان نشأتهای  دادن قابلیت

باشاد. پیاام آوران و متولیاان     مای  ثراين هدف بیش از پیش در گرو هدايت و رهبری مو

تربیت آمدند تا با هدايت صحیح، زمیناه را بارای بیدارساازی و شاکوفايی اساتعدادهای      

انسان، فراهم سازند، تا اين خلقت خاص و ويژه در مسیر نور رهنمون گاردد و از ساقو    

سات  هالکت، رهايی يابد و به آن جايگاهی کاه خاالق او وعاده داده اسات، د    ی  در ورطه

گام  ،اين اثر ناچیز بر آن است تا اندکی در هموار ساختن اين مسیر هدايت بنابراينيابد. 

بردارد و با ارائه راهکارهايی بنیادی و با بهره گیری از نظام معیار الهی، رسالت خاويش را  

 به انجام برساند.
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زعام  کناد و باه    می مباحثی که در تربیت نقش آفرينیترين  اساسیی  شايد از جمله

شاود،   مای  صاحبنظران، فقدان و غفلت از آن موجب نقصان و عدم تحقق رسالت تربیات 

. برناماه ای کاه نقاش هرياک از عوامال و عناصار دخیال در فرآيناد         استبرنامه درسی 

هاای   نماياد و باا در نظار قارار دادن ابعااد و شایوه       می ، مشخص و پايشتربیت پیچیده

، آشاکار و نهاان، در زماان مقتضای راهکاار      مختلف تربیت از جمله رسمی و غیر رسمی

و توساعه ياک   هاا   دهد. برنامه ای که شايد پايه و اساس کلیاه پیشارفت   می مناسب ارائه

و نشانگرهای رشاد  ها  تواند يک جامعه را به حداکثر قابلیت می شود و می جامعه محسوب

بالعکس باه  يا  و سی، اقتصادی، معنوی و ....برساندعلمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیا

ضعیف و کند شادن روناد   جهت تدر خدمت کشورها و جوامع استعمارگر ابزاری مناسب 

 .مبدل گردد ،رشد و توسعه

از اين جهت برنامه درسی نظام آموزش کشور ما نیز بعد از انقالب شکوهمند اسالمی 

برناماه  از تعارض و تهاجم مصون نمانده است. جوامع غربی مدام در پی تدوين و اجارای  

درسی چه از طريق رسمی و چه از طريق غیر رسمی و پنهان، برآمدناد و در پای ضاربه    

عنصار  دانند کاه اگار ايان     می زدن به اين دستاورد بزرگ ملت ايران بوده اند. آنها خوب

يعنی برنامه درسی نظام آموزشی را دساتکاری و در جهات اهاداف خاود ساو        بنیادی،

یابی به موفقیت خواهد بود، بی آنکه نیاز به شلیک حتای  دهند، بهترين گزينه برای دست

 يک گلوله باشد.

برنامه درسی مقاومتی با تاکید بر برنامه درسی آمووزش  "به اين منظور کتاب 

محساوب شاود و بیاانگر ايان      ماا تواند نقطه عطفی در نظام آموزشی کشاور   می "عالی

و صیانت کنیم، مبادا دشمن  موضوع باشد که ما بايد از مرزهای علمی کشورمان حراست

از اين مرز وارد سرزمین ما شود و جوانان ما را تحت تاثیر اهداف خود قرار دهند. ما بايد 

دانش چون قارآن کاريم و ديگار    های  گنجینهترين  بدانیم که جامعه ما برخوردار از غنی

ینه ای شود. گنج می علمی محسوبهای  باشد که خود باالترين سرمايه می متون اسالمی

دی محکام و  تواناد، سا   می باشد و می و درسی یو راهکارهای آموزشها  که مملو از نظريه

 نرم، ايجاد نمايد.های  مقاوم در برابر تهاجم

بنابراين با استعانت به خداوند قادر متعاال و باا عارياه گارفتن از اياده مقاام معظام        

           خامناه ای             ساید علای                       حضرت آيت اهلل العظمای رهبری 
عناوان اقتصااد    باا   (        العاالی            ماد ظلاه    )

 "برنامه درسی مقاومتی با تاکید بر برنامه درسی آموزش عوالی "مقاومتی، کتاب 



 1                                                                                                                                            پیشگفتار 

با محوريت قرار دادن اسالمی سازی، شفافیت و بصیرت گرايی در برنامه درسای آماوزش   

هدف  موجود علمی، فرهنگی، دينی و اعتقادی داخلی و بههای  تکیه به ظرفیت عالی و با

در شش فصل باا محتاوای مفااهیم و     دستیابی باالتر و موثرتر به مقوله اقتصاد مقاومتی،

                   ی، علاوم انساانی      غرب   ی   فکر       مکاتب         برخی از    در   ی   عال       آموزش   ی   درس        برنامه   ت ی   ماهکلیات، 

                                         سازی در برنامه درسی مقاومتی، شفاف ساازی       اسالمی          و بايدها،   ها                   اسالمی و غربی هست

باه محضار هماه                                                                    در برنامه درسی مقاومتی و رويکرد بصیرتی در برنامه درسی مقااومتی 

 متولیان تربیتی، اساتید، دانشجويان، طالب و مردم عزيز و سربلند ايران اساالمی تقاديم  

با توجه به اينکه طارح ايان مسااله در     گیرد.گردد، باشد که مورد عنايت و توجه قرار  می

جهات غناای   بنابراين و نواقصی باشد، ها  باشد و ممکن است دارای کاستی می ابتدای راه

خود را از ما دريغ  و رهنمودهایها  توصیهعاجزانه خواهشمند است اثر، اين هرچه بیشتر 

 نفرمايید.

 

 با آرزوی توفیق الهی
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